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Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av 

LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.  

På nett: Tiina Rekand, Ole Martin Steihaug 

Forfall: Siv Kvernmo, Kari Risnes, Christian Vedeler og Kristin Wiik 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 1/16 Referat fra styremøte 15. desember 2015. 

  Fremlagt: Referat fra styremøte 15. desember 2015. 

Styret gjennomgikk enkelte punkter i referatet. Det var tatt inn merknader fra 

styremedlemmene da referatet ble utsendt for kommentarer etter styremøte 

15.12.15. 

  Vedtak: Referatet fra styremøte 15. desember 2015 ble godkjent. 

 

Sak 2/16 LVS' Årsmøte 2016: 6.4.-8.4.2016 Status? 

Etter at Helge hadde snakket med Kirsti, bestemte styret at LVS' årsmøte skal 

avholdes i Tromsø. Det betyr at Hurtigrute-turen avbestilles. 

Kirsti Ytrehus hadde i forkant av styremøte opplyst at hun hadde bestilt 

møtelokale samt oversendte et foreløpig program for årsmøtekonferansen. Et 

samlet styre var av den oppfatning at programutkastet var meget bra. Kirsti og 

hennes arbeidsgruppe har på dette grunnlag fått i oppgave å invitere de 

ønskede foredragsholderne.  

Styret vedtok også å avvikle et tillitsvalgtkurs i forbindelse med 

årsmøtekonferansen. Innholdet bør bestå av bl.a. Akademikernes (og 

Legeforeningens) lønnspolitikk i statlig sektor, forberedelse for høstens lokale 

forhandlinger m.v.  

Det er også bestilt restauranter i Tromsø.  Årsmøtemiddagen vil foregå på 

Compagniet og styret spiser middag dagen før på Fiskekompaniet. 
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Sak 3/16 LVS' Arbeidsmøte/styremøte, 2.3.-3.3.2016 Hvor? 

Tidspunktet for LVS' arbeidsmøte er i utgangspunktet satt. I og med at ingen 

av styremedlemmene er påmeldt Akademikerens såkalte "Begynnerkurs" i 

København, vil det ikke være hensiktsmessig å dra til København. Styret 

diskuterte saken og kom til følgende  

Vedtak: LVS' arbeidsmøte avholdes 2.3.-3.3. i Legenes Hus i Oslo med middag 

på kvelden 2.2.. 

 

Sak 4/16 Fastsettelse av tidspunkt og sted for LVS' Landsrådsmøte. 

Styret diskuterte saken og kom til følgende  

Vedtak: LVS' landsrådsmøte avholdes 5.10.-6.10. i Trondheim. 

 

Sak 5/16 Invitasjon til å fremme krav i KS 

Styret diskuterte saken og fattet følgende  

Vedtak: LVS' har ingen medlemmer i KS og besluttet av den grunn å ikke 

fremme noen krav. 

 

Sak 6/16 Invitasjon til å fremme krav i Oslo Kommune 

Styret diskuterte saken og fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: LVS' har ingen medlemmer i Oslo Kommune og besluttet av den grunn 

å ikke fremme noen krav. 

  

Sak 7/16 Invitasjon til å fremme krav i det Statlige tariffområdet 

Styret diskuterte saken og fattet følgende  
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Vedtak: 

Primærkrav:  

Når det gjelder den økonomiske rammen forventer vi at sekretariatet/ 

Akademikerne tar hånd om dette. 

 

LVS ønsker primært en fjerning av lønnstabell/stillingsregulativ slik 

situasjonen er både i KS- og Spekterområdet. Som opplyst i kravsinvitasjonen 

datert 11. desember 2015, leverte Akademikerne i Hovedtariffoppgjøret 2014 

et krav om utkast til ny og modernisert Hovedtariffavtale. LVS støtter at det i 

Hovedtariffoppgjøret 2016 utformes et krav i samme retning. 

 

Sekundær 

krav:                                                                                                                             

(1)Dersom det blir forhandlet på alle elementene; generelt tillegg, justeringer 

og lokale forhandlinger krever LVS at man prøver å avvikle det generelle 

tillegget. Hvis det likevel skal gis, må det være som prosenttillegg. Videre at så 

mye som mulig av økonomien blir lagt ut lokalt. LVS mener det er av stor 

betydning at det er forutsigbarhet for reelle lokale forhandlinger, med reell 

økonomi, slik at man ikke setter i gang et "stort tillitsvalgtapparat" for svært 

lite penger, og slik at tillitsvalgte og leder lokalt gis mulighet til å benytte lønn 

som et styringsverktøy.  

 

(2)Krav til eventuelle justeringsforhandlinger: Krav om at samtlige stipendiater 

i stillingskode 1378  tilstås to lønnstrinn. 

Begrunnelse: Det er behov for å utjevne lønnsforskjeller mellom statsansatte 

stipendiater og legestipendiater ansatt i helseforetak. Til sammenligning er 

minstelønnen for leger i spesialisering kategori A kr. 535.500, kategori B kr. 

578.000, kategori C kr. 618.500. Nyutdannede leger (turnusleger) har en 

minstelønn på kr. 474. 500 (ca. lønnstrinn 56). 

 

(3) Dersom det i år også er ønskelig med prøveprosjekter støtter 

LVS  Akademikernes ønske om at det etableres prøveprosjekter i utvalgte 

akademikertunge virksomheter der forhandlingene i sin helhet flyttes ut 

lokalt.                         
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Sak 8/16 Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2016 

Styret diskuterte saken og fattet følgende  

Vedtak: 

 Forskerleger, postdoktorer og stipendiater som lønnes i Spekter tariffområde bør 

omfattes av A2 og må få samme lønnsutvikling (kronebeløp) som overleger og 

leger i spesialistutdannelse (LIS).  

 Sikringsbestemmelse der man ved overgang fra klinisk legestilling til 

stipendiatstilling beholder basislønnsnivået. 

 Leger som disputerer for sin dr. grad innvilges 2 ukers permisjon med lønn etter 

tjenesteplan til forberedelse. (Dette praktiseres i de fleste helseforetak, men er 

ikke inntatt i tariffavtalen A2.) 

 Minstebasislønnsnivå for stipendiater kr. 600.000,-. 

 Leger med stilling ved universitet og helseforetak må få all arbeidstid medregnet 

når det gjelder bruk av UTA-tillegg, overtidsberegning og vakansbetaling. 

 Dr.grads tillegg skal utbetales som ett årsbeløp, uavhengig av stillingsstørrelse. 

   

Sak 9/16 Oppnevnelse til ankenemnd - Råd for legemiddelinformasjon 

Styret diskuterte saken og fattet følgende  

Vedtak: LVS støtter oppnevnelsen av ankenemnden. 

Sak 10/16 Offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell – 

viktigheten av samtykke for å sikre åpenhet 

Styret diskuterte saken og fattet følgende  

Vedtak: LVS støtter offentliggjøring og Liv skriver et svar i sakens anledning 

som sendes styret. 

     

Sak 11/16  Høringer  

Styret diskuterte saken og fattet følgende vedtak: 

Høring - NOU 2015:11 – "Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av 

alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten. Høringen tas til 

etterretning. 

Høring - Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i 

arbeidslivet. Høringen tas til etterretning. 

Høring – Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i 

Legeforeningen. Høringen tas til etterretning. 
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Høring - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk 

samhandling. Høringen tas til etterretning. 

Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid. 

Høringen tas til etterretning. 

Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av 

akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Høringen tas til etterretning. 

Høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. 

Høringen tas til etterretning. 

Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann. Høringen tas 

til etterretning. 

Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Høringen tas til etterretning. 

 

Sak 12/16 Status - LVS Orkide pris 2015. Status? 

Det orkide komiteen består av Helge, Ole Martin og Gro. Det hadde kommet 

inn fire forslag til kandidater. Komiteen fremmer et forslag til kandidat i god 

tid før Årsmøte. Styret må i den anledning fremme et forslag om endring av 

Orkideprisens statutter.  

 

 

Sak 13/16 Status - LVS representasjon i Oslo Legeforening. 

Liv prøver å finne noen til å representere LVS i Oslo Legeforening. 

 

Sak 14/16 Eventuelt 

1. Hovedavtalen i staten – invitasjon til innspill/krav til revisjon 

Akademikerne ønsker tilbakemeldinger på problemstillinger knyttet til bruken av 

Hovedavtalen. Hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra, samt innspill på 

konkrete krav knyttet til revisjon av avtalen. Frist 15. februar 2016 

 

Styret diskuterte saken og ble enige om følgende  

Vedtak: LVS hadde ingen innspill til Hovedavtalen i staten. 

 

2. LVS Info 

LVS Info settes opp som fast punkt på hvert styremøte. Bendik har satt deadline 

til midten av mars 2016 for neste nummer. 

 

3. Møteoversikt: 



 

6 
 

- Arbeidsmøte (Oslo) : 2.3.-3.3. 2016  

- LVS Årsmøte (Tromsø): 6.4.-8.4.2016  

- Styremøte (Oslo) : onsdag 11. 5. 2016 

- Styremøte (Sted ?) onsdag 15.6.2016 (Sommeravslutning) 

- Styremøte (Oslo): 13.9.2016 

- Landsrådsmøte (Trondheim): 5.-6.10.2016 

- Styremøte (Oslo): 3.11.2016 

- Styremøte (Bergen): 7.12.2016 (Juleavslutning) 

 

 


