
         
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Tirsdag 10. februar 2009 på Legenes Hus 
 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Johan Torgersen YLF, 
Espen Rostrup Ellingsen, redaktør, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Trond Skaflestad Namf,,  
Kjell Vikenes OF, Tord Moltumyr LSA, Kathe Aase PSL, Eva Gerts, vara LVS 
Forfall: Einar Svendsen LVS Elisabeth Stura leder NMF Bergen, 
 
 
03/09) Referat fra styremøtet 16./17. januar 09. Ikke godkjent. Sekretær vil gjennomgå 
referatet pånytt, og sende nytt utkast pr e-post 
 
04/09) Endringsforslag til Legeforeningens lover: Regionsutvalgenes ledere bør ha sete i 
Landsstyret. Dette vil gi en utvidelse i Landsstyret med 4 personer. HLF styret tar forslaget til 
etterretning. 
  
29/05) Paraplyen. Neste nummer kommer siste uken i februar. Godt stofftilfang. Vår faste 
gjesteskribent, Sjur Holsen, har sluttet. Tidsskriftets økonomi gjennomgås. Redaktørs 
lønnsforhold og forhold til HLF styre debatteres. HLF sin side på Internett vil fortsette som 
nå, en kilde til praktisk informasjon for medlemmene, men ingen nyhetskanal. 
Deadline for Paraplyens aprilnummer: ca 3 april. Dette vil inneholde informasjon om HLF 
årsmøte den 27. mai 2009.  
 
43/07) Legenes Hus, statusrapport. Det er pågående kontraktsforhandlinger med ny caterer og 
håper på undertegning innen kort tid. 
  
05/09) Rapport om fordeling av kontingentmidler.  
 
a) Det legges opp til at Fylkesavdelingene skal ha et grunntilskudd pluss et medlemstilskudd, 
samt kunne søke tilleggsbevilgning ved kostbare enkeltarrangementer. 
 
b) Legeforeningen sentralt (sekretariatet) og yrkesforeningene skal arrangere tillitsvalgtkurs. 
Det må vurderes om det er hensiktsmessig at lokalforeninger arrangerer slike kurs.  
 
c) Legeforeningen sentralt dekker utgifter for landsstyrerepresentantene i landsstyremøtet og 
spesielt inviterte gjester. Praksiskompensasjon for næringsdrivende leger gis av Yrkes- og 
lokalforeningene. Denne kompensasjon gis av yrkesforeningen for deres geografiske 
representanter, og gis av lokalforeningen for deres lokalt valgte representanter. 
 
d) Tillitsvalgte skal ha sine utgifter forbundet med vervet dekket av lokalforeningen. Dette 
følger av instruks og valgregler for tillitsvalgte, og er også videreført i Legeforeningens lover 
§ 3-4-3, 2. ledd.  
d-1) Utgiftsdekningen gjelder utgifter som er nødvendig for å utføre selve vervet, og er ikke 
knyttet til deltakelse i selve tillitsvalgtopplæringen, tariffkonferanser og annen 
møtevirksomhet i yrkesforeningene. Disse utgiftene er foreningsleddet som arrangerer kurset 
ansvarlige for.  
 
e) Selv om Legeforeningen sentralt ikke har åpnet for å dekke praksiskompensasjon under 
tillitsvalgtopplæring, kan andre arrangører (lokalforening/yrkesforening) selv beslutte 
dekning av praksiskompensasjon.  



 
Rapporten debatteres grundig, med følgende konklusjon: 
 
*Styret gir sin tilslutning til forslaget om grunntilskudd og medlemstilskudd. 
*Styret ønsker å påpeke behovet for klare retningslinjer for hvilke utgifter som skal dekkes av 
lokalforeninger og hvilke som skal dekkes av yrkesforeninger. Dette vil ha store 
konsekvenser for lokalforeningenes økonomi, og forutsigbarhet er viktig for disse. 
*Styret etterlyser fra Landsstyret de tallmessige konsekvenser av forslaget. 
*Styret ønsker en klargjøring vedrørende tillitsvalgt- opplæring: Hvem skal ha ansvar for 
opplæringen? Hvem skal betale utgiftene? 
 
06/09) Legeforeningen mister ansvar for spesialistutdanningen. Referat fra lederseminar i 
Legeforeningen. Helseministeren meddelte Legeforeningens ledelse om at han hadde flertall i 
Stortinget om å trekke tilbake Dnlf sitt ansvar for spesialistutdanningen. HLF vil støtte 
Legeforeningens sentrale tillitsvalgte i deres arbeid i forhold til politikerne. 
 
07/09) Invitasjon fra NMF til styret i HLF om å delta på foreningens årsmøte med en 
åpningsappell. Leder eller YLF-tillitsvalgte håper å kunne stille  
 
08/09) Samhandlingsreformen debatteres. Blir den til en kommunehelsereform? Motbør 
innad i regjeringen, bl a innen finans. 
 
09/09) Fellesmøter med sentralstyret, den 23.02.09. Møteprogram: 
Kl 1200 – 1400 vil DNLF Sentralstyre møte Helse Bergens ledelse. Der vil også Ylf og Of 
sine hovedtillitsvalgte, samt HLF leder delta. 
Videre arrangeres et Allmøte der sentralstyret vil møte alle interesserte leger på HUS Store 
auditorium kl1500 – 1630.  
Middag med Styret i HLF pluss Regionsutvalget, samt leder av Styret i Sogn og Fjordane og 
Rogaland legeforeninger Legenes Hus kl 1700 – 1900.  
 
Eventuelt 
 

1) To nye FAME-medlemmer til Landsstyret skal velges blant leger i utdanningsstilling. 
De foreslåtte kandidater er begge fra østlandsområdet. HLF styre mener at andre 
regioner burde vært representert. 

 
2) Med Hum styret har søkt om at HLF skal være sponsor for årets aksjon, men dette 

avslås. Vedtar å støtte aksjonen, og vil gi støtte med inntil 10000 kr, gjerne i form av 
bidrag ved Landsstyremøtet i Bodø 

 
3) Vedtak: HLF vil dekke utgifter til reise og opphold for styrets medlemmer som ønsker 

å delta ved Landsstyremøtet i Bodø i juni 2009. 
  

4) Neste møte 17. mars 1930 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes 
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