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001/13: Møteprotokoll fra sist møte refereres  
 
 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 
 
Møteboken godkjennes som den foreligger. 
 
 
 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
 
 
LVS-001/13 VEDTAK: 
 
Møteboken godkjennes som den foreligger. 
 
 
 
 
 
002/13: Økonomi og medlemstall januar 2013  
 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk status for medlemstall og økonomi. Foreløpige resultater for 2012 viste et 
lite underskudd.  
Styret ville ha fokus på den økonomiske utviklingen. Styret ville søke å redusere kostnadene 
ved å benytte webmøter, samt ved å legge opp til at styremøter kan arrangeres i tilknytning til 
kurs som dekkes over OU-midler. 
Styret justerte posten for kontingentinntekter og utgifter til fremmedtjenester. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret tok foreløpig resultat for 2012 til orientering. 
På budsjettet for 2013 oppjusteres kontingentinntektsposten med kr 30.000,- til kr 850.000,-. 
Budsjettutgiftsposten for fremmedtjenester justeres opp med kr 86.000,- til 486.000,-.  
Legeforeningen tilskrives for å avklare om LVS i løpet av 2012 mottok sekretariatstjenester i 
det omfang man er fakturert for, og for å be om kompensasjon dersom så ikke er tilfellet. 
 

 
 



 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret gjennomgikk status for medlemstall og økonomi. Foreløpige resultater for 2012 viste et 
lite underskudd.  
Styret ville ha fokus på den økonomiske utviklingen. Styret ville søke å redusere kostnadene 
ved å benytte webmøter, samt ved å legge opp til at styremøter kan arrangeres i tilknytning til 
kurs som dekkes over OU-midler. 
Styret justerte posten for kontingentinntekter og utgifter til fremmedtjenester. 
 
 
LVS-002/13 VEDTAK: 
 
Styret tok foreløpig resultat for 2012 til orientering. 
På budsjettet for 2013 oppjusteres kontingentinntektsposten med kr 30.000,- til kr 850.000,-. 
Budsjettutgiftsposten for fremmedtjenester justeres opp med kr 86.000,- til 486.000,-.  
Legeforeningen tilskrives for å avklare om LVS i løpet av 2012 mottok sekretariatstjenester i 
det omfang man er fakturert for, og for å be om kompensasjon dersom så ikke er tilfellet. 
 
 
 
 
 
003/13: Rekruttering av medlemmer til LVS landsråd 2011-2013  
 

Forslag til referat: 
Styret ble orientert om prosessen med å nominere kandidater til landsrådet, gjennomføringen 
av valget, og resultatet. Styret var bekymret over situasjonen ved NTNU og UiO, og vil 
oppfordre tillitsvalgte ved disse to universitetene til å gå ytterligere en runde med aktuelle 
kandidater, samt til å starte en prosess for å skaffe kandidater til neste landsrådsperiode. 
 

Innstilling til vedtak: 
Resultatene for UiB og UiT ble tatt til etterretning. 
Tillitsvalgte ved NTNU og UiO anmodes om å gjøre ytterligere et forsøk på å skaffe 
landsrådsrepresentanter. 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret ble orientert om prosessen med å nominere kandidater til landsrådet, gjennomføringen 
av valget, og resultatet. Styret var bekymret over situasjonen ved NTNU og UiO, og vil 
oppfordre tillitsvalgte ved disse to universitetene til å gå ytterligere en runde med aktuelle 
kandidater, samt til å starte en prosess for å skaffe kandidater til neste landsrådsperiode. 
 
 
LVS-003/13 VEDTAK: 
 
Resultatene for UiB og UiT ble tatt til etterretning. 
Tillitsvalgte ved NTNU og UiO anmodes om å gjøre ytterligere et forsøk på å skaffe 
landsrådsrepresentanter. 



Sekretariatet sender liste over nominerte ved NTNU og UiO til styret, som tar kontakt for å 
avklare evt LVS medlemskap og vilje til å stille. 
 
 
 
 
 
004/13: Landsrådsmøte Lysebu 13. februar 2013  
 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte og fastsatte program for landsrådsmøtet på Lysebu 13. februar 2014.  
 

Innstilling til vedtak: 
Program for landsrådsmøtet på Lysebu 13. februar 2014, kl 12 – 16:45 
Kl 12:00 Lunsj 
Kl 12:45 Velkommen v/Kirsti Ytrehus 
Kl 13:00 Hvorfor dannet vi LVS? Samarbeid med andre deler av Legeforeningen v/Anna 
Midlefart og Helge Bjørnstad-Pettersen 
Kl 13:30 Diskusjon 
Kl 14:00 Hvordan skape lokalt engasjement? Tillitsvalgtsstrukturen ved universitetene. 
v/Kirsti Ytrehus 
Kl 14:30 Diskusjon 
Kl 14:45 LVS Prinsipp og arbeidsprogram. v/Kirsti Ytrehus 
Kl 15:15 Bruk av digitale media i LVS arbeid 
Kl 15:45 Spesialistutdanningen og forskning – hva mener LVS? v/Anne Spurkland 
Kl 16:45 Møteslutt 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret diskuterte og fastsatte program for landsrådsmøtet på Lysebu 13. februar 2014.  
 
 
LVS-004/13 VEDTAK: 
 
Program for landsrådsmøtet på Lysebu 13. februar 2014, kl 12 – 16:45 
Kl 12:00 Lunsj 
Kl 12:45 Velkommen v/Kirsti Ytrehus 
Kl 13:15 Hvorfor dannet vi LVS? Samarbeid med andre deler av Legeforeningen v/Anna 
Midlefart og Helge Bjørnstad-Pettersen. Innledning til diskusjon. 
Kl 14:00 Pause 
Kl 14:15 Hvordan skape lokalt engasjement? Tillitsvalgtsstrukturen ved universitetene. 
v/Kirsti Ytrehus. Innledning til diskusjon. 
Kl 15:00 Pause 
Kl 15:15 Spesialistutdanningen og forskning – hva mener LVS? v/Anne Spurkland. 
Innledning til diskusjon. 
Kl 16:30 Oppsummering v/Kirsti Ytrehus 
Kl 16:45 Møteslutt 
 



 
 
 
 
005/13: Årsmøte 2013 - agenda  
 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte og fastsatte saker til agendaen for årsmøtet i Bergen 18. april. 
 

Innstilling til vedtak: 
Agenda for LVS’ årsmøte 18. april 2013 Bergen: 

- Godkjenne innkalling og dagsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Årsberetning 
- Regnskap og budsjett 
- Endring av LVS’ lover 
- Evt. andre saker fra styret 
- Evt. saker fra medlemmer 
- Valg av styre, utvalgt, valgkomité og revisor 
- Tid og sted for neste årsmøte 

 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret diskuterte og fastsatte saker til agendaen for årsmøtet i Bergen 18. april. 
 
 
LVS-005/13 VEDTAK: 
 
LVS’ årsmøte 18. april 2013 kl 17:15 – 18:30, Olavsalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland 
universitetssykehus, Bergen. 

- Godkjenne innkalling og dagsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Årsberetning 
- Regnskap og budsjett 
- Endring av LVS’ lover 
- Evt. andre saker fra styret 
- Evt. saker fra medlemmer 
- Valg av styre, utvalgt, valgkomité og revisor 
- Tid og sted for neste årsmøte 

 
 
 
 
 
006/13: Legeforeningens landsstyremøte 2013 - 4. - 6. juni i Alta  

 

Forslag til referat: 



Styret gjennomgikk brev fra Legeforeningen vedrørende frister for å fremme saker og 
lovendringer til landsstyremøtet, for å spille inn tema for statusrapporten 2014 og brev fra 
valgkomiteen for å spille inn kandidater til de sentrale vervene. 
 

Innstilling til vedtak: 
Formuleres i møtet. 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret gjennomgikk brev fra Legeforeningen vedrørende frister for å fremme saker og 
lovendringer til landsstyremøtet, for å spille inn tema for statusrapporten 2014 og brev fra 
valgkomiteen for å spille inn kandidater til de sentrale vervene. 
 
 
LVS-006/13 VEDTAK: 
 
LVS fremmer Ole F. Norheim som kandidat til Rådet for legeetikk. 
 
LVS fremmer forslag om medisinsk basalforskning som tema for statusrapporten 2014. Dette 
er et område der det er vanskelig å rekruttere leger, og det ligger utenfor helseforetakenes 
satsing. Basalforskningen foregår nå utenfor helsetjenesten, og det gir konsekvenser for 
utdanning av leger, og for helsetjenesten på sikt. Anne Spurkland utarbeider nærmere 
begrunnelse. 
 
LVS fremmer forslag til justering av Legeforeningens lover, for å klargjøre 
medlemsinnplassering. 
 
LVS fremmer forslag om sikre at forskning teller med i større grad i medisin og kirurgi, Kirsti 
Ytrehus utarbeider begrunnelse. 
 
Innspill til valgkomiteen settes på neste styremøte. 
 
 
 
 
 
 
007/13: Mellomoppgjør Oslo kommune 2013  

 

Forslag til referat: 
LVS styret besluttet å ikke fremme krav til mellomoppgjøret for tariffområdet Oslo kommune 
2013. 
 

Innstilling til vedtak: 
Det fremmes ikke krav til mellomoppgjøret Oslo kommune 2013. 
 

 



 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
LVS styret besluttet å ikke fremme krav til mellomoppgjøret for tariffområdet Oslo kommune 
2013. 
 
 
LVS-007/13 VEDTAK: 
 
Det fremmes ikke krav til mellomoppgjøret Oslo kommune 2013. 
 
 
 
 
 
008/13: Kravsinvitasjon mellomoppgjøret KS 2013  
 

Forslag til referat: 
Styret fant ikke grunnlag for å fremme krav, da LVS’ interesse i området er minimal. 
 

Innstilling til vedtak: 
Det fremmes ikke krav til mellomoppgjøret i KS 2013. 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret fant ikke grunnlag for å fremme krav, da LVS’ interesse i området er minimal. 
 
LVS-008/13 VEDTAK: 
 
Det fremmes ikke krav til mellomoppgjøret i KS 2013. 
 
 
 
 
 
009/13: Kravsinvitasjon mellomoppgjøret stat 2013  
 

Forslag til referat: 
Styret behandlet krav til mellomoppgjøret stat 2013. 
 

Innstilling til vedtak: 
LVS fremmer krav om et ansvarlig lønnsoppgjør. For LVS er innretningen på oppgjøret 
viktigere enn totalrammen. Gitt en totalramme på 4 % årsvirkning, og 2 ½ % overheng, krever 
LVS at gjenstående 1 ½ % av årsrammen primært i sin helhet disponeres til lokale 
forhandlinger, uten sentrale føringer. Alternativt at disponibel ramme legges på lønnstabellen 
som ett likt prosentvis tillegg fra bunn til topp. 
 



 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret behandlet krav til mellomoppgjøret stat 2013. 
 
 
LVS-009/13 VEDTAK: 
 
LVS fremmer krav om et ansvarlig lønnsoppgjør. For LVS er innretningen på oppgjøret 
viktigere enn totalrammen. Gitt en totalramme på 4 % årsvirkning, og 2 ½ % overheng, krever 
LVS at gjenstående 1 ½ % av årsrammen primært i sin helhet disponeres til lokale 
forhandlinger, uten sentrale føringer. Alternativt at disponibel ramme legges på lønnstabellen 
som ett likt prosentvis tillegg fra bunn til topp. 
 
 
 
 
 
010/13: Kravsinvitasjon mellomoppgjør 2013 Spekter - område 10 og 4  
 

Forslag til referat: 
Styret behandlet krav til mellomoppgjøret 2013 for Spekter områdene 10 og 4. 
 

Innstilling til vedtak: 
Formuleres i møtet. 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret behandlet krav til mellomoppgjøret 2013 for Spekter områdene 10 og 4. 
 
 
LVS-010/13 VEDTAK: 
 

• Doktorgradstillegg skal utbetales som ett årsbeløp, uavhengig av stillingsstørrelse. 
• Det må innføres et professortillegg, stort kr 100.000,- som ett årsbeløp, uavhengig av 

stillingsstørrelse. 
• Sikringsbestemmelse der man ved overgang fra klinisk legestilling til 

stipendiatstilling, beholder basislønnsnivået. 
• Leger med stilling ved universitet og helseforetak må få all arbeidstid medregnet når 

det gjelder bruk av UTA-tillegg, overtidsberegning og vakansbetaling 
• Minstebasislønnsnivå for stipendiater kr 600.000,-. 

 
 
 
 
 
 



011/13: Medlemskommunikasjon - LVS nettsider  
 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte LVS nettsider, og hvilken informasjon som bør ligge der. 
 

Innstilling til vedtak: 
Formuleres i møtet. 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret diskuterte LVS nettsider, og hvilken informasjon som bør ligge der. 
 
 
LVS-011/13 VEDTAK: 
 
 
 
 
 
 
 
012/13: Høringer januarmøtet  
 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk oversikten over høringsbrev, og tok stilling til hvilke som skulle besvares. 
 

Innstilling til vedtak: 
LVS besvarer ingen høringer som ligger ute. 
 
Rutine høring: 

- Sekretariatet gir leder beskjed om nye høringer 
- Leder fordeler ansvar for høringen 
- Høringene diskuteres på styremøte  
- Sekretariatet gir beskjed tre uker før fristen 
- Styret sirkulerer høringssvaret mellom seg 
- En uke før fristen sendes svaret til sekretariatet for opplasting 

 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
Styret gjennomgikk oversikten over høringsbrev, og tok stilling til hvilke som skulle besvares. 
 
 
LVS-012/13 VEDTAK: 
 



LVS besvarer ingen høringer som ligger ute. 
 
 
 
 
 
013/13: Eventueltsaker januar  
 

Forslag til referat: 
Styret behandlet eventueltsaker, meldt inn ved oppstart. 
 

Innstilling til vedtak: 
Formuleres i møtet. 
 

 
 
 
10.01.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER - UTVALG 
 
Medlemstall 
Styret diskuterte medlemstall, rekrutteringsstrategier og behovet for å hente ut ansattelister fra 
universitetene, som vaskes mot Legeforeningens register. 
 
Redigere lovene 
Styret viste til landsstyremøtets vedtak om å endre navn fra Den norsk lægeforening til Den 
norske legeforening. 
 
Situasjonen i ved NTNU 
Anna orienterte om epost sendt oss i forkant av møtet. Instituttlederne blir nå ansatt, ikke 
valgt, problem med medbestemmelsen. 
 
LVS-013/13 VEDTAK: 
 
Medlemstall 
De tillitsvalgte ved universitetene oppfordres til å vaske medlemslister. 
 
Lovene 
Sekretariatet oppdaterer lovene fra lægeforening til legeforening. 



 
Situasjonen i ved NTNU 
Sekretariatet gjennomgår notat fra NTNU og responderer til Helge/Anna. 
 
 
 
 


