Refererat fra regionsutvalgsmøte i Helse Nord
Tilstede:
Jan Norum, Tor Øystien Seierstad, Helene Bergland, Kristina Larsby, Knut Kjerpeseth, Paul W. Hansen
og info.medarbeider Tove Myrbakk
I tillegg møtte Henning Aanes og Stig-Arild Stenersen som observatører.
Sak 22/02: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

Referatet fra fellesmøtet 6. juni 2002 ble gjennomgått.
Vedtak:
Referatet fra 6.6.02 godkjent.
Sak 23/02: Referatsaker

Doktor i NORD - første utgave ble sendt til medlemmene i Nordland og Troms i begynnelsen av
september. Andre nummer kommer i månedsskiftet oktober/
november. Dette nummeret har en ekstrakostnad på 2000,- som fordeles mellom Nordland og Troms
legeforening.
Organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg i Helse Nord Gunnleiv Birkeland
(arbeider ved Helgelandssykehuset i Mosjøen) er oppnevnt i utvalg for akutt kirurgi og Ingebjørg
Fagerli (arb. ved Nordlandssykehuset i Bodø) i fødselsomsorgsutvalget
Ny HTV-OF Hålogalandssykehuset HF Harmut Lange kir. avd. overtar som HTV-OF ved dette
foretaket
Økonomisk status Regionsutvalget: Forbruk pr. 16.8.02 - kr. 10.839,67 Dette ses i sammenheng med
sakene 24/02 OG 25/02
Sak 24/02 : Utestående fordringer i fylkesavdelingene til Regionsutvalget?

NLF har kjøpt inn PC-utstyr til ansattrepresentant i Helse Nord RHF, samt betaler kostnadene til
mobilabonnement og tellerskritt. Dette blir refundert av NLF i første omgang, som så sender brev til
regionsutvalgeet for dekning der. Se sak 27/02 - Eventuelt.

NLF sender også regning på deler av sekretariatsutgiftene for siste halvår til regionsutvalget. Det
samme med utgiftene som medlemmene i utvalget har hatt i forbindelse med møter og som er
forskuttert av fylkesavdelingen.
Sak 25/02 : Søknad om dekning av tap av inntekt - Stig-Arild Stenersen
Ansattrepresentant i Helse Nord RHF har søkt regionsutvalget om dekning av tap av inntekt i.f.m.
vervet. Utvalget diskuterte hvem som er rette vedkommende til å betale disse utgiftene. I og med at
det skal søkes om 50 % frikjøp av ansattrepresentanten i Helse Nord RHF mener utvalget at dette vil
gjøre det enklere for denne å ta på seg vakter m.v. fremover fra 2003.
Vedtak:
Styret sender en generell forespørsel til legeforeningen sentralt ang. tap av inntekt
for ansatterepresentant i regionalt foretak. I og med at ansatterepresentant ikke har hatt frikjøp i
2002, og at vervet har vært særdeles arbeidskrevende i den første fasen av omstillingsarbeidet i
helseforetakene, ønsker styret å kompensere noe av den tapte arbeidsinntekten med kr. 25.000,-.
Sak 26/02: Ansettelse av sekretær/journalist?
På styremøtene i NLF og TLF har disse vedtatt å gå inn for at Tove Myrbakk ansettes i henholdsvis 40
% og 20 % stilling som sekretariatsleder/informasjonsmedarbeider. Hun ønsker ikke selv mer enn
90 % stilling, og dette medfører at regionsutvalget da må ansette henne i 30 % stilling. Kontoret blir
da bemannet 4 dager i uka, og dette vil lette kommunikasjonen med media og blir en styrke for
tidsskriftet.
Vedtak:
Regionsutvalget vedtar å ansette T. Myrbakk i 30 % stilling i et engasjement fra 1.2.03 til 1.1.04.
Utvalget ønsker å sende forespørsel til Dnlf om å få dekket noe av utgiftene. Det undersøkes om det
må betales moms hvis regionsutvalget må leie sekretariatstjenester hos NLF. Hun tilbys ltr. 53 og en
får inn i arbeidsavtalen at det blir 3 måneders oppsigelsesfrist for begge parter.
Sak 27/02: Funksjonsfordelingsdebatt
Utvalget finner det nødvendig at det etableres et nettverk mellom ansatterepresentanter i HF og RHF,
samt regionsutvalget, andre fagforbund og opp mot Dnlf sentralt. Det blir viktig fremover å ha en
form for beredskap i.f.t. enkeltsaker som skal opp i styrene i helseforetakene og det regionale
helseforetaket.
Sak 28/02 : Eventuelt

Det sendes brev til Helse Nord RHF om regler for dekning av utgifter til utvalg som blir oppnevnt i
Helse Nord RHF og HF, samt dekning av utgifter til ansatterepresentant i Helse Nord RHF. Det
undersøkes også om det er mulig å få en konserntillitsvalgt i legeforeningen som jobber opp mot det
regionale helseforetaket.
Lokale forhandlinger ble diskutert og status i foretakene ble referert. Det er en del prinsipielle
uenigheter som må avklares mellom Dnlf og NAVO. Derfor er det pause i forhandlingene.
Jan Norum orienterte om at han fra 1.12.02 starter som avdelingsoverlege ved kreftavdelingen ved
UNN. Han ønsker derfor at noen overtar som leder i regionsutvalget. Dette på grunn av at stillingen
vil gi økte muligheter for inhabilitetsproblemer.
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