
 

1 
 

 

Referat fra styremøte 11. mai 2016 i Legenes Hus kl. 14.00. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Siv Kvernmo, 

Bendik Brinchmann, Bente A. Kvamme.  

Forfall: Ole Martin Steihaug, Kari Risnes, Christian Vedeler, Tiina Rekand og Kristin Wiik. 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 29/16 Referat fra styremøte 7. april 2016. 

 Referatet fra styremøte 7. april ble godkjent 

Sak 30/16 Kortfattet status LVS' Årsmøte 2016 

Styret diskuterte kortfattet hvorfor det var så få som møtte på konferansen, 

når programmet var så bra.  Styret kom ikke frem til noe entydig svar på 

situasjonen. Videre ble styret enige om å kontakte Tiina i Bergen for å få på 

plass en komite som kan jobbe med konferansen for LVS' neste årsmøte i 

2017. 

Sak 31/16 Status - LVS representasjon i Oslo Legeforening. 

  Liv jobber videre med å finne en representant. 

Sak 32/16 Aktivitetsrapport LVS 1. kvartal 

Aktivitetsrapporten for 1. kvartal ble gjennomgått og diskutert.  Styret tar 

rapporten til etterretning. 

Sak 33/16 Kravinvitasjon – Forhandling om landsoverenskomstene i Virke 

 Styret vedtok å ikke fremme krav i landsoverenskomstene i Virke. 

Sak 32/16 Rekrutteringstiltak for å skaffe flere tillitsvalgte til LVS, spesielt sett i lys av 

tariffoppgjøret i statlig sektor 2016. 

Både UiT, UiB og UiO er bemannet med tillitsvalgte. Det er NTNU som sliter 

med å få på plass tillitsvalgte.  Helge og Kari innkaller til et medlemsmøte så 

snart som mulig. 
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Sak 33/16  Høringer 

1. Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021). Frist 

28. april 

Høringen tas til etterretning. 

 

2. Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for 

HPV-vaksinen.     Frist 28. april 

Høringen tas til etterretning. 

 

3. Høring - IHE XDS profil for metadata. Frist 9. mai 

Høringen tas til etterretning. 

 

4. Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested. 

Frist 27. mai 

Høringen tas til etterretning. 

 

5. Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus. Frist 27. 

mai 

Helge utarbeider et forslag som sendes styret til uttalelse. 

 

6. Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene. Frist 30. mai 

Høringen tas til etterretning. 

 

Sak 34/16 Eventuelt 

- Høring – Innvandringens konsekvenser.  Høringene tas til etterretning.         

- Hovedtariffoppgjøret i Statlig sektor 

Bente informerte om at Akademikerne lørdag 30. april ble enige om en 

ny hovedtariffavtale (HTA) i staten. HTA er et gjennomslag for en 

moderne lønnspolitikk og et viktig skritt videre med å fornye og 

forbedre offentlig sektor. Den økonomiske rammen skal forhandles 

sentralt. Lokale arbeidsgiver og tillitsvalgte skal deretter gjennom 

kollektive, lokale forhandlinger fordele lønnstilleggene lokalt.   All 

økonomi og alle virkemidler vil stå til de lokale parters disposisjon. 

Lokalt kan det gis generelle tillegg til alle ansatte, justere grupper og 

gis individuelle lønnstillegg. Det skal utvikles en ny 

tvisteløsningsmekanisme som er bedre enn dagens ordning i lokale 

forhandlinger. 

- Landsstyremøte 2016 

Helge og Tor-Arne møter fra LVS. De vurderer om og eventuelt hvilke 

saker som skal debatteres. 


