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1. Strategi for lønnsforhandlinger
Styret drøftet rapport fra arbeidsgruppe for å vurdere fremtidig strategi for lønnsutvikling på sitt styremøte 22. oktober
2018, og vedtok å stille seg bak anbefalingene i rapporten. Det ble samtidig forutsatt at styret skulle følge opp saken
med en prioriteringsdiskusjon forut for utarbeidelse av saksfremlegg til tariffkonferansen. Det legges opp til en diskusjon
om prioriteringer av arbeidsgruppens anbefalinger.

Forslag til vedtak:

Styret drøftet prioriteringer frem mot tariffkonferansen.

2. Kostnadsfri spesialisering
Styret hadde fått fremlagt saksfremstilling vedrørende arbeidet med å sikre kostnadsfri spesialisering på sitt styremøte
22. oktober 2019. Styret utsatte saken til behandling på Zoom-møte. Det legges frem et diskusjonsnotat til styret. Det
legges opp til en diskusjon om veien videre i arbeidet med kostnadsfri spesialisering.

Forslag til vedtak:

Styret drøftet arbeidet med kostnadsfri spesialisering, og ber leder og sekretariatet forberede sak til vedtak på
tariffkonferansen 2019.

3. Oslo Summit - dekning av styremedlemmers kostnader
Oslo Healthcare Leadership Summit 2019 ble arrangert 23.-24. februar på Soria Moria Hotell som et samarbeidsprosjekt
mellom Ylf og HLA, London. Målet var et arrangement åpent for alle leger som ønsker å vite mer om hvordan man driver
en helseorganisasjon, for på denne måten å hjelpe deltakerne til å påvirke egen arbeidshverdag enten som kliniker,
tillitsvalgt eller som fremtidig leder. Det var 55 delt akere fra fem ulike land som deltok. Deltakernes evaluering av Oslo
Summit var meget god, og samtlige rapporterte at de ønsket gjentakelse i 2020. En forutsetning for å kunne arrangere
konferansen var at deltakerne betalte for kost og losji. Styret fikk etter søknad godkjent konferansen til å tilsvare ti timer
valgfrie kurspoeng i alle spesialiteter. Deltakerne kunne dermed søke om å få tilbake betalt utgiftene via
Legeforeningens utdanningsfond, eventuelt egne lokalforeninger. 

Saken var oppe til diskusjon på arbeidsmøtet 23.-27. september hvor det også var lagt opp til en diskusjon vedrørende
dekning av kostnader for styremedlemmer som har deltatt i Oslo Summit, som har betalt 1200 kroner, og som ikke har
fått refusjon fra utdanningsfond III. Denne del av saken ble imidlertid ikke behandlet av styret, og det legges opp til en
diskusjon for avklaring av dette spørsmålet   

Forslag til vedtak:

Kostnader for styremedlemmer som har deltatt i Oslo Summit, og som har betalt 1200 kroner som ikke er refundert fra
utdanningsfond III, dekkes av Ylf.


