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Helseforetaksreformen i 2002 ble imøtesett 
med optimisme i Legenes hus. Endelig 

skulle sykehusleger få lønnsdannelse på egne pre
misser. Og sant nok; hovedstrategien ble halt i 
land. Lønnsdannelsen ble mindre beroende på over
tidstimer og mer på kompetanse. Men ute i fore
takene møtte våre tillitsvalgte veggen. Snart etter 
gjorde våre sentrale forhandlere det samme, selv 
om innrømmelsen var smertefull, satt langt inne 
og fikk pinlige konsekvenser. Selv etter vellykket 
samling i bånn, og medvind i arbeidsretten og hos 
riksmeklingsmannen, har vi det vondt med for
handlingene. 

Det er bare å innse. Vi ble overrumplet. Og har 
enda ikke kommet oss. Hva var overraskelsen? Vi 
hadde kanskje ventet en relativt akademisk disputt 
mellom likemenn – om penger. Uventet møtte vi 
imidlertid et angrep på opparbeidede rettigheter. 
Og enda verre: Gradvis, men ubønnhørlig fremsto 
NAVO’s totale brudd med hevdvunne verdinormer. 
Vi hadde gjort opp regnskapet uten vert, og ble for
banna og frustrerte. Vi er det ennå, og forstår fortsatt 
ikke helt hvorfor dette skulle hende akkurat oss.

Nå har vår sterke side aldri vært interesse for 
rammene rundt profesjonsutøvelsen. Men i fag
bevegelsens harde kjerne fins det kompetanse til å 
sette noe av dette i et tydelig lys. Det har blitt gjort. 
Uten at vi har bedt om det, og – forutsigbart nok 
– uten at vi har oppdaget det. 

Våre erfaringer har nok vært felles for arbeids
livet i hele landet: Toppene i både privat og offent
lig sektor har forlatt samfunnsmodellen med 
nært samarbeid til gjensidig nytte for begge par
ter i arbeidslivet. Balanse mellom to krefter er 
avløst av en forvaltning av makt som fungerer 
ovenfra og ned. I vår profesjon har vi i liten grad 
begrepet hva avisene egentlig har skrevet om siden 

Thatchers storhetstid, før vi nå selv har fått føle det 
på kroppen. 

Det gir et par perspektiver å dvele ved – i tillegg 
til lønnsdannelsen. 

Vi opprøres over vår motpart og vil ha tilbake 
den gamle, gode folkeskikken. Hva vi lengter etter 
er de sosialdemokratiske spilleregler med verdiene 
respekt og gjensidighet. Kanskje ligger det til vårt 
selvbilde når vi oppfatter at dette særlig rammer 
oss. Men svært mange av våre pasienter er for 
lengst overkjørt av slik modernisering eller fornying 
– støttet av et helt departement til formålet. 

Vi lever ikke bare av å forsøke å reparere 
folks organer. Vår profesjonelle rolle er å støtte 
medmennesker i deres indre konflikter, relasjonelle 
problemer, og svikt i livsmestring – kort sagt bidra 
til at samfunnet gjør det mulig for alle, også de 
svakeste, å leve verdige liv. Vår personlige opplevelse 
og forståelse av forhandlingssituasjonen peker 
direkte mot vår evne til å ivareta ansvaret for 
kvaliteten på møtet mellom oss og pasientene.

Den andre undringen ligger i dilemmaet 
rundt Legeforeningens organisering. Kritikere 
finner det lite hensiktsmessig at fagforeningen 
deler bord og seng med faglig kvalitetssikring, 
medisinsk etikk og helsepolitisk engasjement. 
Vi vil alltid mistenkes for at egennytte ligger bak 
profesjonens og foreningens ideelle satsninger. 
Og våre motstandere vil aldri slutte å bruke dette 
for hva det er verd. Men tilstanden i arbeidslivet 
viser oss at slike mistanker er arbeidsgivers egen 
strategi, konsekvent gjennomført: Pengelogikk på 
bekostning av fellesskapet.

For det første er det da ikke legefellesskapet det 
dreier seg om, men samfunnsfellesskapet. For det 
andre er angrepene på lønn begrensede; faktisk 
forespeiles vi i prinsippet hvor høy lønn som helst, 

når regnskapene bare tilsier at tiden er moden. 
Til så lenge heier foretaksdirektørene fram våre 
motvillige bidrag til budsjettkutt og såkalt bedre 
behandlingsforløp  mens våre rettigheter angripes 
på bred front – ved hjelp av et verdisyn som burde 
skremme mange. Disse brytningene må vi forholde 
oss til. 

For NAVO dreier «forhandlinger» seg om noe 
viktigere enn kortsiktig lønnsbestemmelse; ned
bygde rettigheter er trolig både veien og målet til 
det samfunn moderne arbeidsgivere ønsker seg. 
Retorikken om bedre betalt kompetanse fremstår 
da som en taktisk finte.

Rettigheter i arbeidslivet avgjør våre arbeids
forhold, som igjen påvirker vår evne til å møte 
pasientene i henhold til yrkesetikk og lovens forut
setninger. I Legenes hus hører medisinskfaglig ut
vikling, kvalitetstenkning, medisinsk etikk og helse
politisk engasjement sammen under ett tak. Denne 
kompetansen virker i en organisk enhet sammen 
med fagforeningsdelen – yrkesforeningene – som 
også er organisert her.

Forutsatt at sistnevnte inntar et allmennt 
solidarisk ståsted i verdikampen, er det logisk at 
de nettopp ikke skilles fra resten av foreningen. 
Sammenhengen mellom pasientrettigheter, 

rettigheter i arbeidslivet og 
tjenestekvalitet danner en 
helhet. Å vise og vektlegge 
dette kan være avgjørende for 
både sykehusleger, befolkning 
og spesialisthelsetjeneste. 
Legeforeningen vil da virke 
tyngst og best som den helhet 
den allerede er.
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I	fOrHANDlINGeNes	TeGN
Konrad Nordahl ledet LO fra 1945 til 1965. Einar Gerhardsen ledet arbeiderpartiet i 
samme periode. Disse to la betydelige føringer for en skandinavisk sammfunnsmodell 
der velstand ble bygget på et forpliktende samarbeid i arbeidslivet. Fellestenkningen 
angikk ikke bare arbeiderklassen, men fikk gjelde mellom arbeidere og arbeidsgivere. 
Forsidebildet er fra oktober 1947.
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leiar

Eg hadde ikkje vore leiar i Overlegeforeningen 
lenge før eg fekk spørsmål om kva eg ville 

gjere for å betre tilhøva for dei tillitsvalde. Han 
som spurde var fortvila over å kjenne at han ikkje 
strakk til, og han følte at kommunikasjonen med 
eigne medlemmer og Dnlf sentralt var både tung, 
tidkrevjande og vanskeleg. Etter kvart har eg funne 
ut at han ikkje er åleine. Våre tillitsvalde slit med å 
få ein leveleg kvardag. I førre veke snakka eg med 
ein som kunne fortelje at han kjenner seg utsett for 
kritikk uansett korleis han vel å takle kvardagen. 
Går han i alle møta som han vert innkalla til får han 
høyre korleis kollegene må dekkje hans oppgåver 
i avdelinga, let han vere å delta på møta får han 
motbør frå føretaksleiinga og tillitsvalde for andre 
yrkesgrupper.

Sjølv har eg og vore føretakstillitsvald, og kan 
kjenne meg att i mykje av dette, men samstundes 
har eg ei kjensle av at det på mange måtar er verre 
no enn for berre nokre få år sidan. Omlegginga 
til føretak har tydeleg ført med seg ei auka 
byråkratisering med ein møtekultur som til dels 
heilt har teke overhand. Det er ei forventing om at 
tillitsvalde skal ta del i føretaksutval, kvalitetsråd, 
AMU, brukarutval, forskingsutval, ITråd, etikk
komite, kursog kompetanseutval, likestillingsutval 
og anna møteverksemd. I tillegg er mange tillitsvalde 
styremedlemmer med det ekstra arbeidet dette 
inneber. På toppen kjem alt som ein sjølve skal ta 
initiativ til for å handsame saker som dukkar opp, 

samt møter som Of eller Dnlf sentralt kallar inn 
til, gjerne på kort varsel. Alt dette skal ein altså 
få tid til i ein elles travel klinisk kvardag, og som 
om dette ikkje er nok så skal ein og grue seg til 
forhandlingane.  

Mykje tyder på at føretaksreforma representerer 
eit tidsskilje i det å vere tillitsvald på eit sjukehus. 
Mange stader har forhandlingane i 2002 vorte 
førande for seinere tilhøve mellom dei tillitsvalde 
og føretaksleiinga. Der det var reelle forhandlingar 
med gjensidig respekt mellom partane, har dette 
gjeve positive ringverknader som ein kan nyte godt 
av den dag i dag. På den andre sida har me føretaka 
der partane aldri var i dialog i forhandlingane, der 
klimaet både den gongen og no på det næraste kan 
omtalast som permafrost. Når tilhøva er slik skal 
det mykje til for å få til eit godt samarbeid mellom 
tillitsvalde og føretaksleiinga, og då er det ikkje 
til å undrast over at det vert slitsamt å ta på seg 
tillitsvervet. 

Eg har stor forståing for dei av dykk som slit med 
å vere tillitsvalde, og skjøner godt at de etterlyser 
tiltak frå sentralt hald for å gjere kvardagen enklare. I 
april i år kom ei ny utgåve av ”Tillitsvalgthåndboka”. 
For nye tillitsvalde inneheld den truleg mykje nytt, 
og jamvel for dei med erfaring kan den vere nyttig 
lesing. Elles er det viktig å kjenne til at det er brei 
kompetanse på svært mange felt samla i Legenes 
Hus. Kanskje løysinga på ditt lokale problem berre 
krev ein telefon til Oslo?

I tillegg er det som regel særs verdifullt å lære 
av sin forgjengar, han eller ho sit med inngåande 
kunnskap om dei lokale tilhøva. Her kan ein få vite 
kven som gjer kva i administrasjonen, kven ein skal 
spørje for å få det rette svaret, kva for møter som bør 
prioriterast og så vidare. Enkelte stader har ein starta 
tillitsvaldgrupper, der tidlegare tillitsvalde deltek 
saman med nye for å drøfte små og store saker som 
berre dukkar opp. Slike grupper kan vere verdfulle 
i samband med forhandlingar, mange stader har 
dette ført til at forhandlingsdelegasjonen til Dnlf 
samla sit med meir kompetanse i forhandlings
samanheng enn arbeidsgjevarsida. Slikt vert det 
sjølvtillit av!

Det er diverre slik at å vere tillitsvald lækjar ikkje 
automatisk er positivt for karrieren – i motsetnad 
til i andre helseprofesjonar. Av den grunn har fleire 
kome med forslag om at Of eller Dnlf må setje inn 
tiltak for å gjere det meir attraktivt å vere tillitsvald. 
Vekttalsgjevande utdanning for tillitsvalde har 
vore framme i debatten; dette vil heilt klart vere 
motiverande for nokre. Ulike stipendordningar er 
alt på plass, men treff truleg eit mindretal. Andre 
peiker på at frikjøpsordningar betrar kåra for utøving 
av tillitsverv, ikkje minst av di det då er meir legitimt 
å ha fråvær frå klinisk arbeid. Likevel er det mange 
som ikkje ynskjer frikjøp, enten av di dei føler det 
vanskeleg overfor kollegaer, eller av di det kanskje 
ikkje har vore tradisjon for det i føretaket der ein 
jobbar. 

Tillitsvalde i ei klimaendring
av siri tau ursin

Tilhøva for våre tillitsvalde har heilt klart endra 
seg i løpet av dei siste åra. Det er utan tvil meir 
krevjande å vere tillitsvald i 2006 enn det var for 
berre nokre få år sidan, og denne endringa fører 
med seg eit behov for ei anna tilrettelegging. Den 
einskilde som innehar verv kring om i føretaka må få 
hjelp til å finne ei ordning som gjer at arbeidet let seg 
utføre best mogeleg. Ein bør finne ut kva ordningar 
tillitsvalde på andre føretak av om lag same storleik 
har, samt nytte kunnskapen og erfaringa til tidlegare 
tillitsvalde i eige føretak. I tillegg må ein ikkje gløyme 
kompetansen som sit samla i Legenes Hus, dei kan 
til dømes gje råd i samband med frikjøp, formidle 
kontakt med andre tillitsvalde på føretaks eller 
regionsnivå, og elles hjelpe til på mange vis. Styret 
i Of har fokus på kåra for tillitsvalde i føretaka. Me 
vil gjerne ha informasjon frå dykk som kan bidra til 
å belyse tilhøva.

Til slutt eit par ord om forhandlingane. I 
skrivande stund er me enno ikkje i gang med reelle 
forhandlingar på A2 nivå, og ute i føretaka er det 
vel ingen som venter at det vert forhandla før mot 
slutten av året. For dei av dykk som skal forhandle 
for fyrste gong: Snakk med andre som har erfaring, 
både i eige føretak og elles i landet, og for all del 
ikkje gløym at de har både eit sekretariat og eit 
styre i ryggen! Så får me ynskje kvarandre lukke til, 
saman kan me få til mykje! 

Siri Tau Ursin er leiar av Of
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organisering av spesialisthelsetjenesten
Hans-Petter Næss har fordypet seg i «Pasientansvarlig 
lege» (PAL) under mastergradsstudiet på Ole-Berg-
skolen. Nedenfor skisserer han hvordan spesialist-
helsetjenesteloven surrer til forholdet mellom behand-
lingsansvar og «pasientansvar». Effekten blir at møtet 
mellom pasient og lege kan nedprioriteres, støttet av 
det kranke alibi «pasientansvarlig lege». Her etterlater 
lovverket i værste fall både pasient og lege som tapende 
parter. Nye tanker søkes. Les selv!

Lov og forskrift om «pasientansvarlig lege» (PAL), 
kalt «ordningen med pasientansvarlig lege», har 

nå eksistert i fem år. Mange har hatt forventinger 
til ordningen, men lite er innfridd. Ordningen har 
vært gjenstand for mange tilsyn fra Helsetilsynet, 
men den er ikke evaluert. Ved få, om noen, av til
synene fant man at ordningen fungerte; oftest var 
den ikke engang etablert. 

uklart formål
Ordningen bærer i seg mange uklarheter; den 
første er selve formålet. I følge opphavsdokumentet, 
NOU nr �, �999, «Pasienten først», er problemet 
at pasienten møter mange leger og trenger et fast 
holdepunkt. Det tenkte man å gi ved å etablere 
en slik ordning. Når man i ettertid ser lovens 
utforming, vet man ikke om dette skulle føre til 
færre leger å forholde se til, eller om den skulle 
kompensere for et system med alt for mange leger 
å forholde seg til. Ingen av delene er oppnådd.  
Forskriften angir at formålet er «å skape kontinuitet 
i møtet mellom pasienten og helsetjenesten ved å 
styrke samordnet behandling og kommunikasjon 
mellom lege og pasient.» Javel?

uklart ansvar, uklare oppgaver
Det er også uklart hvilket ansvar og hvilke oppaver 
«pasientansvarlig lege» skal ha. Denne skal i følge 
forskriften «ha en samordningsfunksjon» og «være det 
faste medisinsk faglige holdepunktet under oppholdet». 
Samtidig kan, men behøver ikke, pasientansvarlig 
lege være behandlingsansvarlig lege. I tillegg til 
oppgavene med pasienter man behandler, skal 
man altså være det faste holdepunkt for en rekke 
pasienter man ikke behandler eller bare har 

sporadisk kontakt med – istedenfor å forsøke 
å holde fast kontakt med de pasientene man 
behandler, men har problemer med å opprettholde 
kontakt med. Blir det lettere å holde kontakt med 
pasienter man er pasientansvarlig lege for, enn 

med dem man ellers har med å gjøre? Hvordan 
skal man egentlig samordne det de behandlende 
legene driver med, hvis man ikke er tilstede, eller 
når pasienten flyttes rundt av hensyn til fordeling 
av pleietyngde og plassforhold?

hva sier loven?
Hvordan sier så Lov om spesialisthelsetjenesten 
(§ 37, med forskrift) at man skal oppnå formålet 
med forskriften, nemlig å skape kontinuitet? Jo, det 
er ganske enkelt: Ved «utpeking av pasientansvarlig 
lege». Da vil åpenbart resten komme av seg selv. 
Loven er oppfylt når «avdelingens/enhetens leder» 

godt  følt, dårlig tenkt: 
  Pasientansvarlig lege!
  av hans-petter næss

har utpekt en pasientansvarlig lege. Det er alt som 
kreves. Navnet skal stå i journalen. Riktignok påbyr 
loven at pasienten (men ikke den pasientansvarlige 
legen) informeres om hvem som er pasientansvarlig 
lege, samt om dennes oppgaver. Men dette blir nok 
for omfattende både å dokumentere og å føre tilsyn 
med. Hvis PAL ikke utpekes skal det begrunnes i 
journalen.

lovfesta inkjevette?
Selve utpekingen er dog ingen bagatell. Mange skal, 
så sant det ikke er «klart unødvendig», ha en «PAL». 
Det blir noen tusen i året ved en større avdeling:

Istedenfor	å	fremme	krav	om	
tilrettelagt	tjeneste	med	vekt	på	
kontinuitet	i	lege-pasientforholdet,	
fremmer	loven	krav	om	et	navn	i	jour-
nalen	–	på	en	lege	som	pasienten	ikke	
engang	trenger	å	ha	møtt.

Forberedelse til lobotomi, 1947
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⋅	 Alle innlagte pasienter, unntatt de som for 
eksempel bare er innom til stabilisering og 
videreforsendelse til annet sykehus. 

⋅	 Alle pasienter som er mer enn én gang til 
poliklinisk konsultasjon. 

⋅	 Alle pasienter som har polikliniske tjenester før 
og etter innleggelse. 

Ved utpekingen skal det vurderes hvorvidt vedkom
mende også skal være «journalansvarlig lege» og 
«informasjonsansvarlig lege» som det er krav om i 
helsepersonelloven. Forholdet til «behandlingsan-
svarlig lege» skal også vurderes. 

Men hva «behandlingsansvarlig lege» er, eller krav 
om noe slikt, er ikke nevnt i loven. Det blir mye jobb, 
og så skal det gjøres «snarast råd etter innlegging». 
(Hvis ikke, er jo dagens pasienter allerede ute 
igjen). De fleste avdelinger og sykehus har åpenbart 
resignert. Mange foretak har en retningslinje som 
sier at utpeking skal skje, og noe om hvilket ansvar 
PAL skal ha. Hvordan ansvaret kan ivaretas i praksis 
står det mindre om. Et navn i journalen er nok det 
beste noen skal ha ambisjon om å klare.

behandlingsansvar 
og pasientansvar
For oss som er leger er det påfallende at «pasient
ansvarlig lege» er omtalt i helselovene, men ikke 
«behandlingsansvarlig lege». Dersom en med 
ordningen mente å medvirke til at behandlings
ansvaret for en pasient ble samlet på færre leger, 
og at samme lege fikk anledning til å følge opp 
pasientene bedre, så var det bra. Det ville nemlig 
bety at legen fikk være på samme sted som pasienten 
flere dager i strekk. Ansvaret for god behandling 
basert på hensiktsmessige møter mellom leger og 
pasienter ville da være styrende premiss. 

Det er ikke mange steder det legges vekt på å la 
behandleransvaret styre. Kanskje ikke så farlig si

den pasientene har sin pasientansvarlige lege – inne 
i journalen et sted. Istedenfor å fremme et krav om 
tilrettelegging av tjenesten med vekt på kontinuitet 
i legepasientforholdet, fremmer loven krav om et 
navn – på en lege som pasienten ikke engang tren
ger å ha møtt, og som selv ikke har den ringeste for
utsetning fremfor enhver annen lege for å fremme 
lovens formål. 

I media ser en ganske ofte oppslag om 
feilbehandling der både journalist og sykehusledelse 
mer enn antyder at feilen ville vært unngått dersom 
ordningen med pasientansvarlig lege var etablert – 
og det arbeider man med. Stakkars pasientansvarlig 
lege da!

hvorfor ble loven slik?
Det er alltid interessant å spørre seg hvorfor ting ble 
nettopp slik og ikke slik. Har politikerne og juristene 
som laget bestemmelsene bommet på grunn av 
manglende kjennskap til organisasjonen de skal 
virke i?  Hadde bestemmelsen en hensikt eller et 
formål som ikke er uttalt? Hadde ulike aktører ulike 
mål med ordningen?  Det kan man spekulere på. 
At det første er tilfelle, blir man helt sikker på når 
man leser hva som er tenkte oppgaver for alle de 
«ansvarlige» legene. De andre tingene er mer usikre. 
Den samtidige lansering av prinsippet om enhetlig 
faguavhengig (inkompetent?) ledelse i «Pasienten 
først» og ordningen med pasientansvarlig lege, er 
etter min mening interessant – enten det skjedde 
tilfeldig eller ikke.

hva så?
Formålet med loven er godt. Når den åpenbart ikke 
fungerer slik at formålet oppnås, må man tenke seg 
om. Skal sykehusene piskes for å oppfylle loven, om 
så ved å trekke lodd med navn på pasientansvarlige 
og andre ansvarlige leger å sette i journalen? Eller 
skal man spørre seg om årsakene til at det ikke 
fungerer, og prøve å finne på noen annet og bedre? 
Pasientansvar og behandlingsansvar er vanskelig å 
skille. Ansvaret for tilrettelegging, organisering og 
samordning er et annet, og det er et lederansvar. 
Dette bør være forutsetningene når en skal tenke på 
nytt.

Hans-Petter Næss er nestleder i Of

Akademikerne helse og NAVO startet forhandlingene om revisjon 
av overenskomsten 7. september. Utfordringene er også denne 

gang store. Ved de første forhandlingene i 2002 var klimaet relativt 
godt, men usikkerhet og manglende oversikt preget partene. Det ble 
nødvendig å bruke både tiden og pengene fra annet avtaleår for å 
komme i havn. Ved revisjonen i 200�2005 var uenighetene om øko
nomiske og avtalerettslige konsekvenser av overenskomsten fra 2002 
så stor at det hindret prosessen videre. Til slutt gikk det helt galt, og 
partene måtte ha hjelp av både arbeidsrett og riksmeklingsmann. Ved 
mellomoppgjøret i vår (som skulle ha vært i vinter.) var klimaet mellom 
partene blitt så dårlig at Akademikerne helse la alle krav i ett framlegg 
framfor å risikere ytterligere trenering. Det gikk som det måtte – med 
brudd og mekling og trussel om storstreik – men vi fikk da et lite 
oppgjør med noe til alle – og uavhengig av forhandlingsklimaet lokalt. 

Jeg valgte å overlate roret i Overlegeforeningen til andre før 
forhandlingsrunden i høst. Dette var mest av hensyn til egen arbeids
situasjon etter fire og et halvt meget urolige år som leder. Imidlertid 
var det også blitt viktig å få et nytt blikk på forhandlingsbildet sett fra 
ansvarsposisjon. Selv ble jeg kastet inn som leder på kort varsel ved 

årsskiftet 200�2002. Senere 
har det pågått forhandlinger, 
mekling eller arbeidsrettsaker i 
minst 3� av de 56 månedene jeg 
holdt ut som leder. Sentralt eller 
lokalt. A�, A2 eller B. I nord og 
i sør – i øst og i vest. Prinsipper 
og penger. Med to presiden
ter, to generalsekretærer, to 
forhandlingsdirektører, tre Ylf
ledere, tre sentralstyrer og tre 
Ofstyrer. Det ble etter hvert litt 
ensomt. Og hva var nå egentlig 
målsettingen for omleggingen 
av legenes avtaler i sykehusene? 
Hva hadde vi oppnådd – og til 
hvilken pris?

Det tidligere avtalesystemet 
var utviklet over lang tid innen 
en trang forhandlingspolitisk 
ramme – pervertert mot over
tidsbetaling – uten evne til å gi 
rom for lokale tilpasninger og in
dividuell avtalefrihet. Samtidig 
hadde markedssituasjonen fram
tvunget lønnsforskjeller ved 
bruk av tjenesteplaner. Lønns
forskjeller som heller burde ha 
vært uttrykt ved individuelle el
ler kollektive lokale tillegg. Vi så 
for oss en foretaksreform med 
systematisk konsolidering og 
funksjonsfordeling, hvor tilleg
gene fra vakt og utvidet arbeids
tid fort ville kunne krympe 
drastisk. Det gjaldt å få lagt om 
lønnsystemet, slik at man fikk 
en bedre grunnlønn med tanke 
på reduserte kostnader for over
tid. Dette fikk vi til, om enn etter 
megen møye og spetakkel. 

Utfallet av den store avtale
omleggingen var forbundet med 
usikkerhet for begge parter. Ut

forhandlinger

svanesang fra en avtroppet of-leder:

Tilbake til start? 

             av lars eikvar
leser	man	om	ulike	«ansvarlige»	
legers	tenkte	oppgaver,	blir	man	
sikker	på	at	lovmakerne	har	bommet	
–	av	manglende	kjennskap	til	
organisasjonen	legene	virker	i.
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Vi	har	dessverre	fått	en	
utvikling	fra	vondt	til	verre	

i	NAVO-sektoren,	både	
sentralt	og	lokalt.

er	man	som	avtalepart	
misfornøyd	med	avtalen	man	
har	inngått	går	man	tilbake	til	
forhandlingsbordet.	Man	lar	

ikke	være	å	forhandle.		

formingen av bdelsavtalene ble nødvendigvis ulik i de mange foretak, 
og den samlede effekten på den enkelte avdeling ble tilsvarende 
variabel. Noen fikk et større løft enn de sentrale parter greide å forut
se, andre måtte reddes av sikringsbestemmelsen. Kostnadene for Lege
foreningen har imidlertid vært urimelige – i form av systematisk ut
henging i flere statsbudsjetter. Men økningen har ikke vært spesielt 
stor fra reformen og fram til i dag  faktisk har den prosentvis vært 
mindre enn gjennomsnittet i helseforetakene når vi tar arbeidstiden 
med i betraktning.   

Vi har altså dessverre fått en utvikling fra vondt til verre i NAVO
sektoren, både sentralt og lokalt. Vi møtes av mistillit, trenering, for
søk på utmanøvrering og projisering  uten tydelig vilje til å forhandle 
over hodet. Våre henvisninger til arbeidsrettsdommer og meklings
resultater blir forsøkt bortforklart eller tilsidesatt. Hvor har man tenkt 
at dette skal ende? Situasjonen er blitt en direkte trussel mot drift
situasjonen i sykehusene, og er snart det viktigste hinder for en hen
siktsmessig utvikling av helseforetaksreformen. Dette er trist – for det 
vil gå ut over pasientene og rekrutteringen til viktige stillinger i norske 
sykehus, både perifert og sentralt. 

Det er på høy tid å revidere denne delen av helseforetaksreformen. 
En offentlig finansiert og organisert spesialisthelsetjeneste må ha 
gode lønns og arbeidsvilkår, i samsvar med situasjonen i arbeids
livet og samfunnslivet for øvrig. Det forutsetter respekt for alle for
handlingsparter, også legene. Er man som avtalepart misfornøyd med 
den avtalen man har inngått, så går man tilbake til forhandlingsbordet. 
Man lar ikke være å forhandle.  

Rykke tilbake til start? «I don’t think so.» Det er ingen vei tilbake 
til forhandlingsbildet fra tiden før helseforetaksreformen. Både 
medisinen, samfunnet, pasientene og legene har endret seg for mye. 
Og endringene fortsetter. Vi trenger nå ro og enighet for å møte de ut
fordringene vi står foran. Men skal det bli arbeidsro i sykehusene, må 
partene selv få finne fram til de gode forhandlingsløsningene. Et godt 
avtaleverk kan ikke skapes av utenforstående. Og først må altså eier 
stille opp med en arbeidsgiverrepresentant som virkelig vil forhandle 
med oss.

For egen del takker jeg for all tillit og støtte i en strevsom, men 
utrolig lærerik tid. Jeg vil ønske min arvtaker og Ofs tillitsvalgte lykke 
til i det videre arbeidet. Tålmodighet og langsiktighet må fortsatt stå i 
fokus. Det kan bli nødvendig med ulike virkemidler før vi kan komme 
i gjenge med en bedre lokal prosess. Foreløpig er det mest motbakker 
i sikte. Det er bare i motbakker man når høyere mål.

Lars Eikvar er tidligere Of-leder, 
og medlem av Dnlf’s forhandlingsutvalg 

De fleste faglige tillitsvalgte vil beskrive dagens 
situasjon ved at en står med ryggen mot veggen. 

Borte er sosialdemokratenes storhetstid der LOapparatet 
administrerte forholdet mellom arbeid og kapital både 
nasjonalt og lokalt i bedriftene. Begge parter så seg tjent med 
at sosialdemokratene forvaltet det nødvendige samarbeidet 
mellom arbeiderkollektivene og ledelsen, både i privat og 
offentlig sektor. Få våget å utfordre Arbeiderpartiets hege
moni i arbeidslivet.  

I dag er det en mer agressiv kapitalisme som rår. 
Spillereglene endres; når det er borgerlig flertall i Stortinget 
reverseres hevdvunne rettigheter. Det står kamp om inn
holdet i arbeidsmiljøloven, og arbeidsgiverne diskuterer om 
all lønnsdannelse heretter bør skje lokalt etter den enkelte 
bedrifts lønnsevne.

Riktignok skjer det samtidig en allmenn velstandsøkning 
som gjør at flertallet lever rimelig godt rent materielt sett. Det 
moderne forbrukersamfunnet medfører at individualismen 
tilsynelatende tar over for fellesskapsløsningene. Folk flest 
definerer sine interesser som forbrukere og ikke som ar
beidstakere. Den mannlige industriarbeideren preger ikke 
lenger arbeiderkulturen. Arbeiderklassen har skiftet kjønn 

Flere yrkesgrupper i sykehusene har gått på trynet i NAVO. Vi er blant dem, hvordan kunne dette hende oss? 
Kanskje hadde krystallkulen vært klarere om vi hadde tatt påstandene om vår egen proletarisering på alvor, 
og hentet visdom hos dem som virkelig har erfaring med arbeidskamp. Arne Rolijordet er tillitsvalgt i NNN 
Fellesklubben ved Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen. Han har i år redigert en debattbok, Kollektiv og individ der 
hans eget bidrag analyserer etterkrigstidens og dagens forhandlingssystem. Artikkelen var sitert i Klassekampen 
i september og gjengis i sterkt forkortet form nedenfor. Den baserer seg på en tradisjonell klasseanalyse; det er 
fascinerende at gjenkjennelser kommer som perler på en snor, også for en tillitvalgt i Of, enten det nå er uttrykk for 
ubønnhørlig snikproletarisering eller for sosialdemokratiets fullstendig gjennomgripende rolle i vår nære historie. 
Vi får også et klart blikk på tillitsvalgtrollen. Ikke minst påpeker Rolijordet hva outsourcing allerede har gjort med 
andre yrkesgrupper – en dyster mulighet også for sykehusleger.  

det sosialdemokratiske 

yin og yang
av arne rolijordet 

Nasjonsbygging og valgkamp 1945.

forhandlingerv
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etter kvinnenes store innmarsj i arbeidslivet, og tjeneste
ytende sektorer står for veksten i sysselsettingen. Dette får 
betydning for normdannelsen i arbeidslivet, men betyr ikke 
nødvendigvis at de kollektive løsningene har gått ut på dato. 
Men hva besto disse løsningene i, og hva kan tas med inn i 
det nye arbeidslivet? 

Sosialdemokratenes suksess etter krigen var preget av at 
samarbeidsforholdet mellom arbeid og kapital på den enkelte 
arbeidsplass dannet basis for en politisk overbygning der 
Arbeiderpartiet og LO drev fram utviklingen av samfunns
økonomien og velferdsstaten. Nasjonalstaten var rammen 
for dette samarbeidet. Kapitalkreftene ble regulert, men 
kjerna i den private eiendomsretten ble aldri utfordret.

å gi og ta 
Hva kan så det egentlige innholdet i den sosialdemokratis
ke samarbeidsmodellen ha vært? Mange års erfaring fra et 
forholdvis vellykket fagforeningsarbeid (i dag Ringnes bryg
geri) gjør det mulig å forsøke å oppsummere dette, som 
sjølsagt også kan variere fra bedrift til bedrift, og fra det ene 
klubbapparat til det andre.

Balansen	mellom	
arbeid	og	kapital	
bygger	på	at	begge	
sider	må	gi	og	ta.

Markedsliberalismen	
har	ingen	respekt	for	
avtaleverket.

Oljekonflikt 1986. Statsråd 
Arne Rettedal møter partene.

Det som slår en som et fellestrekk, er at tankegangen 
om en balanse mellom arbeid og kapital bygger på at beg
ge sider må gi og ta. Det er nærmest et kinesisk yin og 
yangprinsipp der premisset er partenes avhengighet av 
hverandre. Denne gjensidigheten ytrer seg i form av et 
bytteforhold. Lønns og arbeidsforhold skal stå i forhold til 
innsatsen, i det minste tilsynelatende. 

interessekonflikter
Men også når det kommer til direkte og rasjonelle motsetnin
ger ligger det viktige mekanismer i den sosialdemokratiske 
forhandlingsmetodikken. Konsensustankegangen som har 
preget det norske arbeidslivet fram til nå, har bidratt til å 
dempe konfliktnivået.

Forslag om outsourcing og privatisering vil i de fleste 
tilfeller være en krigserklæring fra arbeidsgivers side. 
Outsourcing betyr at partsforholdet opphører og grunnlaget 
for en sosialdemokratisk konsensus med arbeidsgiver for
svinner. Tilsynelatende skal arbeidsgiver spare penger ved 
hjelp av dette virkemiddlet. Men utgiftene blir ofte høyere 
enn budsjettert. Derimot blir lønnsvilkårene for de ansatte 
som oftest forringet. Hvis overtakende selskap skal få noen 
fortjeneste på driften, ligger en stor del av muligheten for 
dette i lavere lønnskostnader. Dette oppleves som svært 
dramatisk av de som rammes, og de som blir igjen mister 
tilliten til ledelsen. Outsourcing kan skape sår som det tar 
lang tid å overvinne.

Også når det gjelder lønnsforhandlinger ligger interes
sekonfliktene åpent i dagen. Det er ikke mulig å øke løn
ningene uten at det skjer på profittens bekostning. Men 
ses den norske etterkrigstida under ett, har det vært en 
formidabel velstandsutvikling med stadig stigende real
lønn samtidig som eiersida har økt sine fortjenester. De 
langsiktige føringer sosialdemokratene la på både sentrale 
og lokale lønnsoppgjør gjennom utforming av tariffavtalene, 
ga begge parter i gjennomsnitt et akseptabelt utkomme.

Fredsplikten har vært et viktig instrument for denne 
utviklingen. Til gjengjeld har arbeidstakerne oppnådd 
begrensninger i eiersidens generelle styringsrett i bedriftene, 
og de tillitsvalgtes posisjon har stadig blitt styrket. I bunn 
og grunn kan en si at frem til 90tallet har denne modellen 
– der arbeiderklassen til syvende og sist har sagt fra seg 
retten til å gjøre opprør for å få si del av verdiskapinga  så 
langt gitt en i hovedsak vellykket samfunnsmodell isolert 
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Se forhandlingssituasjonen 
i sin sammenheng! 

Arne H Rolijordet (red): 
Kollektiv og individ

Gyldendal Akademisk
303 sider paperback, 

29� kroner 
ISBN �20535750�

forhandlinger

Arbeiderklassen	har	til	syvende	
og	sist	sagt	fra	seg	retten	til	å	
gjøre	opprør	for	å	få	si	del	av	

verdiskapinga	–	en	i	hovedsak	
vellykket	samfunnsmodell.

Kapitalsida	bryter	
med	den	sosialdemokratiske	
klassesamarbeidspolitikken.

sett. Det politiske resultat er at sosialdemokratiet har sikret 
kapitalismens overlevelse.

sosialdemokratenes svakhet 
Et vellykket samarbeid med arbeidsgiver krever respekt hos 
motparten. Dette gjør at den subjektive faktor blir viktig. 
Hva slags personlige egenskaper har de tillitsvalgte, og hvil
ket forhlold står de i til arbeiderkollektivet som valgte dem?

I dagens samfunn med all verdens muligheter for 
de skoleflinke framstår yrkeskarrierer innenfor vanlige 
rutinejobber som lite attraktive. Dette svekker rekrutterings
grunnlaget for dyktige tillitsvalgte i fagbevegelsen. I 
tillegg vil bedriftene hele tiden lete opp lederemnene for 
å rekruttere nye folk til arbeidsleder og stabsfunksjonene. 
Unge tillitsvalgte står høyt på ønskelista. 

Det er sannsynligvis større grad av aksept for slike 
overganger til motparten i dag enn tidligere. Det er lenge 
siden John Lennon sang «A working class hero is something 
to be». Fagbevegelsen har på sin side svært få karriereveier 
å tilby. Når lønnsnivå er målestokk for vellykkethet, blir det 
vanskelig å motstå slike fristelser.

Dette forklarer samtidig delvis hvorfor tidligere, 
sjølproletariserte AKP’ere til dels har gjort stor karriere 
som tillitsvalgte i LO. Gjennom en tøff aksjonslinje som ga 
praktiske resultater for medlemmene, skaffet de seg tidlig 
et godt omdømme. Medvirkende til dette var den spontane 
tendensen i arbeiderklassen til overdreven respekt for 
arbeidsgiversiden. Arbeidsdelingen og det derav følgende 
sammfunnshierarkiet skaper en underlegenhetsfølelse som 
begrenser kampkrafta. Men AKP’rne hadde som devise å ut
fordre makta. De gikk derfor løs på oppgavene med døds
forakt; det skapte tillit på golvet.

linjekampen
Den nordiske velferdsstaten bygger på universelle rettighe
ter for landets innbyggere, forvaltet gjennom folkesuvere
niteten og folkestyret med demokratiske valg til parlament 
og flertallsstyre. De fagorganiserte har supplert rettighete
ne med innholdet i de kollektive arbeidsavtalene – tariffen. 
Men det har samtidig stått kamp om den konkrete utfor
mingen. Sosialdemokratene har hele tiden måttet forsvare 
seg mot en politisk faglig opposisjon fra venstre.

Dynamikken i dette er at når et klassekompromiss, en 
avtale, først er ingått, er den bindende for begge parter. 

Sosialdemokratene vil derfor systematisk havne i en for
svarsposisjon for den inngåtte avtalen, samtidig som de skal 
være drivkraft for endring ved neste korsvei (avtaleutløp). 
Dette er alltid en vanskelig balansegang, og utfordringen, det 
vil si kravet om forbedring, har dermed gjerne kommet fra 
venstre. Historisk har sosialdemokratene følt at de måtte ned
kjempe slik opposisjon. I dag kommer utfordringer også fra 
høyre, med krav om å reversere lønnsnivå og arbeidsvilkår. 

Mange vil hevde at systemet med Hovedavtale og 
nasjonal konsensus har vingeklippet fagbevegelsen. Men i 
dag er den gamle balansen mellom arbeid og kapital kraftig 
forrykket. Kapitalsida bryter med den sosialdemokratiske 
klassesamarbeidspolitikken og forlater det tradisjonelle 
bytteforholdet; markedsliberalismen har ingen respekt for 
avtaleverket. Dette fører til motreaksjoner som kapitalsida 
kanskje ikke har forutsatt. Sosialdemokratene tvinges 
i større grad til konfrontasjon, og gamle skillelinjer i 
fagbevegelsen mellom radikale og moderate krefter 
forsvinner. LO engasjerer seg i valgkamp, også på lokalt 
nivå.  

det representative demokratiet
De tillitsvalgte i forbundene er valgt nedenfra; et overordnet 
organ kontrolleres av det nærmeste underordnede. Denne 
modellen blir gjerne framført som et demokratisk forbil
lede, opp mot mer diktatoriske systemer der makta er kon
trollert ovenfra og ned. Maktpyramiden på kapitalsida er 
tradisjonell; øverst troner kapitaleieren (generalforsamlin
gen), bedriftens styre og administrerende direktør. Deretter 
kommer alle de han eller hun har delegert styringsretten 
til, i rett nedadstigende linje. I dette hierarkiet er det ikke 
kompetanse som er det avgjørende kriterium, men hvor du 
står på stigen.

Det i utgangspunktet demokratiske elementet i organise
ring av fagbevegelsen skygger samtidig for dens innebygde 
svakheter. Organisasjonsapparatet framelsker maktutøvelse 
– som hviler på autoriteten i hierarkiet. Det skal mye til å 
utfordre hierarkiet, både i egen organisasjon og i samfunnet 
ellers. Samtidig fins en grunnleggende respekt for de som 
har valgt en inn i apparatet. Kritikk mot sendrektighet i 
mange LOforeninger har derfor vært høyst berettiget. 
Samtidig er det vanskelig å komme utenfra og forsøke å 
påvirke kollektivets holdninger. Den ideologiske kampen 
må føres av individer som selv tilhører kollektivet.

modellens framtid
Den sosialdemokratiske forhandlings
modellen og det kollektive avtaleverket i 
arbeidslivet kan oppsummeres som en po
litisk overbygning over det faktiske produk
sjonslivet og det samspillet som utfolder seg 
i arbeiderkollektivet. De tillitsvalgte er for
valtere av dette samspillet, dels i samarbeid 
og dels i kamp med bedriftsledelsen. Fagor
ganiseringen startet i industri og bygg, og 
har siden spredd seg til tjenesteytende sek
tor og funksjonærskiktene. Sosialdemokra
tene fikk løftet dette systemet fra lokalt til 
nasjonalt nivå.

Den kollektive tradisjonen medfører en 
grad av disiplinering som nye generasjoner 
kan ha vansker med å forstå. I det offentlige 
rom er det stort sett de individuelle ferdig
hetene som blir omtalt og framelsket. Slik 
slår høyrebølgen inn i kollektivet, men 
turbokapitalismen kommer individene til 
unnsetning. 

Dagens kollektiv står i dette spennings
feltet mellom hva vi burde ha utnyttet 
velstandsutviklingen til – kortere arbeidsdag 
og tilfredsstillelse av mer immatrielle behov 
– i stedet for et nødvendig forsvar av de 
matrielle goder vi alt har oppnådd. Men 
når bytteforholdet mellom arbeid og kapital 
forsøkes opphevet vil arbeiderklassen søke 
sammen på nytt – en situasjon som på
tvinges oss av krefter som ikke forstår at 
de tvinger individene sammen og dermed 
skaper grunnlag for nye samfunnsmessige 
løsninger.

Arne Rolijordet er tillitsvalgt i NNN 
Fellesklubben 

ved Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen
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Hvem skal styre fritiden din, du selv eller sykehuset? 
Spørsmålet kan virke sært. Selvsagt skal du selv styre 
din egen fritid, tenker du kanskje? I utgangspunktet 
har du også rett i det, men arbeidsgiveren din kan ha 
andre planer. 

Legers bierverv ble omtalt i Lars Eikvars leder, 
Lojalitet eller livegenskap, i Overlegen nr 2/2005. 

Etter dette har samtlige RHF vedtatt retningslinjer 
for bierverv, og det enkelte HF er instruert til å 
vedta og implementere disse.

Legeforeningen støtter at ansettelsesforhold skal 
være ryddige. Arbeidstakere har en lojalitetsplikt 
overfor arbeidsgiver. Plikten til lojalitet og habilitet 
forplikter med hensyn til hva man påtar seg av 
oppgaver – også i fritiden. Dette er helt avgjørende 
for tilliten til helsetjenesten. Spørsmålet er om 
man i dag er i ferd med å legge beslag på legers 
fritid langt utover det som er begrunnet i disse 
hensynene. Også prosessene i forbindelse med at 
restriksjonene innføres bør ettersees. 

særlige regler for 
helsepersonell
For helsepersonell gjelder helsepersonelloven § �9 i 
tillegg til de generelle plikter som er skissert ovenfor. 
Bestemmelsens første ledd forplikter deg som 
helsepersonell til «av eget tiltak [å] gi arbeidsgiveren 
opplysninger om bierverv og engasjementer, eierinteresser 
o.l. i annen virksomhet som vil kunne komme i 
konflikt med hovedarbeidsgivers interesser» (vår 
understrekning). Etter bestemmelsens ordlyd er det 
du som helsepersonell som skal vurdere om dine 
aktiviteter på fritiden er egnet til å kunne komme 
i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser. Men 
retningslinjene fra RHFene legger opp til at du som 
arbeidstaker skal rapportere alt, uten å foreta denne 
vurderingen. Det har RHF full adgang til etter § �9 
annet til fjerde ledd. 

heller for mye enn for lite
Når arbeidsgiver har fått beskjed om et bierverv, er 
det denne som har en aktivitetsplikt i forhold til å 

Hvem skal styre din fritid?
av jon ole whist reagere dersom forholdet ansees problematisk. 

Arbeidsgivers interesser må forutsettes å være 
bedre kjent av arbeidsgiver enn av den enkelte 
lege. Reagerer ikke arbeidsgiver kan man i enkelte 
tilfelle anføre at forholdet er akseptert, men det 
fritar likevel ikke den enkelte lege fra ansvaret for 
selv å oppfylle plikten til lojalitet og habilitet. Av 
hensyn til etterprøvbarheten anbefales det at slike 
meldinger gis skriftlig, selv om det ikke er et krav i 
Helsepersonellovens § �9.

ikke hjemmel for forbud
Selv om Helsepersonellovens § �9 inneholder en 
opplysningsplikt, er bestemmelsen ikke en hjem
mel for å nedlegge totalforbud mot bierverv. Det er 
fra lovgiver forutsatt at alle reaksjoner på bierverv 
skal følge ordinær arbeidsrettslig praksis. Når 
RHFenes retningslinjer inneholder forbud mot å 
inneha bierverv, eller forutsetter at det enkelte bi
werverv må godkjennes av arbeidsgiver, er det ikke 
i tråd med lovens forutsetning. Det kan vanskelig 
argumenteres for at arbeidsgivers styringsrett griper 
så langt inn i den enkelte arbeidstakers interesse
sfære. Og for ordens skyld: Overenskomstene 
mellom Legeforeningen og henholdsvis NAVO og 
HSH åpner ikke for slik inngripen.

den individuelle arbeidsavtalen
Når verken lov, avtaleverk eller arbeidsgivers 
styringsrett gir anledning til å forby bierverv, tyr 
arbeidsgiver til det siste alternativet, den individuelle 
arbeidsavtalen. 

Legeforeningen er positiv til at arbeidsgivere 
sørger for ryddige forhold når det gjelder bierverv. 
Men vi har samtidig registrert at stadig flere HF 
endrer sine standardavtaler, og legger inn punkter 
om bierverv som går svært langt i å regulere arbeids
takerens fritid. 

Følgende eksempel er hentet fra St. Olavs 
hospital HF:
· Arbeidstakeren må ikke ha annet lønnet arbeid 

uten å informere Arbeidsgiveren skriftlig. Der
som annet lønnet arbeid medfører at Arbeids
takerens samlede arbeidsoppgaver overstiger 
normal arbeidstid i fulltidsstilling (�0 timer 
pr. uke), kreves Arbeidsgiverens skriftlige sam
tykke. 

· Arbeidstakeren må ikke ta tilsetting i eller drive 
virksomhet som konkurrerer med Arbeids
giveren, eller utfører oppgaver og aktiviteter som 
gjør at det kan reises tvil om Arbeidstakerens 
lojalitet. 

· Arbeidstakeren må ikke ha eller erverve aksjer 
eller eierskap i virksomheter (ikkebørsnoterte 
selskaper) som konkurrerer med Arbeidsgiveren, 
eller har et forretningsmessig forhold til Arbeids
giveren, eller utfører oppgaver og aktiviteter som 
gjør at det kan reises tvil om Arbeidstakerens 
lojalitet.

Du kan lese mer om Legeforeningens reaksjon 
på denne arbeidsavtalen på nettet: http://www.
legeforeningen.no/index.gan?id=102714&subid=0

Sentralt i denne teksten er i vår sammenheng 
første avsnitt. Gjennom å skrive under på dette har 
arbeidstakeren i praksis gitt arbeidsgiver bukten 
og begge endene i forhold til styring av egen 
fritid; arbeidsgiver står fritt til å fatte vilkårlige 
beslutninger. Avsnitt to og tre presiserer noen 
typetilfeller som arbeidsgiver ikke vil samtykke i. 

hvordan håndtere en slik 
avtaleklausul
Dersom du blir presentert for en slik arbeidsavtale 
i forbindelse med skifte av arbeidsgiver, eller i for
bindelse med skifte av stilling hos nåværende 
arbeidsgiver, bør du ikke skrive under. Gi beskjed 
til arbeidsgiver om at du trenger litt tid til å gjen
nomgå arbeidsavtalen. Ta deretter kontakt med 
hovedtillitsvalgt ved foretaket, slik at denne blir 
informert.

legers arbeidsforhold

Det	anbefales	at	meldinger	om	
bierverv	gis	skriftlig,	selv	om	det	ikke	
er	et	lovmessig	krav.
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Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre 
engasjement i annen virksomhet

Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal 
av eget tiltak gi arbeidsgiveren opplysninger om 
bierverv og engasjement, eierinteresser o.l. i annen 
virksomhet som vil kunne komme i konflikt med 
hovedarbeidsgivers interesser.

Arbeidsgiveren kan i tillegg kreve at helsepersonell 
med autorisasjon eller lisens gir opplysninger om 

all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet 
utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre 
arbeids eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, 
og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.

Det skal gis opplysning om virksomhetens navn 
og arten og omfanget av helsepersonells bierverv 
eller engasjement.

Denne bestemmelsen begrenser ikke plikten til å 
opplyse om bierverv som følger av avtale eller andre 
rettsregler.

Individuelle arbeidsavtaler skal forhandles 
individuelt. Du bør derfor gi arbeidsgiver beskjed 
om at du aksepterer tilbudet om jobb, men at du 
ønsker klausulen justert, for eks slik at den omfatter 
de forhold som omfattes av Helsepersonellovens 
§ �9, før du skriver under arbeidsavtalen. Dersom 
arbeidsgiver stiller som vilkår at klausulen skal 
med for at du skal bli ansatt, kan du kontakte 
hovedtillitsvalgt og Legeforeningens sekretariat for 
bistand.

eksisterende bierverv
Situasjonen oppstår ikke bare i forhold til nye 
avtaler om bierverv. Også eksisterende bierverv, 
gjerne bierverv som har eksistert i årevis, kan tas 
opp av arbeidsgiver. Dersom slike krav forekommer 
bør følgende problemstillinger reises:
· Hva er bakgrunnen for å nekte biervervet?
· Hvilket rettslig grunnlag viser arbeidsgiver til?
· Har arbeidsgiver fått informasjon om biervervet 

da det oppsto, eventuelt da vedkommende ble 
ansatt hos arbeidsgiver?

· Har arbeidsgiver tidligere akseptert biervervet?
· Hvis arbeidsgiver påberoper seg habilitet og 

lojalitet, at biervervet strider mot arbeidsgivers 
interesser eller at det dreier seg om konkur
rerende virksomhet; be om at dette begrunnes 
og dokumenteres.

Det kan være klokt å ta med tillitsvalgt i møter med 
arbeidsgiver. Uansett bør tillitsvalgt holdes orientert. 
Og ikke minst, husk at hvert enkelt biervervsforhold 
skal underlegges en konkret individuell vurdering. 
Det at en kollegas bierverv er i strid med lojalitets 
eller habilitetshensyn, medfører ikke automatisk at 
ditt bierverv også kommer i strid med slike hensyn.

hva gjør legeforeningen?
Legeforeningen er i gang med et arbeid som skal 
munne ut i et policydokument om bierverv. Vi 
ønsker også å bli holdt orientert fra medlemmer og 
de tillitsvalgte om hvordan biervervsproblematikken 
håndteres i det enkelte sykehus. Vi bistår også 
enkeltmedlemmer og tillistvalgte både i enkeltsaker, 
og i mer prinsipielle saker, som den ovennevnte fra 
St. Olavs hospital.

Jon Ole Whist er rådgiver ved Forhandlings- og 
helserettsavdelingen i Den norske lægeforening. kort om navo-systemet

NAVO har arbeidsgiveransvar for ca. �65 000 
ansatte i en rekke høyst ulike bedrifter (Norges 
Bank, Avinor, Bravida, NRK, Posten, Teatrene med 
flere) som er organisert i �0 overenskomstområder. 
Helseforetakene, område �0, er NAVO’s største om
råde med 65 000 ansatte. NAVO ønsker områdeover
gripende hovedavtaler uavhengig av foretakstype, 
og med færrest mulig sentrale reguleringer. 
Akademikerne/Dnlf ønsker på sin side separat be
handling av helseforetakene og en blanding av 
sentrale og lokale avtaler. 

Man har etablert en forhandlingsstruktur med 3 
nivåer. Nasjonalt forhandler Akademikerne Helse 
med NAVO om Hovedavtale/A� overenskomst. På 
foreningsnivå forhandler Dnlf med NAVO om A2
overenskomst, som svarer til den gamle Særavtalen 

i det fylkeskommunale systemet. I foretakene for
handler Hovedtillitsvalgte med sykehusadministra
sjonene om Bdelsavtale som kan omfatte lønn og 
andre utdypninger av A2. Tariffavtale er ikke inngått 
før forhandlingene er sluttført på alle nivå. Det er 
verdt å merke seg svakheten i at Legeforeningens 
A2 avtale ikke er klart forankret i A�. 

erfaringer så langt
I mange miljøer fremstår legenes lønnshopp ved 
overgang til helseforetak som en etablert sannhet. 
Men det er en sannhet med modifikasjoner. Like 
før reformen fikk en nyansatt overlege gjerne ca. 
kr. 350 000. i grunnlønn. Etter reformen var man 
sikret en minstelønn på �70 000 kroner. Beløpet 
inkluderer imidlertid 2.5 timer pliktig overtid per 
uke, og kompenserer for retten til � timers ukentlig 
fordypning. Man må altså arbeide i «produksjonen» 
mer enn før. Disse 6.5 timene gir, ved en sats på 
250 kroner per time, et fratrekk på �� 000 kroner. 
Lønnen blir da kr. 3�6 000, for sammenlignbar 
pasientrettet arbeidsinnsats. Det kan vi ikke betegne 
som noe kjempehopp.

NAVO 
– en parveny i norsk arbeidsliv
I 2002 ble helseforetaksreformen iverksatt. Legene støttet jevnt over reformen. Vi trodde staten som eier ville 
medføre mer stabile forutsetninger både faglig og økonomisk. Forventningene om et mindre kaotisk sykehusvesen 
var betydelige, ikke minst innenfor universitetssykehusene. Staten som motpart skulle være det beste utgangspunkt 
for saklige forhandlinger med profesjonalitet på begge sider. NAVO ble valgt som arbeidsgiverforening under klar 
forutsetning av at sykehussektoren skulle behandles spesielt. Eiersiden hadde uttalte forventninger til NAVO’s 
kompetanse på å håndtere sektorens tariffspørsmål seriøst.

helsepersonellovens §19

se	etter	at	nye	arbeidsavtaler	ikke	går	
ut	over	Helsepersonellovvens	§	19.	
Kontakt	gjerne	hovedtillitsvalgte	eller	
legeforeningens	sekretariat!

av kjell vikenes
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problemer med navo
Uryddighet og manglende respekt for inngåtte 
avtaler. Både sentralt og lokalt har vi registrert at 
NAVO ikke forholder seg ryddig til inngåtte avtaler. 
Til tross for enighet om å utarbeide felles lønnsdata 
innen utgangen av februar i år, gikk NAVO ut med 
egne tall. NAVO ville heller ikke medvirke til en 
felles rapport om forhandlingsordningen, og greide 
ikke engang å forholde seg ryddig til Arbeidsrettens 
dom vedrørende forhandlingsordningen. Dette har 
skapt usikkerhet og dårlig forhandlingsklima og 
fremstår som uprofesjonelt. 

splitt og hersk 
NAVO har forsøkt å avklare sosiale bestemmelser 
med de enkelte forbund til tross for at både 
Hovedavtalen og Riksmeklingsmannens møtebok 
tilsier at NAVO’s motpart i slike spørsmål skal være 
Akademikerne Helse. Vi aner også en holdning der 

NAVO anser sine motparter som vanskelige; ett år 
var sykepleierne «problemet», det neste år legene. 
Preg av splitt og hersk strategi inngir ikke tillit.

uthaling
Uthaling av forhandlingene er noe av det som har 
irritert enkeltmedlemmer i Dnlf mest.  NAVO’s 
trenering av reelle forhandlinger har medført in
terne belastninger i Akademikerne. Heldigvis 
har organisasjonene taklet dette. De håpløse for
postfektingene før man kom i gang med lokale 
forhandlinger våren 2005 har satt spor som viser 
et mønster. Årets raske brudd fra Akademikernes 
side satte en effektiv stopper for denne uthalings
/utmattelsestaktikken.

manipulering med tall
Alle vet at legelønn er en rød klut for mange.  Politikere 
og arbeidsgivere har utnyttet dette i media for hva det 

NAVOs logikk inntar sin rette plass, her representert i 2002 ved direktør Lars Haukaas, litt uskarp bak til venstre. 
Bildet er tatt under mekling med NSF. I midten riksmeklingsmann Reidar Webster. NAVO har som kjent senere 
holdt tradisjonen i hevd. Bak til høyre NSF-leder Bente Slaatten.

er verdt. Så også NAVO, på tross av enigheten om 
å få på plass et felles tallmateriale først. Hummer 
sammenlignes med kanari: Legers totallønn, 
inkludert utvidet arbeidstid og vakttillegg, settes opp 
mot yrkesgrupper som ikke har denne type lange 
tjenesteplaner.  Det er uhørt, og ren manipulasjon.

kunnskapsløshet
Gjennom forhandlingene har mange registrert at 
NAVO mangler kompetanse på sykehussektorens 
egenart og kompleksitet. Dette gir ofte dårlig 
kommunikasjon og sære fortolkninger av enkelt
spørsmål som er lite tilpasset foretakenes virkelig
het. Arbeidsgiveransvaret for en viktig samfunns
institusjon som spesialisthelsetjenesten er tungt 
– så langt har NAVO et stykke igjen før man synes 
voksen for oppgaven.

råd og ønsker
Dnlf må være seg sin forhandlingsstyrke bevisst og 
bruke den med fasthet når det er nødvendig. Handle
kraft er nødvendig med NAVO som motpart. NAVO 
må få med seg at det er legespesialistene pasientene 
kommer for å møte i helseforetakene. Som helt sen
trale aktører ivaretar legene det viktigste ansvaret i 
spesialisthelsetjenesten. Dette medisinske ansvaret 
må honoreres. Pasientene er vesentlig mer avhengig 
av dyktige, motiverte og dedikerte leger enn av hvem 
som har arbeidsgiveransvar i sykehussektoren.

Begrepet respekt inngår i arbeidsgivers verdi
grunnlag i mange foretak. NAVO behøver voksen
opplæring i likeverdet som det viktigste element i be
grepet respekt – også overfor motparter. 

NAVO må lære arbeidslivets skikk og bruk og av
stå fra manipulering i media og ellers, særlig under 
lønnsforhandlinger.

Arbeidsgiverforeninger som bare evner å forsure 
samhandling mellom partene må skiftes ut  eller 
lære av sine feil slik andre fagmiljøer er pålagt.

Alle ansatte i helsevesenet må ha en lønnsutvik
ling – denne må baseres på den generelle økono
miske situasjon i samfunnet, ikke på tilfeldig bud
sjett og prioritering i det enkelte foretak.

Vi må ikke senke vårt ambisjonsnivå i forhand
linger på grunn av dårlig erfaring med NAVO. Tvert 
om trenger vi ambisiøse og velbegrunnede målset
tinger for fremtidens arbeidsvilkår og lønn. 

avsluttende refleksjoner
Så langt har vi greid oss tålig bra, takket være 
fast opptreden fra Akademikerne Helse og Dnlf. 
Derfor har lønnsutviklingen for de fleste overleger 
prosentvis vært omtrent som i samfunnet ellers de 
siste � – 5 årene. Og våre «sosiale bestemmelser» er 
fortsatt på A� nivå. 

Men vi har vært avhengige av vedtak fattet av 
Arbeidsretten og av Riksmeklingsmannen for ikke 
å komme skjevt ut. To ganger har sistnevnte brakt 
partene sammen og kommet med løsninger som 
har blitt bifalt. 

Hvis NAVO går gjennom arbeidsrettsdommene 
fra høsten 2005 og september 2006, samt 
meklingsmannens møtebøker fra november 2005 
og juni 2006, bør de oppdage at avstanden til 
deres eget ståsted er tankevekkende. Et uryddig, 
usaklig og manipulerende adferdsmønster stiller 
NAVO laglig til for hogg. En organisasjon med slike 
indre drivkrefter stiller både sitt innhold og sin 
form i et vanry som kan være vanskelig å bli kvitt. 
Dette burde for lengst ha vekket NAVO til en viss 
realitetsorientering.

Det mest positive vi kan si om vår arbeids
giverorganisasjon de siste 3årene er vel at den har 
unngått konflikt ved å ta meklingsmannens og 
arbeidsrettens til dels gode skjønn til etterretning. 
Likevel er det helt nødvendig at NAVO modnes i 
forhold til samfunnsansvaret denne organisasjonen 
har. Hvis ikke kan sterke krefter finne det formåls
tjenlig at helseforetakene skifter til en annen arbeids
giverforening. De vil sannsynligvis ha vår støtte.

Kjell Vikenes sitter i Overlegeforeningens tariffutvalg

Det	helt	nødvendig	at	NAVO	
modnes	i	forhold	til	samfunns-
ansvaret	organisasjonen	har.
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Redaktøren falt for denne artikkelen som utvilsomt vil gi 
mening til alle som har en beklemmende oppfatning av at 
markedsbasert økonomi ødelegger mer enn nødvendig for 
kunnskapsutvikling og et godt offentlig sykehusvesen. God 
tverrfaglig lesning ønskes alle! 

Kjære finansdepartementet ,  jerntriangelet el
lers, og  andre voktere av vår økonomiske dyd. Vi bøyer oss 
i dyp respekt for at dere har klart å forhindre fedrelandet 
fra å kjøre fedrelandet i grøften ved å sløse bort petroleums
formuen på forbruk og fjas. Verden har sett mange eksem
pler på slikt, og dere høster derfor internasjonal hyllest for 

denne dåd. Men kunne dere samtidig vennligst snu dere 
rundt og være behjelpelige med å trekke nasjonen opp av 
grøftekanten på motsatt side, den som skapes av underin
vesteringer og av en manglende interesse for nasjonen som 
et dynamisk produksjonssystem?

Debatten om oljeformuen er fastlåst av det som i bunn 
og grunn er to billige retoriske grep. For det første at all 
investering av oljepenger, med unntak av internasjonal 
finanssparing, blir stemplet som «bruk». For det andre den 
lite publiserte voksendåpen av oljefondet til «pensjonsfond», 
der den individuelle sparedyden er opphøyd til det nasjonale 
plan. I en annen tid, da økonomer var mer opptatt av 
produksjon enn av finans, hadde vår første Nobelprisvinner 
i økonomi, Ragnar Frisch, et helt annet syn på hvordan en 
nasjon burde spare: «Sparing for et enkelt individ og for 
samfunnet som helhet er to helt forskjellige ting. De burde 
egentlig ikke betegnes med samme navn, det virker bare 
forvirrende. Det er bare ved en produktiv foranstaltning at 
et samfunn kan få i stand en sparing.»

dette perspektivet er i dag fullstendig druknet i en 
av økonomiens sykliske motebølger. UNCTAD’s siste 
rapport om verdens fattigste land  Developing Productive 
Capacities – skyver handel og finans til side, og setter igjen 
produksjonsapparatet i fokus. Vi kan håpe at denne trenden 
når oss raskt, men lite tyder på det.

Oljeformuen er så stor at vi også tvinges til finanssparing 
i utlandet.Vi løser imidletid ikke dilemmaet rundt dette ved 
å tenke på et tall fra finansøkonomien. Det er ingenting 
som sier at å bruke � % i seg selv er ansvarlig. Hadde vår 
oljeformue tilhørt lille Island kunne det vært uansvarlig å 
bruke så mye som � %. Det er produksjonsøkonomiens 
absorbsjonsevne som vil være den viktigste begrensningen, 
og her er inflasjonen et viktig barometer.

På fjernsynet opplevde vi igjen tidligere finansminister 
KarlErik SchjøttPedersens trick, der et glass som er fullt 
renner over dersom man fortsetter å helle noe i det. Det 
er mulig dette er en genial metafor dersom man har en 
statisk likevektsmodell i hodet. Mennesker med en annen 
bakgrunn vil i stedet tenke at dette problemet kan løses ved 
at vi investerer i ny teknologi og produserer et større glass. 
Ny teknologi er deflasjonsdrivende, ikke inflasjonsdrivende. 
Dette opplever alle som har kjøpt pc eller flyturer til London 

«sparing	for	et	enkelt	individ	og	
for	samfunnet	som	helhet	er	to	
helt	forskjellige	ting.	…	Det	er	bare	
ved	en	produktiv	foranstaltning	
at	et	samfunn	kan	få	i	stand	en	
sparing.»		

Ragnar Frisch

Det	som	egentlig	er	langsiktige	
investeringer	blir	presentert	som	
rene	utgiftsposter:	Kunnskap,	
nyskapning,	og	infrastruktur.

økonomi

  

Å spare seg til fant
av erik s. reinert

Fellesgoder 1952 – Folketeateret åpnes
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jevnlig i de siste ti årene. Den amerikanske sentralbanksjef, 
Alan Greenspans store genistrek var at da alle skrek om 
inflasjonsfaren på begynnelsen av �990tallet, forstod 
Greenspan at konteksten hadde endret seg. Mens de 
fleste andre satt med virkelighetsforståelse skapt på 70
tallet, gjenoppdaget Greenspan økonomen Joseph Alois 
Schumpeter og erklærte at dersom verden, slik som nå, er 
inne i en periode med spesielt rask teknologisk utvikling 
kan man skuffe på mer kull i økonomien uten å skape 
inflasjon. I dag bidrar importen fra Kina sterkt i samme 
retning.

den ene grøftekanten heter forbruk og sløsing, den 
andre heter underinvestering i produksjonsapparatet. Det 
siste er ikke mer komplisert enn at vi har et tradisjonelt 
uttrykk for det på folkemunne: Å spare seg til fant. Det 
er ingen tilfeldighet at vi sparer oss til fant nettopp på tre 
områder hvis betydning og verdi ikke fanges opp i dagens 
økonomiske modeller. Det som egentlig er langsiktige 
investeringer blir presentert for oss som om det var rene 
utgiftsposter: Kunnskap, nyskapning, og infrastruktur. 
Lenge kunne økonomisk mainstream – og dermed også 
politikerne – balansere modellbruk med alminnelig sunn 
fornuft og historisk erfaring. Denne balansen blir stadig 
forrykket i erfaringens og den sunne fornuftens disfavør.

vårt største problem er mangelen på mangfold i vårt 
økonomiske miljø, og det motsatte av mangfold er som kjent 
enfold. Det manglende mangfold av ideer forplanter seg 
automatisk som mangel på politiske valgmuligheter. Vi bør 
investere mer i forskning og kunnskap. Som andel av BNP 
forsker vi omtrent halvparten av de beste av våre naboland. 
Vi kunne for eksempel investert i å løse Alzheimers gåte, 
men vi er så egoistiske at vi ikke deler den risikoen som 
følge med ny kunnskapsutvikling. Norge investerer først når 
en ide har nådd aksjemarkedet. Vi bør sende flere studenter 
til utlandet slik at vi får kunnskapen, og andre land in
flasjonen. Vi bør investere mer i såkornkapital og bevisst 
bygge opp et miljø av norske eiere. Vi bør investere mer i 
infrastruktur. Det er deflasjonsdrivende fordi det senker 
norske bedrifters og privatpersoners kostnadsnivå. Som da 
vi bygget Bergenbanen kan arbeidskraften importeres.

For å illustrere det valget vi står overfor: La oss si at vårt 
mål er at fremtidige generasjoner skal kunne ta toget på 
Trønderbanen. Vi har da to mulige strategier.

Vi kan kjøpe inn billetter til Trønderbanen, for eksempel 
for �0 milliarder kroner for at de skal kunne bli delt ut 
til våre etterkommere de neste �00 årene. Alternativt 
kan vi investere �0 milliarder kroner for å oppgradere 
Trønderbanen til samme standard som Gardermobanen. 
Det første er et eksempel på finanssparing, det andre er 
et eksempel på sparing der nasjonen investerer i sitt eget 
produksjonsapparat. Oljen blir på sikt en naturkatastrofe 
fordi vi i Norge gjør alt for meget av det første og alt for lite 
av det siste. 

Erik S. Reinert er siviløkonom/sosialøkonom og senior-
 rådgiver i Norsk institutt for strategiske studier (NORISS). 

Artikkelen sto første gang i Klassekampen 7. september 2006, 
og er gjengitt med forfatterens tillatelse.

Vårt	største	problem	er	
mangelen	på	mangfold	i	vårt	
økonomiske	miljø,	og	det	
motsatte	av	mangfold	er	
som	kjent	enfold.

Valgplakat 1949.
Infrastruktur: Oppgradering til bredspor, Vestfoldbanen 1949.
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legeforeningens organisasjon 

lovmessig grunnlag
Legeforeningens struktur er kompleks. Det kan vir
ke plundrete å finne ut av valgordningen som re
guleres av ulike paragrafer referert nedenfor i pa
rentes. Generelt gjelder at intet kjønn skal ha lavere 
representasjon enn 30 % i foreningens organer.

⋅	 delegater etter kjøttvekt. Hver yrkesfore
ning sentralt velger til landsstyret en represen
tant per påbegynt �000 medlemmer (3.�.�.2). 
Valg skjer etter lovene i den enkelte Yf (3.3.�.�). 
Norsk overlegeforening regulerer valg etter §§ 6, 
�3 og �5 i sine lover som nå må tilpasses moder
foreningens nye regelsett.

⋅	 antall delegater etter lokal tilknytning. 
Yrkesforeningene har i tillegg en samlet repre
sentasjon på 50 delegater (3.�.�.3) fra lokalfore
ningsområdene. Delegatene fordeles av Sentral
styret pro rata mellom yrkesforeningene. Forde
lingen meddeles innen 0�.02. i valgåret (3.5.�.�). 
Alle yrkesforeninger skal være representert i 
landsstyret (3.�.�.3) og alle helseregioner ”skal 
hvis mulig” ha representasjon fra hver yrkesfore
ning. (3.5.�.�).

⋅	 valg av delegater etter lokal tilknytning. 
Yrkesforeningenes landsråd har ansvar for å sør
ge for valg av sin geografiske representasjon til 
landsstyret (3.5.�.� og 3.3.3.6). Of’s lover omtaler 
ikke eksplisitt valg av lokale delegater til lands
styret.

⋅	 gjennomgående representasjon: Yf’enes 
lokale delegater til landsstyret kan kun velges 

blant de representanter som sitter i lokalfore
ningenes styrer (3.5.�.�). Slik sikrer lovene det 
vedtatte prinsipp om gjennomgående represen
tasjon. Den som representerer yrkesforeningen 
i landsstyret, representerer også i lokalt styre. 
Dette vil styrke landsstyrets kompetanse.

⋅	 yf-delegater i lokalforeningenes styrer 
velges alltid av yrkesforeningen sentralt (3.�.2.�, 
og 3.3.3.�.�). Alle valg i yrkesforening foretas av 
landsråd/årsmøte og skal være forberedt av valg
komiteen (3.3.3.6). Delegatene i lokalforeningens 
styre får status som lokal organisasjonstillitsvalgt 
(3.�.2.�) for å opprettholde rettigheter etter ho
vedavtalen.

⋅	 alle yf-medlemmer er valgbare til lokal-
foreningenes styrer. Dnlf’s lover (3.3.3) re
gulerer valg til styreverv i Dnlf’s avdelinger. Of’s 
lover dekker ikke eksplisitt valg av yrkesforenin
gens delegater til de lokale styrene.

⋅	 valg av lokale tillitsvalgte «i institusjoner». 
Dnlf’s gamle lover gir fylkesavdelingene medan
svar for valg av tillitsvalgte i sykehusene, mens 
de nye lovene ikke omtaler valg på dette nivå. I 
Norsk overlegeforening er valg av lokale tillits
valgte og landsrådsrepresentanter regulert i lo
venes §§ �3 og �5. Slike velges av medlemmene 
lokalt. 

praktisk konsekvens
Valgprosessen i Dnlf må skje i en viss sekvens. Et 
landsstyre må være på plass fra valgperiodens start 
i september 2007 med tanke på ekstraordinære 

innkallinger, selv om det første ordinære landsstyre
møte etter ny ordning avholdes i mai 200�.

�) I den grad en Yf ønsker at deres representanter i 
lokalstyrene også skal ha verv som tillitsvalgt el
ler landsrådsrepresentant, må valg i foretakene 
kanskje holdes så tidlig som januar – mars i val
gåret.

2) Yrkesforeningene sentralt kan deretter velge sine 
representanter til lokalstyrene.

3) �. februar i valgåret melder Sentralstyret til yr
kesforeningene sentralt om pro rata fordeling av 
yrkesforeningenes lokale landsstyrerepresentan
ter.

�) Yrkesforeningene sentralt kan nå velge sine lands
styredelegater fra de geografiske områder, blant 
dem som alt er valgt inn som yrkesforeningsde
legat i de lokale styrene etter pkt 2) ovenfor. 

Yrkesforeningenes valgkomiteer har en utfordring i 
å finne Yfkandidater til alle lokalforeningene. I til
legg skal valgkomiteen greie ut hvem av disse som 
skal sitte i landsstyret. Et adekvat valg forutsetter at 
delegatene i lokalforeningene må ha vært kjent en 
tid før landsstyrerepresentasjonen kan velges. Mest 
praktisk hadde det vært å få begge valg unna på års
møtet, men det kunne gjøre både valgene og mø
tet uryddige. Et nærliggende alternativ vil være et 
ekstra landsrådsmøte på senvinteren. Justeringer i 
Of’s lover vil kunne bidra til å avvikle de pålagte valg 
hensiktsmessig og demokratisk. Uansett må både 
Of’s lover og praksis nå tilpasses moderforeningens 
nye regelverk.

Of’s	representasjon	i	Dnlf ’s	landsstyre
Dnlf’s landsstyre vedtok i mai nye lover som også omfatter regler for Yrkesforeningenes (Yf’enes) representasjon 
i landsstyret; her styrkes Yf’ene. Gjennomgående representasjon ble lovfestet; timeplanen for valg i yrkes-
foreninger, lokalavdelinger og helseforetak påvirkes av dette. Kompetansen i landsstyret styrkes. Men så lenge 
tillitsvalgtfunksjonen har lav status og ikke er profesjonalisert, vil gjennomgående representasjon kanskje ikke 
støtte rekruttering av tillitsvalgte, eller deres entusiasme. De nye lover gjøres gjeldende fra 01.09.2007, da en ny 
valgperiode tar til. Of må justere sine lover opp mot moderforeningens.

Gjennomgående	representasjon	vil	
belaste	den	enkelte	tillitsvalgte,	og	
støtter	kanskje	ikke	rekrutteringen	
eller	entusiasmen.

Fra landsstyremøtet 2006 på Soria Moria
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