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Beslutningsmøte 
 
 
Sak 1    Krav til hovedavtaleforhandlinger Spekter høsten 2021  

Det var sendt ut kravsinvitasjon til hovedavtaleforhandlingene i Spekter 2021. Styret drøftet 
krav til hovedavtalen i Spekter-området. Leder og sekretariatet fremla forslag til krav til 
styrets behandling. 
 

 Vedtak 
Styret vedtok krav til hovedavtaleforhandlingene 2021   

 

 

Sak 2 Prosjekt III -partssammensatt arbeid  
I hovedoppgjøret 2020 avtalte Spekter og Legeforeningen å nedsette et partsarbeid med 
sikte på å kartlegge eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og 
lønnssystem for leger i sykehus. Partsarbeidet var en oppfølging av to prosjekt fra 2019. Det 
nye "prosjekt 3" ble beskrevet slik i forhandlingsprotokollen:   
  



Det vises til samarbeidsprosjektet «Fremtidens tariffavtaler» i 2019 mellom helseforetakene 
og Legeforeningen.  Med bakgrunn i dette arbeidet, ønsker Spekter og Legeforeningen i 
fellesskap å kartlegge eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og 
lønnssystem for leger i sykehus.  

  
For Spekter/helseforetakene og Den norske legeforeningen er det et felles mål at 
overenskomsten ivaretar følgende hensyn  

• En organisering som gir forutsigbare pasientforløp med god kvalitet og 
pasientsikkerhet  
• Trygt, sikkert og forutsigbart arbeidsmiljø  
• Kvalitet og effektivitet i utdanningsforløpene tilpasset ny utdanningsstruktur  
• Lønns- og arbeidsbetingelser som sikrer at helseforetakene oppfattes som 
attraktive arbeidsplasser  
• God ressursutnyttelse og god drift  

  
Kartleggingen av endringsbehov skal skje i form av et partsarbeid, der hovedtema er å se på 
behov for endringer av arbeidstidsordningene, lønnssystemet for leger.  Siktemålet er at 
partene skal ha et felles faktagrunnlag for forhandlingene om eventuelle endringer i 
overenskomsten i hovedoppgjøret 2022.  
  
Partsarbeidet skal gjennomføres med deltakelse av lokale parter, både på arbeidstaker og 
arbeidsgiversiden, i tillegg til de sentrale parter.  Situasjonen på både store og små sykehus 
må belyses.  
  
Partene skal innen 15. desember 2020 i fellesskap utarbeide endelig mandat, sammensetning 
og fremdriftsplan for arbeidet basert på denne protokollen.  

  

De sentrale parter startet opp arbeidet i prosjekt 3 medio mars 2021 i en styringsgruppe. 
Styringsgruppen har avklart syv tema som bør diskuteres mellom partene, og har avtalt å 
invitere lokale tillitsvalgte og ledere til dagseminar for å diskutere disse problemstillingene:  

1. Kompetanseutvikling for legene  
2. Forutsigbarhet og planlegging i LIS utdanningsløp  
3. Legenes stillingskategorier  
4. Ulik vaktbelastning i ulike fag  
5. Fremtidsrettet lønnsstruktur for leger ulike legegrupper  
6. Arbeidstid  
7. Ulike livsfaser  

  
Styret drøftet aktuelle representanter til arbeidsgruppene. 
 

Vedtak 
Ylf melder inn følgende representanter fra Ylf som deltakere i følgende 
arbeidsgrupper:   

1. Kompetanseutvikling for legene: Ingeborg Henriksen og Ingvild Dahl 
2. Forutsigbarhet og planlegging i LIS utdanningsløp:  Jenanette Brun-Larsen 

og Karen Henriette Hustvedt    
3. Legenes stillingskategorier: Sigrid Risøe og Lillan Haugen   
4. Ulik vaktbelastning i ulike fag: Therese Egenæs og Anne Sandvik   
5. Fremtidsrettet lønnsstruktur for leger ulike legegrupper: Magnus Steinsvåg 

og Tobias Iveland  



6. Arbeidstid: Lars Magnus Aker og Haris Causevic  
7. Ulike livsfaser: Jørgen Sandberg Michelsen og Kristoffer Ask 

 

Leder og sekretariatet gis anledning til å supplere listen ved behov   
 

 
Sak 3 Videre arbeid med prosjekt arbeidsbelastning  

I forrige styreperiode hadde styret et særlig fokus på legers arbeidsbelastning, herunder 
behov for å utarbeide et politisk dokument/en rapport til diskusjon i landsrådet. Arbeidet var 
ikke ferdigstilt, og på styremøtet i mai 2021 vedtok det forrige styret følgende:   
  

Styret ber leder og sekretariatet forberede sak til styret på arbeidsmøtet med sikte på 
å komme videre i arbeidet med arbeidsbelastning.    

 
Med tidligere prosess og styrevedtak som bakteppe løftet leder saken til sittende styre, og 
ba styret drøfte videre arbeid med prosjekt arbeidsbelastning. Det var foreslått å nedsette 
en ny arbeidsgruppe for å håndtere prosjektet.  
  
   

Vedtak 
Styret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Tobias Iveland (leder), Lars Magnus 
Aker, Oda Sandli, Mathias Hella og Kristoffer Ask til videre arbeid med prosjekt 
arbeidsbelastning.   

  

Styret vedtok følgende mandat for gruppen:   
Arbeidsgruppen bes om å ta utgangspunkt i foreløpig rapport om arbeidsbelastning, 
og fokusere på problemstillinger som kan være aktuelle for hovedoppgjøret 
2022, og/eller problemstillinger relatert til forsvarlighetsvurderinger. 
Arbeidsgruppen bes fremlegge en foreløpig status for arbeidet på tariffkonferansen 
2021, og ferdigstille en rapport fra arbeidet innen 20. desember 2021.  

 
Leder og sekretariatet bes gjennomgå punktlisten fra foreløpig rapport om 
arbeidsbelastning, og vurdere hva som kan ansees som etablert politikk gjennom 
arbeidsprogrammet til Ylf eller Legeforeningen. Leder og sekretariatet bes videre om  
å komme tilbake til styret på arbeidsseminaret i januar 2022 med en vurdering 
av videre arbeid.  
 
Det avholdes ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar for diskusjon med 
landsrådet om problemstillingene relatert til dette arbeidet opp mot hovedoppgjøret 
2022. 

  
 

Sak 4 Regnskap pr 31. august 2021  

Styret var forelagt regnskapsrapport pr 31. august 2021. Den foreløpige rapporten viser et 
resultat på kroner 2.028.035 pr dato. Det ble redegjort for enkeltheter i regnskapstallene. 
Det ble særlig vist til at det har vært svært lite reiseaktivitet første halvår 2021 grunnet 
situasjonen med Covid-19, og at dette i stor grad kan forklare resultatet pr dato. Det ble 
videre vist til at det legges opp til høy aktivitet andre halvår 2021.  



  
Vedtak 

Styret tok regnskapstallene pr 31. august 2021 til orientering.  
 
 
Sak 5 Internasjonale møter i Norge 2022  

På årsmøtet 2021 avsatte landsrådet midler til å avholde General Assembly for 
European Junior Doctors (EJD) høsten 2022. Det ble også satt av midler til å avholde møte i 
Nordisk råd for Yngre leger (NRYL) samme år. Det var lagt opp til en diskusjon om tid og sted 
for begge arrangement. Det ble videre lagt opp til en diskusjon om internasjonalt ansvarlig i 
Ylf.  
  
  Vedtak   

Det tas sikte på å avholde Nordisk råd for yngre leger (NRYL) 2022 i uke 37. Leder og 
sekretariatet kan avklare endelig tidspunkt med de øvrige medlemslandene på NRYL 
møtet kommende uke. 

  
Norge søker arrangøransvaret for høstmøte i European Junior Doctors (EJD) 2022. 
    
Leder og sekretariatet bes komme tilbake til styret med aktuelle datoer for EJD 2022 
på styremøtet i oktober 2021 i sammenheng med en sak om møteplan for høsten 
2022. 
 
Styremedlem Lillan Haugen og nestleder Ingeborg Henriksen deler rollen som 
internasjonalt ansvarlig. 

  
 

Sak 6 Høstkurs 2021  

På styremøtet 1. september 2021 nedsatte styret en kurskomite bestående av 
styremedlem Lars Magnus Aker og  styremedlem Beanca Grottenberg.   
Kurskomiteen ble bedt utarbeide et forslag til program til diskusjon i styret på arbeidsmøte.   
Kurskomiteen fremla utkast til program i møtet.  
 

Vedtak 
Styret vedtok program for høstkurs 2021.  

 
 
Sak 7 Jubileumsmarkering -Ylf 110 år  
På styremøtet 1. september 2021 nedsatte styret en jubileumskomite bestående av 
styremedlem Oda Sandli, styremedlem Kjetil Askim, nestleder Ingeborg Henriksen og 
redaktør Mikal Hole til planlegging av Ylfs 110 års jubileum. På samme møte ble leder og 
sekretariatet bedt om å fremlegge rammer for markeringen til arbeidsmøtet.  
 
Leder og sekretariat fremla rammer for jubileumsmarkeringen, samt forslag til gjesteliste i 
møtet.  
 

Vedtak 



Styret diskuterte rammene for jubileumsmarkeringen av Ylfs 110 års jubileum. Styret 
vedtok gjesteliste til 110 års jubileet.  Leder og sekretariat bes utforme og sende ut 
invitasjoner. Jubileumskomiteen bes utforme program til styremøte 15.10.21.   

 
  
Sak 8 Overgangsperiode for redaktør yngreleger.no  
I etterkant av valget av ny redaktør til yngreleger.no planla sittende og nyvalgt redaktør, 
sammen med leder og direktør, en overgangsperiode for innføring i vervet. I denne 
sammenhengen ble honorering for overgangsperioden diskutert. Saken ble løftet 
i Ylfs styremøte den 20.05.21, og vedtok å oversende saken til kontrollkomiteen.   
  
Kontrollkomiteen godkjente en lønnet overgangsperiode på en måned og oppfordret styret 
til å utarbeide et forslag om å ta dette opp med landsrådet for vedtak i fremtidige saker. 
Styret drøftet både lovendringer i Ylfs lover og muligheten for å behandle dette i 
sammenheng med den årlige budsjettdiskusjonen. 
  

Vedtak 
Styret ber leder og sekretariatet fremme sak til landsrådet i forbindelse med styrets 
budsjettfremlegg for 2022.  

  
 
Sak 9 Saksliste tariffkonferansen 2021  
Leder og sekretariat hadde utarbeidet et utkast til saksliste til tariffkonferansen 2021.  Styret 
drøftet sakslisten. Styret drøftet videre forslag til ordstyrer til tariffkonferansen, basert på 
aktuelle kandidater.   
 
    

Vedtak    
Styret vedtok saksliste til tariffkonferansen 2021. Leder og sekretariatet gis fullmakt 
til å avklare ordstyrer for tariffkonferansen 2021, i samsvar med styrets drøftelser.   

  
 


