
 
 

Referat fra styremøte i VAL 

Kristiansand 17.02.10 

 
Tilstede: Øystein Vidar Hansen, Torstein Seip Johnsen, Per Monstad, Stein Stokke, Christian 

Stremme, Anne Sissel Sørensen, Anne Bendvold, Halvar Dovland. 

Tone Haaverse-Westhassel Hüschens måtte melde forfall grunnet innesnødd. 

 
Sak nr  Ansvarlig 

01/10 Referat fra styremøte 02.12.2009 ble gjennomgått og godkjent. 
Spesielt gledelig var det at VAL har mottatt svar fra Helse- og 

sosialminister Anne Grethe Strøm Eriksen. Svaret er lagt ut på 

nettsiden til VAL og vil komme i VAL-nytt sammen med brevet som 

VAL sendt til helseministeren 

 

02/10 Økonomistyring i lokalforeningene 

Brev fra sekretæren i kurskomitéen. Budsjettet må legges inn i 

regnskapet til lokalforeningen. Christian tar kontakt med 

regnskapsfører. Vi må dele utgiftene med Aust-Agder legeforening. 

 

Christian 

03/10 Sykehussaken 

VAL har skrevet brev 23.12.09. Vi mener at et attraktivt sykehus, som 

vil gi trygghet for befolkningen, som vil trekke kompetente fagfolk til 

sykehuset, og som vi alle kan være stolte av, må vi fortsette å kjempe 

for. Vi må ha et felles mål alle på Sørlandet kan stå sammen om. 

VAL vil forsøke å få til et møte med Agder-benken og med Helse- og 

sosialministeren i Oslo. Halvard kontakter ressursperson om råd 

 

Per, Tone, 

Stein og 

Halvard 

04/10 SOP/noe for lokalforenignen 

VAL har mottatt brev fra flere medlemmer. Stein har allerede sendt 

brev til legeforeningen. 

SOP går i underbalanse med 2 milliarder. Staten har sluttet å betale inn 

og har frasagt seg ansvar. SOP-utbetalingene ved pensjon er betydelig 

redusert. Divergerende meninger om hvor sterkt legeforeningen skal 

presse på vedrørende denne sak i lønnsforhandlingene. Hver enkelt 

lege må tenke på egen pensjonssparing. Legeforeningen må informere 

hva SOP yter og ikke yter. 

 

05/10 Lege-for-legeundersøkelse 

Torstein har sendt ut spørreskjema til 12 leger, ”Leger for leger”. 

6 av 8 ønsker å fortsette. Relativt mange uttrykker behov for kurs eller 

lignende. Saken vil bli tatt opp på neste styremøte 

 

Torstein 

06/10 Legevaktordningen i Agder 

Stein orienterte. Bra opplegg i Arendal, hvor leger er styremedlemmer. 

Tilgang til ambulanse. Faglig utvikling. 

I Vest-Agder Kristiansand legevakt. Nabokommuner er gjester og har 

minimal innflytelse. 

Mandal, Farsund, Sirdal, Flekkefjord egne legevakter. 

Faglig forsvarlighet må styrkes. Tas opp på neste styremøte 

 

Stein 



 

07/10 Styremøte i Istanbul 

Avreise fra Oslo torsdag 29.04.2010 kl. 12.00. 

Hjemkomst til Oslo 02.05.2010 kl. 13.00?? kl. 14.45?? 

Styremedlemmene må selv komme seg til og fra Oslo 

 

Stein 

08/10 Valg av vararepresentanter for Landsstyremøte 

1. Øystein Vidar Hansen 

2. Christian Stremme 

 

Tone 

09/10 Referat fra møte i Arendal 

Leder Regionsutvalget Sør-Øst hadde innkalt til møte grunnet 

presseomslag/uenighet om fordeling av oppgaver mellom sykehusene 

på Sørlandet. Tillitsvalgt for legene for Aust-Agder og Vest-Agder 

møtte. Terje møtte, Halvard møtte for VAL. Formannen Aust-Agder 

Legeforening meldt forfall i siste øyeblikk. 

Brev fra VAL vedr. fellessykehus fikk ros. Fredelig møte. 

 

10/10 Kostnader fra remisse fra SSK 

Styret vil forespørre seg hos avdelingsledere fra SSK 

Felles sekretariat med Kurskomitèe og AAL 

Se sak 02/10 

 

? 

 

Christian 

11/12 Høringer 

Blir fordelt av Tone 

 

Tone 

12/12 Eventuelt: 

VAL-nytt 

Diverse politiske brev fra VAL blir lagt inn i VAL-nytt. Alle 

styremedlemmer oppfordres til å skrive. 

PS: LA OSS GJØRE VAL-NYTT TIL ET DEBATTFORUM 

Alle medlemmer i VAL kan skrive sine personlige meninger. 

01.04.2010 er deadline. 

Logo for VAL-styret 
Vi bør anskaffe 2-3 stempler som konvolutter kan merkes med 

Anne Bendvold ble valgt inn i styret som varamedlem (skulle vært 

valgt på årsmøtet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone 

 

 Neste møte: 

Onsdag 17.03.2010 kl. 18.00 i Mandal 

 

Tone 

 

 

 

Halvard Dovland 

referent 


