
Styremøte Ylf
tirsdag 23. april 2019, 10:00 til 18:00
Dronningens gate 5, 7011 Trondheim

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik (Fraværende ved: 1, 2, 4, 5, 6, 8), Charlotte Nielsen, Clara Bratholm, Guro-Marte Mpote, Fredrik Væting Svenskerud, 
Lorentz Erland Linde, Håvard Ravnestad, Christer Mjåset, Kristin Kornelia Utne, Anniken Riise Elnes, Karianne Haga, Eivind Aabel

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist
Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har
arbeidet med siden sist. 

Vedtak: Styret tok sakene til orientering 

Fraværende: Bjørn Ove Ekern Kvavik

2. yngreleger.no
Styret drøftet status for yngreleger.no basert på orientering fra
redaktøren

Vedtak: Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd
med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

Fraværende: Bjørn Ove Ekern Kvavik

3. Forhandlingssituasjonen - Spekter
Forhandlingene i Spekter startet med A-forhandlinger 4. april med enighet. 

I hovedoppgjøret 2018 var pensjon tema, og partene avtalte da at det i mellomoppgjøret 2019 kan forhandles om
tilpasninger i overenskomstens bestemmelser om tjenestepensjon. På denne bakgrunn ble det åpnet forhandlinger
om A1 vedrørende pensjon 10. april. Partene ble ikke enige om å løse uenigheter vedrørende pensjon i disse
forhandlingene. LO og YS brøt forhandlingene på dette grunnlag. Akademikerne, Unio og SAN valgte å underskrive
avtale hvor det skal være prosess på pensjon til høsten, samt at endelig avtale skal landes i hovedoppgjøret 2020.

Det skal avholdes A2-forhandlinger 6. mai. Styret diskuterte forhandlingssituasjonen forut for årsmøtet.   

Vedtak: Styret tar saken til orientering

 Protokoll A-forhandlinger 2019.pdf
 Rapport fra partssammensatt samarbeidsutvalg pensjon.pdf
 Protokoll A1 forhandlinger.pdf
 Lønnsvekst leger 2018.pdf



4. Nemnd for overdragelse av praksis - spørsmål om oppnevning
Etter Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene er
det fastsatt regler for overdragelse av praksis.

Fratredende lege har etter disse regler rett til å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Til praksis regnes
relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Overdragelsesbetingelsene
avtales mellom fratredende og overtagende lege. Det følger videre av reglene at dersom fratredende og
overtagende lege ikke er enige om overdragelsesbeløpet  fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av
Legeforeningen. 

I denne nasjonale nemnden skal det både være representanter for selger, og representanter for kjøper. Sistnevnte
oppnevnes etter forslag fra Ylf.

Ylf har fått henvendelse om å komme med forslag til ny person som følge av at et av medlemmene har trukket seg
grunnet jobbytte. Styret diskuterte forlsag på ny person.

Vedtak: Styret foreslår Karianne Haga til nasjonal nemnd for overdragelse av praksis.Sekretariatet bes formidle Ylfs
forslag til Legeforeningen.

 Nemnd for overdragelse av praksis.pdf

Fraværende: Bjørn Ove Ekern Kvavik

5. Valg i Ylf 2019 - 2021
Det følger av Legeforeningens valgregler at yrkesforeningene har ansvaret for valg av tillitsvalgte. Ylf har nå mottatt
brev fra Legeforeningen i anledning valg til ny funksjonsperiode 2019 - 2021. For Ylf innebærer dette opprettelse av
valgkomiteer med ansvar for gjennomføringen av valg tillitsvalgte lokalt/valg til Ylfs landsråd.

Det ble lagt opp til en egen prosess for valg av fagmedisinske representanter til Ylfs landsråd da disse reglene til nå
har vært uklare. Det var videre lagt opp til at selve opprettelsene av valgkomiteer kan ivaretas av leder i samarbeid
med sekretariatet. 

Vedtak: Styret gir fullmakt til leder i samarbeid med sekretariatet til å opprette valgkomiteer for gjennomføring av valg
av lokale tillitsvalgte/landsrådsrepresentanter.

 Tillitsvalgte delt inn i tariffområder pr 13.03.19 (L)(1019004).pdf
 Valg i Yrkesforeningene for perioden 1.9.2019 til 31.8.2021 (L)(1019562).pdf
 Valgregler og instruks for tillitsvalgte (L)(834144) (L)(1019005).pdf
 Modeller for tillitsvalgtstruktur (L)(1019003).pdf
 lover-for-den-norske-legeforening-09-2018 (L)(1018596).pdf

Fraværende: Bjørn Ove Ekern Kvavik

6. Forskningsutvalget i Legeforeningen
Styret diskuterte ny representant i forskningsutvalget.

Vedtak: Styrets forslag avgjøres pr epost i etterkant av styremøtet. 

Fraværende: Bjørn Ove Ekern Kvavik

7. Gjennomføring av vårkurs og årsmøte
Det var leagt opp til en siste diskusjon om gjennomføringen av årsmøtet med bakgrunn i program og kjøreplan for
årsmøtet.

Det ble vist til skriftlig henvendelse fra Ida Tylleskär som mener at Ylfs vedtak vedrørende stillinger før LIS1 bør
endres. Henvendelsen ble diskutert.

Det ble videre vist til henvendelse fra Legeforeningen ved generalsekretær med behov for å presisere noen poenger
etter å ha lest rapporten fra intern arbeidsgruppe i Ylf. Henvendelsen ble diskutert. 

Vedtak: Styret drøftet gjennomføringen av vårkurset og årsmøtet 2019. Henvendelsen fra generalsekretær legges ut i
admincontrol til landsrådets orientering.

 Foreløpig program Ylf v3.pdf
 Kjøreplan Ylfs årsmøte 2019 pr 290319.pdf
 Leger før spesialisering.pdf
 NOTAT kontingentutvikling Ylf.pdf



8. Valg til nytt sentralstyre
Styret diskuterte valg av nytt sentralstyre for neste funksjonsperiode. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering

 Brev fra valgkomiteen.pdf

Fraværende: Bjørn Ove Ekern Kvavik

9. Tillitsvalgtordningen ved Sykehuset Innlandet
Det har i lengre tid vært diskusjoner om «Særavtale om tillitsvalgtes arbeid i virksomheten antall – fordeling –
ressurser mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske Legeforening». 

Sykehuset Innlandet har forsøkt å presse gjennom en tillitsvalgtstruktur som bryter med dagens praksis ved følgende
endringer:

 Ved å kun forholde seg til en tillitsvalgt for Legeforeningen på alle nivåer, dvs se bort fra det tosporede
tillitsvalgtsystemet
 Ved å begrense antallet tillitsvalgte på lavere nivå slik at tillitsvalgte må ivareta flere avdelinger under sitt
ansvarsområde

Da det ikke har lykkes i å oppnå enighet om en slik avtale har arbeidsgiver nå vurdert det som hensiktsmessig å
etablere en forordning om organisering av tillitsvalgtordningen for Dnlf i foretaket.

Styret diskuterte situasjonen på sykehuset Innlandet.

Vedtak: 
Styret reagerer sterkt på etableringen av tillitsvalgtstruktur ved Sykehuset Innlandet gjennom en ensidig forordning
fra arbeidsgiver, uten at dette er uttrykt i en avtale mellom partene. Forordningen strider mot det som er avtalt i
overenskomsten og bryter med langvarig nasjonal praksis. Det er uakseptabelt at arbeidsgiver på denne måten
ensidig definerer tillitsvalgtordningen lokalt ved Sykehuset Innlandet. Vi forventer at Legeforeningen representeres
med egen tillitsvalgt for henholdsvis Overlegeforeningen og Yngre legers forening.

 Dnlf - arbeidsgivers forordning om org av TV-ordningen gjeldende fra 010919.pdf


