
Referat fra møte i Regionsutvalg Legeforeningen 

Nord den 

  

Tilstede: 

Rune Bjerkeng, Lars Nesje, Keneth Johansen, Paul W. Hansen, Svein Arne Monsen, Geir Tollåli og 

Bjørn Straume. I tillegg deltok Stig-Arild Stenersen på deler av møtet. Sekretariatsleder Tove 

Myrbakk deltok også på møtet. 

  

Forfall: Gunnar Skipenes og Ingrid P. Olsen 

  

Sak 28/03 : Godkjenning av referat fra 17.10 og 

6.11 

  

Vedtak: Godkjent uten merknader. 

  

Sak 29/03 : Saker fra Helse Nord RHF-møtet 9.12 

  

Sakene om revisjon av drifts-og investeringsrammer 2003 III og budsjett 2004 - justering av rammer 

ble tatt til orientering. 

  

Orienteringssakene om fagutredning og tjenesteutvikling, samt arbeid med faglige spørsmål - bruk av 

kompetanse i landsdelen, det samme. Her vil regionsutvalget prøve å komme i dialog for å bli tatt 

med på råd. Helse Nord RHF har mange prosjekter på gang, men velger sine egne folk. Ifølge 

fagdirektør Einar Hannisdal er ikke legeforeningen interessant. Dette er en holdning utvalget må 

jobbe for få endret. 



  

Sak 30 : Krav om konserntillitsvalgt i Helse Nord 

RHF 

  

Regionsleder har fått innspill på kravet fra Helse Nord RHF om en konserntillitsvalg fra legeforening 

fra E. Andreassen som sier de ønsker å forhandle med legeforeningen gjennom 

hovedsammenslutningen, altså Akademikerne. Siden har det vært mye korrespondanse fram og 

tilbake mellom Akademikerne, Legeforeningen v/Sæbø og Torunn Janbu og regionsleder. Mange 

konkrete innspill har kommet. Det viser seg at et styrevedtak i Akademikerne fra 2000 klart viser at 

regionsutvalget kan representere Akademikerne regionalt. Utvalget diskuterte strategi og hadde også 

fått forslag til svarbrev til Helse Nord RHF fra Stig-Arild Stenersen. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget støtter forslag til brev fra SAS med noen endringer, samt tilføyelser om vedtaket i 

Akademikerne fra 2002. Brevet sendes Helse Nord RHF så fort som mulig. 

  

Sak 31/03 : Søknad til sentralstyret om frikjøp av 

regionstillitsvalgt 

  

Søknaden som ble sendt sentralstyret 20.11 er også sendt utvalget pr. e-post. 

  

Vedtak: 

Søknaden tas til orientering. 

  

  



  

  

Sak 32/03: Møte 8.12 med tillitsvalgte i regionen 

  

Geir Tollåli orienterte om at det er rundt 20 som har meldt seg på til møtet. Dessverre ingen fra Helse 

Finnmark HF eller UNN. Generalsekretær Terje Vigen og sentralstyremedlem/konserntillitsvalgt i 

Helse Sør RHF Terje Keyn stiller. 

Et sentralt tema blir situasjonen vi i nord står overfor uten ansattrepresentant i styret i Helse Nord 

RHF. Hvordan går en fram for å komme i dialog med administrasjonen i vårt RHF og også overfor HF-

ene. En trenger nok også rolleavklaring mellom en evt. konserntillitsvalgt og foretaks- og 

hovedtillitsvalgte. 

  

Sak 33/03 : Nytt kontor 

  

Sekretariatsleder orienterte om nytt kontor, og ønsker at den delen av husleien regionsutvalget skal 

betale kommer inn i budsjett for 2004. 

  

Sak 34/03: Brev fra NLF til bl.a. Helseministeren 

  

Svein Arne Monsen orienterte om bakgrunnen for brevet. NLF har fått positiv respons fra SV og SP. 

Helse og sosialkomiteen behandlet saken samme dag som møtet. Utvalget diskuterte strategi og flere 

ønsket at fremtidige innspill fra fylkesavdelinger eller andre på saker som en ønsker støtte fra 

regionsutvalget på, må komme utvalget i hende så tidlig som mulig. 

  

Vedtak: 



Regionsutvalget anerkjenner det arbeidet NLF har gjort i saken vedr. Helgelandssykehuset og støtter 

konklusjonen i brevet. 

  

Sak 35/03 : FLF bekymret over legeflukt fra 

Finnmark 

  

Kenneth Johansen redegjorde for bakgrunnen for pressemeldingen fra 

medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte i FLF. Utvalget har fått oppslaget i Altaposten pr. e-post. 

  

Vedtak: 

K. Johansen sender brevet fra årsmøtet til utvalget som så vil komme tilbake til saken i neste møte. 

  

Sak 36/03: Budsjett for 2004 

  

Det er viktig å få laget et budsjett for 2004, men umulig før en vet hva tilskuddet blir for neste år. 

  

Vedtak: 

Sekretariatsleder og regionsleder legger fram budsjettforslag til møtet i januar. I dette tar en også 

med honorar til leder og evt. andre styremedlemmer. 

  

Sak 37/03 : Møteplan for 2004 

  

Møte 13. januar på ettermiddagen i Bodø i forbindelse med fellesmøte 14.1 



Telefonmøte 22. januar kl. 18.00 

Telefonmøte 4. mars kl. 18.00 

Møte 22. april på dagtid - ikke avgjort hvor 

  

Sak 38/03: Søknad fra Jan Norum og brev fra 

Dnlf 

  

Brev fra Jan Norum ble referert, samt svarbrev fra Dnlf. Her kommer det fram at Dnlf ikke 

godkjenner Norums søknad om kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. I brevet ber økonomisjef 

E. Bakken regionsutvalget om evt. å velge å honorere tillitsvalgtarbeid som ansees som omfattende 

og krevende, innenfor rammen av regionsutvalgets budsjett. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget ønsker å honorere Jan Norum for hans arbeid som regionsutvalgsleder med kr. 

16.100,-. Vedtak sendes økonomiavdelingen ved Dnlf. 

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

  

 


