Referat fra regionsutvalg NORD den 9. mai 2006
på Soria Moria
Tilstede:
Raymond Teigen, Anne Grethe Olsen, Kenneth Johansen, Paul W. Hansen, Gunnar
Skipenes, Ketil Mevold, Lars A. Nesje og Jo-Endre Midtbu.

Forfall: Merethe Kumle

I tillegg møtte konserntilltsvalgt Stig Arild Stenersen og informasjonskonsulent Tove Myrbakk

Sak 12/06: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 30. mars i Pasvik

Vedtak:
Ingen merknader. Referat fra 30.03.06 godkjent.

Sak 13/06: Økonomi

Pr. 31.03.06 er det brukt 161.654,64 av de 250.000,- vi har til rådighet i 2006. Dette vil få
konsekvenser for aktiviteten fremover.

Vedtak:
Det må lages en oversikt over faste utgifter for 2007, samt lages et budsjett for de faste
utgiftene for resten av 2006. Utgifter til møter m.v. prøves dekket over fylkesavdelingens
budsjett. Ellers avventer en landsstyremøtets vedtak på regionsutvalgenes fremtid i
legeforeningen og sak om budsjett for 2007.
Det satses på ett fellesmøte i Oslo til høsten, som i fjor, der en møter sentralstyret. Ellers
avventes det i forhold til økonomi om det er mulig å ha flere fysiske møter til høsten.

Sak 14/06: Helse Nord

Konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen orienterte:
Regnskap 2005 - Helse Nord hadde "lov" til å ha et underskudd på 177 millioner kroner.
Sluttresultatet viser seg å bli 165 millioner utover dette. Underskuddet kan få negative
konsekvenser for investeringene i HF-ene. En registrerer også at sykefraværet i foretakene
har økt.
Stenersen orienterte også om de konserntillitsvalgtes initiativ i saken om fortsatt kirurgisk
akuttberedskap på Mosjøen sykehus. Saken ble lagt fram på styremøtet i Helse Nord RHF
den 3. mai, men ble blankt avvist. Nå jobber de konserntillitsvalgte med å få lagt saken fram
for ministeren på foretaksmøtet i juni. Han vil sende saken ut på mail til medlemmene i
utvalget etter landstyremøtet.

Sak 15/06: Landsstyremøtet

Utvalget diskuterte strategier og behovet for møteplasser underveis i landsstyremøtet.
Enighet om å snakkes underveis og at leder tar ordet under lovsaken for å argumentere
sterkt for å vedtektsfeste regionsutvalget på dette landsstyremøtet, og ikke vente til neste.

Tove Myrbakk
Referent

