
Referat fra telefonmøte i regionsutvalg nord den 

14. mai kl. 20.00 til 22.15 

  

Tilstede: 

Jan Norum, Paul W. Hansen, Helene Bergland, Tor Øystein Seierstad, Knut Kjerpeseth, Kristina 

Larsby, samt sekretariatsleder Tove Myrbakk 

  

 Sak 8/03: Referat fra møtet 7. mars 

  

Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 

  

Sak 8/03: Organisasjonsendring i Dnlf 

  

Utvalget diskuterte sentralstyrets innstilling i saken. Det som er viktig her nord som andre steder er 

at legeforeningen forblir synlig lokalt. En kommenterte s. 20 hvor det står at det skal være frivillig 

hvordan en organiserer seg under det regionale leddet. Det mener regionsutvalg nord blir for 

uryddig. 

  NLF`s årsmøte 9.5 ønsker et nært samarbeide rundt hvert enkelt helseforetak, og da spesielt med 

fokus på samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Dette vil kreve større ressurser fra legeforeningen sentralt. 

Forslag om at en til to fra regionsutvalget jobber offensivt for å koordinere tillitsvalgtarbeidet. Dette 

for å avhjelpe og motivere, samt ta vare på ressurspersoner i det lokale tillitsvalgtleddet. Seierstad er 

skeptisk til at regionsutvalget skal ta på seg en veilederrolle. Han mente Finnmark fikk god hjelp fra 

legeforeningen sentralt under de lokale forhandlingene, mens Troms opplevde det motsatte. 



  Jan Norum mener det blir viktig at sentrale personer i regionsutvalget blir frikjøpt for å få tid til å 

jobbe ordentlig. Kanskje kan noen av de sentrale funksjonene i sekretariatet desentraliseres. 

  Enighet om at regionsutvalget først og fremst skal være et kompetanseorgan overfor både 

tillitsvalgte i foretakene og andre. 

  Det ble påpekt at det synes som om sentralstyret legger opp til alt for lang tid før 

organisasjonsendringene kan gjennomføres i praksis. På dette landsstyremøtet bør en kunne kome 

fram til en hovedmodell. Denne må så kostnadsvurderes fram mot landsstyremøtet 2004. Da bør 

vedtakene kunne fattes og settes ut i livet. 

  Utvalget diskuterte også rundt forslaget om fremtidig organisering av yrkesforeningene og støtter 

langt på vei LVS`ønske om å stå alene. Det ble også diskutert en mulig opprettelse av 

primærmedisinsk forening med Aplf, OLL og NAMF noe alle tre fylkesforeningsleder så positivt på. 

  Etter en del diskusjon fant en ut at Nord-Norge kan stå samlet med ønske/forslag om å jobbe for et 

regionsutvalg/styre som jobber sterkere opp mot det regionale helseforetaket. Under dette 

organisasjonsleddet ønsker en lokale styrer, kanskje på helseforetaksnivå som blant annet kan være 

høringsorgan for det regionale styret. Med en slik organisering blir et regionalt sekretariat vesentlig. 

  

Sak 9/03: Budsjett 2003 

  

Det er søkt om 312.517,- i tilskudd for 2003. Endelig budsjett avgjøres av sentralstyret og landsstyret 

uke 21. Foreløpig er 1.5 millioner kroner satt av til regionsutvalgene. 

  Regionsleder har sett på kontorer i det gamle Norges Bank-bygget i Bodø, som en mener vil passe 

vår virksomhet veldig bra. Det er 3 ulike møterom tilgjengelig, kantine og vi får et kontor på rundt 20 

m2 hvor vi kan etablere to faste arbeidsplasser hvor også tillitsvalgte kan jobbe. 

  

Vedtak: 

Utvalget er positiv til å leie kontorlokalene i Norges Bank, men venter med å avgjøre dette til en vet 

hva tilskuddet for 2003 blir. 



  

Sak 10/03: Evt. landsstyresaker 

  

Her diskuterte en hvem en skal foreslår fra Nord-Norge inn i sentralstyret. Anne-Grete Olsen går ut 

etter denne perioden, og Anette Fosse trakk seg før den ekstraordinære landsstyremøtet i mars. 

  

Vedtak: 

Gunnar Skipenes fra Bardu har sagt seg villig til å stille som sentralstyremedlem. Styret i NLF har 

foreslått Henning Aanes, men han er ikke forespurt. Hvilken kandidat N-N foreslår avklares under 

landsstyremøtet. 

  

Sak 11/03: Samarbeid videre .. 

  

Det legges opp til møte 19.5 i Molde på kveldstid. Alle melder ankomsttider og mobilnnumer til T. 

Myrbakk som koordinerer møtet. 

  

Vedtak: 

Fredag 5. september prøver en å få til et felles møte mellom det gamle og det nye regionsutvalget. 

Utvalget mener N-N ikke har behov for et samarbeidsutvalg som sentralstyret skisserer i sitt forslag. 

Regionsutvalget har mandat fra fylkesstyrene til å avgjøre det som blir nødvendig i forhold til 

hvordan en ønsker å organisere seg her i landsdelen. 

  

Sak 12/03: Eventuelt 

  



Lars Nesje er valgt som ny leder i Troms Legeforening, Tor Ø. Seierstad fortsetter i Finnmark, men da 

med permisjon til februar -04. Kenneth Johansen virker i hans sted til da. I Nordland er Svein Arne 

Monsen valg som ny fylkesleder. Han er helt fersk i foreningen, og joberr for tiden på 

barneavdelingen ved UNN. Er tilbake som kommunelege i Leirfjord i sommer. 

  Det framkom at alle tre fylkesavdelingene sliter med å få representanter i alle yrkesforeningene. 

  

Are Eriksen har sagt opp sin stilling som sykehusdirektør i Helse Finnmark. 

  

I forbindelse med den internasjonale konferansen som arrangeres i Skottland i høst er det ønskelig at 

Doktor i Nord er tilstede hvis tilskudd fra sentralt hold gir rom for det. 

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


