Referat fra utvidet regionsutvalgsmøte den 16.
juni 2003 kl. 18.00 - 19.30
Tilstede:
Jan Norum, Knut Kjerpeseth, Kristina Larsby, Kenneth Johansen, Tor Øystein Seierstad, Helene
Bergland, ansattrepresentant i Helse Nord RHF Stig Arild Stenersen og sekretariatsleder Tove
Myrbakk

Sak 13/03: Søknad om tilskudd til et forhandlingsnettverk i Nord-Norge

Skisse til søknad med budsjett var sendt på e-post til regionsutvalget + de nye
fylkesavdelingslederne. Regionsutvalg nord ønsker å bruke tid og ressurser på å etablere et
forhandlingsnettverk som kan bistå våre tillitsvalgte, samt lage en database med viktig informasjon.
Skissen til søknad ble diskutert, og en del endringer ble tatt inn. Blant annet bør en få et punkt med
videkonferanse i budsjettet. Sekretariatsleder og Jan Norum jobber videre med søknaden og får
denne sendt inn før sommerferien.

Sak 14/03: Regionsutvalgets sammensetning etter
1.9.03
Etter en del diskusjon kom en fram til følgende sammensetning hvis en får ja fra de foreslåtte:

Lars Nesje, ny fylkesleder i Troms
Svein Arne Monsen, ny fylkesleder i Nordland
Kenneth Johansen, konst. fylkesleder i Finnmark fram til våren -04

OF - Jørgen Hansen eller Knut Kjerpseth, Nordland
YLF - FLF finner en representant
PSL - Paul W. Hansen, Troms
LVS - Merethe Kumle, UiTø
Namf - Gunnar Skipenes, Troms (forespørres om å ta ledervervet)

Sak 15/03 : Budsjett/økonomi
Regionsutvalget har fått brev fra Dnlf sentralt om at tilskudd i 2003 for vårt vedkommende blir kun
på 150.000,-, mindre enn halvparten av det en søkte om. Sentralstyret sier i sitt vedtak at
"Regionsutvalg Nord har søkt om ca 200.000,- knyttet til egen sekretariatsfunksjon for
regionsutvalget. Det er sentralstyrets oppfatning at dette må løses ved kjøp av kontor- og
sekretærtjenester fra fylkeslavdelingen".
Sentralstyret har nok misforstått vår budsjettsøknad, da dette er akkurat hva regionsutvalget gjør.
Det var enighet på møtet om å ta kontakt med Dnlf sentralt og/eller sentralstyret for å klage på at vår
region blir avspist med 100.000,- mindre enn flere av de andre regionsutvalgene.

Vedtak:
En formell klage til tilsagnet sendes Dnlf sentralt. Regionsutvalget jobber ut fra tidligere foreslåtte
budsjett, minus utgifter til kontor, som en på nåværende tidspunkt ikke kan ta seg råd til. Evt.
"underskudd" dekkes av fylkesavdelingene hvis vi ikke får positivt svar på klagen.

Sak 16/03: Styremøte i Helse Nord RHF

Det avholdes telefonmøte før hvert styremøte i Helse Nord RHF. S A Stenersen blir med når det er
viktige saker han ønsker å diskutere med utvalget i forkant. Stenersen ønsker at regionsutvalget
kommer tidlig og sterkt inn i saker av vesentlig betydning.

Saken om akuttkirurgi og fødeomsorg skal opp på møtet i Helse Nord RHF 18. juni og ble derfor
diskutert.

Stenersen informerte også om at valget av ansattrepresentant i Helse Nord RHF og Helse Finnmark
HF ble underkjent og må gjøres på nytt igjen. Det betyr at en i Helse Finnmark HF kan prøve å få inn
en lege som ansattrepresentant.

Sak 17/03: Eventuelt
S A Stenersen orienterte om brev som er sendt helseministeren, finanskomiteen og sosialkomiteen
om konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett. Knut Kjerpeseth skrev under på vegne av
regionsutvalget da Jan Norum var bortreist. Stenersen ble også intervjuet i Nordaførr i anledning
saken. For Helse Nord RHF betyr revidert nasjonalbudsjett minst 125 millioner kroner i forverring i
forhold til dagens situasjon. I verst tenkelige tilfelle står en med 500 millioner i underdekning.
Utvalgsmøtet var enige om at myndighetene her innfører en skjult form for rammefinansiering ved at
de ved økt aktivitet senker polikliniske takster og DRG-takstene. De sender kryssende signaler når de
forlanger at en på den ene siden må få ned ventelistene og samtidig gir mindre i tilskudd gjennom
lavere takster.

Møteplan:
Sekretariatet sender ut tre alternative datoer i september. Her innkalles det nåværende og det nye
utvalget til fellesmøte. Forslag om å avholde det i Longyarbyen.

Tove Myrbakk
Referent

