Innkalling til kombinert arbeids- og styremøte i LVS tirsdag 24. oktober 2017 i Legenes Hus fra
kl. 10.00-18.00 (styremøte fra 16.00-18.00) med påfølgende middag på Brasserie France kl. 18.30.
Forfall til møtet meldes meg på e-post: bente.kvamme@legeforeningen.no eller mobil 92 25 12 99.

Dagsorden:
Sak 49/17

Referat fra styremøte 29. august 2017.

Referat fra
styremøte i LVS 29. august 2017.docx

Godkjent

Sak 50/17

Forslag til representanter i forhandlingsutvalg, tariffutvalg m.m.

Forslag til
representanter i forhandlingsutvalg, tariffutvalg mm. (L)(87....pdf

LVS burde arbeide for å ha observatørstatus i de forhandlingsutvalg hvor vi ikke er representert.






Forhandlingsutvalg Stat: Liv Augestad som representant. Kari Risnes som vara.
Forhandlingsutvalg Spekter: Bendik er meldt inn som representant, men han er ikke
ansatt i Spekter. Høre med Espen Kristoffersen om han vil være vår representant, evt
med Bendik som vara.
Forhandlingsutvalg Virke: Vi vil forsøke å få Espen Haavardsholm inn som observatør.
Utrede muligheter for å få inn representant. Må det søkes sentralstyret?
Forhandlingsutvalg KS: Vurderes som det minst relevante utvalget. Foreløpig ingen
forslag til observatør/representant.

Sak 51/17

KS Hovedavtalerevisjon

Kravsinvitasjon - KS
Kravsinvitasjon
hovedavtalerevisjon per
hovedavtalen
1.1.2018 (L)(873689).pdf
KS (L)(870685).pdf

KS er en lite relevant aktør for LVS. Ingen innspill i denne saken.
Sak 52/17

Status LVS Årsmøte og konferanse i Trondheim 19. april 2018.

Kari og Marius behøver litt hjelp. Til møtet 7. desember skal alle skal komme med forslag til tema
pluss person til å prate om forskning-sykehus-LIS til Trondheim 19 apr.
Sak 53/17

Møteplan for høst 2017 og vår 2018. Valg av nestleder i LVS

7 Desember kl 16.00-18-00. Middag etterpå. Kari kan aldri på tirsdager. Derfor forslag om at vi flytter
fastmøtedag bort fra tirsdager. Tentativt torsdager. Stemningen rundt bordet tilsa at det fungert å
bruke Doodle som framgangsmåte for å spikre vårens møter.
Nestleder bør væreordinært medlem, og ellers minst mulig lik leder, altså mann, og ikke boende i
Oslo. Da står det mellom Marius og Erik. De to skal føle på kallet før vi tar en beslutning neste
styremøte.
Sak 54/17

Tillitsvalgtarbeid -hvordan øke aktiviteten lokalt, hvordan klarer vi best å støtte
lokale tillitsvalgte?

NTNU 70 vs 400 Undersøke hvor mange LVS-medlemmer og hvor mange legeforeningens medlemmer
som er forhandlet for. Er det mulig å få frikjøp for LVS-tillitsvalgt når man forhandler for så mange?
Forhandlingsrett for professor II
Sak 55/17

Hva mener LVS om karrierevei for 1. lektor og dosent ved universitetene? Støtter vi
løft av denne gruppen?

Noe diskusjon rundt dette temaet. Ikke enighet om at LVS bør ta standpunkt om at vi ikke støtter løft i
denne gruppen. En del Legeforeningsmedlemmer har stilling som undervisningslektor, og vi ønsker
ikke å skape konflikt med denne gruppen. Vi vedtar en forsiktig fremgangsmåte der vi starter med å
høre hva akademikerne lokalt på NTNU mener.

Sak 56/17
Liv besvarer

Høringer: Læringsutbytte ved alle fakultetene

NOU 2017: 12 Svikt og svik. Høringsfrist 19. oktober
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/nou-2017-12-svikt-ogsvik/hoeringsgrunnlag/
Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets hjernehelsestrategi
Helse- og omsorgsdepartementet skal lage en strategi for hjernehelse, og ønsker
innspill fra fagmiljøene. Høringsfrist 20. oktober
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/innspill-til-helse-ogomsorgsdepartementets-hjernehelsestrategi/hoeringsgrunnlag/
Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 3. Høringsfrist 22.10
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-av-forskrift-omhabilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator-3/hoeringsgrunnlag/
Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsfrist 15.11.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-i-forskrift-omkommunenes-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons-ogskolehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til
helsedata. Høringsfrist 15.11.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/rapport-frahelsedatautvalget-et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-tilhelsedata/hoeringsgrunnlag/
Marius, Espen og Liv ser på denne

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til de nye reglene for
samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden,
opptjent etter ny ordning. Høringsfrist 25.10
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/regler-for-samordning-avoffentlig-tjenestepensjon-med-alderspensjon-fra-folketrygden-opptjent-etter-nyeregler/hoeringsgrunnlag/
Akademikerne har sendt på høring utkast til sitt næringspolitiske dokument for 21tallet. Høringsfrist 25.11.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/innspill-tilakademikernes-naringspolitiske-dokument/hoeringsgrunnlag/

Helsedirektoratet har på høring nasjonalfaglig retningslinje for mat og måltider i
barnehagen. Høringsfrist 15.11.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/nasjonalfagligretningslinje-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/hoeringsgrunnlag/
Sak 57/17

Eventuelt

Bente A. Kvamme
Oslo, 17. oktober 2017

