Protokoll Ylfs årsmøte 24. og 25.
april 2019
onsdag 24. april 2019, 13:30 til 18:00
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Møteprotokoll
1. Åpning og navneopprop
Sekretaritasleder foretok navneopprop av landsrådets medlemmer ved møtestart
Vedtak: Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer.

2. Godkjenning av innkallingen
Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 28. februar 2019. Sakslisten er kunngjort på ylf.no
Vedtak: Landsrådet godkjente innkallingen til Ylfs årsmøte 24.-25. april 2019

3. Godkjenning av dagsorden
Saksliste med vedlegg ble tilgjengeliggjort i Admincontrol 4. april 2019. Sakslisten er kunngjort på ylf.no. Styret hadde
utarbeidet en detaljert fremdriftsplan for møtet.
Vedtak: Landsrådet godkjente dagsorden til Ylfs årsmøte 24.-25. april 2019, og saksrekkefølge i samsvar med
fremdriftsplanen.
Sakliste årsmøte.pdf
Kjøreplan Ylfs årsmøte 2019 - korrigert.pdf

4. Valg av dirigent
Styret fremmet forslag på Einar Vie Sundal til dirigent på årsmøtet.
Vedtak: Landsrådet valgte Einar Vie Sundal til dirigent på årsmøtet.

5. Godkjenning av forretningsorden
Årsmøtets dirigent orienterte om forretningsorden for Ylf's årsmøte. Styrets forslag til forretningsorden var identisk
med den forretningsorden som er anvendt i landsrådets møter siden siste justeringer i 2017.
Landsrådet diskuterte utspørring av lederkandidatene.
Forslag fra Kristin Fagereng:
Landsrådet vedtar at spørrerunden til lederkandidatene foregår ved direkte spørsmål fra salen.
Forslag fra Ragnhild Eide Skogseth:
Landsrådets vedtar at spørrerunden av lederkandidater begynner med innsendte spørsmål og debatt mellom
kandidatene, etterfulgt av spørsmål fra salen.
Fagereng trakk sitt forslag. Det ble så votert over Skogseths forslag.
Vedtatt med 45 stemmer
Vedtak: Landsrådet godkjente forretningsorden for Ylfs årsmøte 2019.
Landsrådets vedtok at spørrerunden av lederkandidater begynner med innsendte spørsmål og debatt mellom
kandidatene, etterfulgt av spørsmål fra salen.
Forretningsorden.pdf

6. Valg av redaksjonskomité
Valgkomiteen fremla forslag til redaksjonskomité på tre medlemmer som redigerer og legger frem forslag til vedtak for
landsrådet.
Vedtak: Landsrådet godkjente oppnevnelsen på tre medlemmer til redaksjonskomiteen, bestående av Yngvar
Haaskjold (leder), Ingrid Schrøder-Hansen og Ida M Birkhaug.

7. Valg av tellekomité
Valgkomiteén fremla forslag til tellekomité.
Vedtak: Landsrådet godkjente oppnevnelsen av medlemmer til tellekomiteen bestående av Karianne Haga, Anne
Sandvik og Lars Magnus Aker
.

8. Styrets årsmelding 2018-19
Styret presenterte årsmeldingen. Det ble lagt opp til spørsmål til årsmeldingen.
Vedtak: Landsrådet tok styrets årsmelding for Ylf for 2018-19 til etterretning.
ÅRSMELDING FOR YLF 2018-19.pdf

9. Aktuelle saker

9.1. Forhandlingssituasjonen
Styret ønsket forhandlingssituasjonen i Spekter-området drøftet med landsrådet.
Det ble lagt opp til en todelt diskusjon:
1. Forberedelser til og håndtering av årets lønnsforhandlinger
2. Vurdering av behovet for å nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider Ylfs langsiktige strategi for
lønnsutvikling
Forslag fra styret: Landsrådet ber styret nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide en langsiktig strategi for
lønnsutvikling. Arbeidsgruppen forutsettes å utarbeide en rapport til landsrådet på tariffkonferansen 2019.
Vedtatt mot en stemme
Forslag fra Ingvild Ystgaard :
Ylf skal jobbe for at Dnlf går i dialog med Spekter og Virke i denne perioden for å finne en midlertidig løsning som gir
de uten fast stilling eller utdanningsstilling muligheten til å stå på gjennomstrømslisten og dermed får gjennomført
spesialiseringen sin.
Forslaget ble foreslått oversendt styret.
Enstemmig vedtatt oversendt styret
Forslag fra Nils Richter:
Landsrådet vedtar at forhandlingsdelegasjon i mellomoppgjør 2019 kan prioritere LIS kategorier fritt ut i fra den reelle
forhandlingssituasjonen som møtes for å sikre best mulig fremtidig lønnsdannelse.
Vedtatt mot tre stemmer
Vedtak: Landsrådet ber styret nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide en langsiktig strategi for lønnsutvikling.
Arbeidsgruppen forutsettes å utarbeide en rapport til landsrådet på tariffkonferansen 2019.
Landsrådet vedtok at forhandlingsdelegasjon i mellomoppgjør 2019 kan prioritere LIS kategorier fritt ut i fra den
reelle forhandlingssituasjonen som møtes for å sikre best mulig fremtidig lønnsdannelse.
Oversendelsesvedtak til styret: Ylf skal jobbe for at Dnlf går i dialog med Spekter og Virke i denne perioden for å
finne en midlertidig løsning som gir de uten fast stilling eller utdanningsstilling muligheten til å stå på
gjennomstrømslisten og dermed får gjennomført spesialiseringen sin.
Livslønnsutvikling.pdf
Spekter rapport Lønnsvekst 2017-2018.pdf
Lønnsvekst leger 2018.pdf

9.2. Arbeidsgruppe FTV-bistand
Styret fremmet forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede FTV-bistand.
På styremøtet 21. mars 2019 drøftet styret et ønske om å sette av en pott til fordeling til foretakstillitsvalgte (FTV)
som del av budsjettet for 2020, hvor styret var enige om følgende prinsipper:
1.
2.
3.
4.

Behovet er til stede for bedre støtte til FTV-gruppen
Det er behov for en bedre synliggjøring av aktivitetsbehov hos FTV-gruppen
Ylf skal ikke overta kostnader som tilligger andre, herunder arbeidsgiver og lokalforeningenes ansvar
Dedikerte ressurser til merkantil støtte for foretakstillitsvalgte må dekkes av Legeforeningen, og det er viktig å
følge opp utviklingen av prosjekt vedrørende dette
5. Ylf har knappe sekretariatsressurser, og dette blir ytterligere en oppgave som må utføres
6. Arbeidsgruppen som er foreslått kan vurdere avgrensninger og kriterier for tildeling.
Styret hadde følgende forslag til vedtak: Landsrådet ber styret om å etablere en arbeidsgruppe til å utrede bistand til
foretakstillitsvalgte. En rapport fra arbeidsgruppen forutsettes fremlagt for landsrådet på tariffkonferansen 2019.
Ingvild Ystgaard fremmet forslag om å oversende saken til styret.
Enstemmig vedtatt oversendt styret.
Oversendelsesvedtak: Landsrådet ber styret om å etablere en arbeidsgruppe til å utrede bistand til
foretakstillitsvalgte. En rapport fra arbeidsgruppen forutsettes fremlagt for landsrådet på tariffkonferansen 2019.

10. Forslag til endringer i Ylfs policydokument for spesialisering
På Ylfs årsmøte 2018 vedtok landsrådet at:
Styret skal sette ned en arbeidsgruppe som evaluerer ordningen for ansettelse av LIS1 og innarbeider dette i
policydokumentet som omhandler spesialisering for LIS.
En arbeidsgruppe bestående av Anja Fog Heen (leder), Kristin Fagereng, Bjørn Gardshol Lio og Håvard
Ravnestad, med støtte fra sekretariatet ved direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik, hadde foreslått endringer i
policydokumentet for spesialisering Arbeidsgruppen foreslo også en overordnet oppdatering av policydokumentet i
lys av implementeringen av LIS2/LIS3, og anbefalte at landsrådet ber om nedsettelse av en arbeidsgruppe for å
legge frem forslag til endringer til årsmøtet 2020.
Styret vedtok å stille seg bak arbeidsgruppens forslag, herunder forslag til endringer i policydokument for
spesialisering for landsrådet på årsmøtet, samt opprettelse av en arbeidsgruppe for å legge frem forslag om
oppdatert policydokumentet til årsmøtet 2020. På denne bakgrunn ble det fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Landsrådet vedtar forslagene til endringer i policydokument for spesialisering.
2. Styret bes nedsette en arbeidsgruppe med mandat å foreslå oppdateringer av policydokumentet i lys av
implementeringen av LIS2/LIS3. En rapport fra arbeidsgruppen forutsettes fremlagt for landsrådet på årsmøtet
2020.
Enstemmig vedtatt
Forslag fra Ida Tylleskär, støttet av Bjørn Gardsjord Lio:
Stryke 17. Yngre legers forening mener at alle underordnede leger i sykehus skal være i spesialisering. All annen
praksis må opphøre.
Enstemmig forkastet
Vedtak:
1. Landsrådet vedtok forslagene til endringer i policydokument for spesialisering.
2. Styret bes nedsette en arbeidsgruppe med mandat å foreslå oppdateringer av policydokumentet i lys av
implementeringen av LIS2/LIS3. En rapport fra arbeidsgruppen forutsettes fremlagt for landsrådet på årsmøtet
2020.
Rapport arbeidsgruppe LIS1-ansettelser.pdf
Policydokument om spesialisering av leger pr 020419 - med spor.pdf

11. Ylfs internasjonale arbeid/European Junior doctors (EJD)
Styret ønsket å informere landsrådet om status i det internasjonale arbeidet. Styret ønsket å kontinuere dagens
internasjonale samarbeid, også inn i det neste året.
Vedtak:
Landsrådet tok saken til orientering

12. Ressurssituasjonen i Ylf - Forholdet mellom styret og landsrådet og
helhetlig sekretariatsbistand
Landsrådet vedtok på tariffkonferansen å nedsette en arbeidsgruppe for å se på forholdet mellom styret og
landsrådet og kommunikasjonsformer.
I styremøte 4. januar nedsatte styret arbeidsgruppen bestående av Oda Sandli (leder), Kristin Fagereng, Jasna Ribic,
Jacob Jorem og Solveig Medalen, med sekretariatsbistand fra direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik. Styret utvidet også
arbeidsgruppens mandat til å omhandle sekretariatsbistand og prioritering av oppgaver. Arbeidsgruppen foreslo
følgende:
1. Arbeidsgruppen er samlet i sine konklusjoner om at det må gjøres noe med kapasitetsutfordringene i Ylf. Det
anbefales strengere prioriteringer og økt kjøp av sekretariatsressurser i form av samfunnspolitisk rådgiver fra
Legeforeningen tilsvarende 50 % stilling.
2. Det anbefales at Ylf går i dialog med Legeforeningen, Of og Af for å se om man kan finne mer fleksibel måte å løse
oppgavene i et tett samarbeid.
3. Det anbefales videre at Ylf tar initiativ til en prosess med Legeforeningen for omfordeling av midler for finansiering
av Ylfs aktivitet.
Styret drøftet arbeidsgruppens konklusjoner på styremøte 26. mars 2019 som bakgrunn for fremlegg til landsrådet på
årsmøtet. Saken ble sett i sammenheng med budsjettdiskusjonen.
Styret fremhevet at kontingentmidlene fra Legeforeningen er for lave i forhold til Ylfs aktivitetsbehov og at det er
behov for flere midler fra Legeforeningens kontingent fordi:
1.
2.
3.
4.
5.

Dagens modell ikke ivaretar Ylfs behov for å sikre medlemmenes interesser
Selv om medlemstallet har økt med flere tusen de senere år, har inntektene stått omtrent stille
Fra 2018 til 2019 er det nedgang i kontingent fra Legeforeningen selv om medlemstallet har økt
Kontingentmodellen gir ikke incitamenter til høy aktivitet
Ylf har særlige behov som ikke gir uttelling i kontingentmodellen, herunder

1.
2.
3.
4.

Meget høy utskifting av tillitsvalgte og behov for kursing
Utfordringer medlemmene har i starten av yrkeskarrieren – i underordnede legestillinger
Utfordringer medlemmene har i forbindelse med spesialiseringen
Stor grad av midlertidige ansettelsesforhold

Styret stilte seg bak arbeidsgruppens konklusjoner om at det må tilføres ressurser. Styret drøftet om tilførsel av
ressurser bør skje i form av økt helsepolitisk rådgiver, økt frikjøp av nestleder eller begge deler. Styret pekte på at det
er fordeler og ulemper med alle disse løsningene og er ikke samstemte i forhold til hva som er den beste løsningen.
Styret foreslo følgende vedtak:
Landsrådet ber styret om å iverksette følgende tiltak for å bedre ressurssituasjonen i Ylf fra 2020 ved å:
1. Øke sekretariatsressurser i form av 50 % samfunnspolitisk rådgiver ved kjøp av tjenester fra Legeforeningen
2. Øke frikjøp av nestleder fra 20 % til 50 %
Det ble fremmet motforslag til styrets punkt 1 fra Jacob Jorem og Jasna Ribic: Det settes av penger til innkjøp av
samfunnspolitisk rådgiver fra Legeforeningen, prosent basert på hva budsjettet tillater.
Forslag fra Kristin Fagereng:
Landsrådet ber styret om å iverksette følgende vedtak for at styret skal få bedre arbeidsvilkår for å nå YLFs vedtatte
måldokument:
Øke sekreteriatsressurser i form av kjøp av 50% SPOL-rådgiver fra legeforeningen.
Forslag fra Anja Fog Heen:
Stryke - Øke frikjøp av nestleder fra 20 til 50%.
Det ble fremmet motforslag til styrets punkt 2 fra Sigurd Breder: Landsrådet vedtar å opprettholde frikjøp av nestleder
på 20%.
Forslagene ble oversendt redaksjonskomiteen for vurdering. Redaksjonskomiteen anbefalte votering over styrest
forslag 1 opp mot motforslaget fra Jorem/Ribic. Videre anbefalte redaksjonskomiteen votering av styrets forslag 2
opp mot motforslaget fra Breder. Øvrige forslag ble ansett å være dekket og ble trukket av forslagsstiller.
Det ble så votert over forslagene slik redaksjonskomiteen foreslo.
Styrets forslag 1 ble vedtatt mot 8 stemmer
Styrets forslag 2 falt mot 8 stemmer
Vedtak:
Landsrådet ber styret om å iverksette følgende tiltak for å bedre ressurssituasjonen i Ylf fra 2020 ved å:

Øke sekretariatsressurser i form av 50 % samfunnspolitisk rådgiver ved kjøp av tjenester fra Legeforeningen
Rapport fra arbeidsgruppe - forholdet mellom styret og landsrådet sekretariatsbistand og
kommunikasjonsformer.pdf
NOTAT kontingentutvikling Ylf - fra generalsekretæren.pdf

13. Ylfs politiske dokument for perioden 2019 - 2021
Styret fremla et utkast til politisk dokument og punktprogram for neste funksjonsperiode. Styret hadde foretatt en
prioritering av saker som styret anser som særlig viktige i neste periode.
Forslag fra Kristin Fagereng om å stryke følgende punkter:
å opprette flere LIS-stillinger i alle kategorier (1,2 og 3)
en spesialisering som tilfredsstiller europeiske krav, blir gjennomført innenfor ordinære arbeidsrettslige rammer
at prosedyrelister og obligatoriske kurs blir innført for alle spesialitet
å motivere og utdanne tillitsvalgte til å bli gode framtidige ledere gjennom ledelsesutdanning
at ledelse skal være en tilgjengelig og relevant karrierevei for leger på lik linje med annen faglig spesialisering
og at yngre leger skal kunne tilbys god ledelsesutdanning, inkludert dem uten tidligere ledelseserfaring
å samarbeide internasjonalt gjennom deltakelse i Nordisk råd for yngre leger og European Junior Doctors,
samt direkte kontakt med våre europeiske søsterforeninger
å prioritere informasjons- og kommunikasjonsarbeid, påvirke politisk gjennom høringssvar og å delta i det
offentlige ordskiftet
Ved votering mot styrets forslag fikk styrets forslag flertall.
Fagereng fremmet deretter forslag om å prioritere sakene ved angitt rekkefølge. Ved votering mot styrets forslag ble
Fagerens forslag vedtatt mot 21 stemmer.
Forslaget til politisk dokument og punktprogram ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsrådet vedtar Ylfs politiske dokument og punktprogram for perioden 2019-2021.
Ylfs politiske dokument og punktprogram 2019-2021.docx

14. Regnskap for Ylf 2018
Styret redegjorde for regnskapet for 2018:
1. Ylf hadde budsjettert med et underskudd på kr 1.017.443
2. Ylf fikk ikke fullfinansiering for alle kostnader til kurs, i alt kr 1.871.927
3. Regnskapet viste underskudd med kr 1.436.072
Underskuddet utover budsjett for 2018 kan tilskrives høyere aktivitet på flere områder:
Utvidet satsing på FTV-er
Godgjøring av vara-tillitsvalgte til styret
Helselederskolen
Økt sekretariatsbistand
Uten overnevnte avvik hadde foreningen holdt seg godt innenfor budsjett på tross av rekordhøy deltakelse på både
vår- og høst-kurs.
Styret fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Landsrådet godkjenner Ylfs regnskap for 2018.
2. Styret meddeles ansvarsfrihet for 2018-regnskapet.

Vedtak:
1. Landsrådet godkjente Ylfs regnskap for 2018.
2. Styret ble meddelt ansvarsfrihet for 2018-regnskapet.
Regnskap 2018_signert.pdf
Følgebrev regnskap 2018 signert av Ylf leder.pdf
Revisjonsberetning 2018 - YLF.pdf
Desisor-rapport 2018_korrigert.docx

15. Budsjett for Ylf 2020
Arbeidsgruppen som har sett på ressurssituasjonen i Ylf har foreslått økte ressurser med budsjettmessige

konsekvenser. Budsjettsaken ble sett i sammenheng med sak 12.
Med bakgrunn i vedtaket i sak 12 må det finnes inndekning for å leie 50 % samfunnspolitisk rådgiver fra
Legeforeningens sekretariat. Landsrådet la til grunn at det må startes en kontingentdiskusjon i Legeforeningen for å
sikre Ylf ressurser til helt nødvendig aktivitet.
Styret diskuterte behovet for å initiere en endring av Legeforeningens budsjettmodell generelt fordi denne ikke
prioriterer foreninger med høy aktivitet, og ved tildelingen spesielt fordi denne ikke hensyntar Ylfs behov. Det ble pekt
på Ylfs særlige behov ved høy utskifting av tillitsvalgte og medlemmer, utfordringer leger i underordnede legestillinger
har med arbeidsvilkår, spesialisering, graviditetsproblematikk, etableringsfaser mv. Disse forhold bør adresseres til
Legeforeningen i sammenheng med budsjettdiskusjonene.
Styret fremla to alternative forslag til budsjett. Det ene budsjettet hensyntar ikke økt behov for ressurser, men går i
balanse. Som et alternativ foreslås et budsjett med flere omdisponeringer, i påvente av en diskusjon om endret
kontingentfordeling i Legeforeningen.
Styret trakk sitt budsjettalterniativ nr 1. Det gjensto da en diskusjon om styrets forslag til midlertidige justeringer i
budsjettet for Ylf i påvente av endret kontingentmodell i Legeforeningen som innebar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kjøp av helsepolitisk rådgiver fra Legeforeningen med 50 %
Frikjøp av nestleder med 50 %
Lederlønn nedjusteres fra 17,7 G til 16 G
Redaktørhonorar nedjusteres fra 3 G til 2,5 G
Justerte kursutgifter til 1,9 millioner samlet for reise- og oppholdsutgifter
Reduksjon av kostnader til styrets arbeidsmøter med 50.000 kroner
Avsatt pott til tillitsvalgte med 50.000 kroner for kostnader som ikke dekkes av andre
Årsmøtefastsatt kontingent økes fra 250 kroner til 300 kroner
Underskudd på budsjettet med inntil 0,5 millioner kroner

Reduksjon i kostnader og underskudd på budsjettet forutsettes tilbakeført til nåværende nivå med budsjett i balanse
fra funksjonsperioden som starter i 2021. Ylfs økte aktivitetsbehov forutsettes da finansiert gjennom økte
kontingentmidler fra Legeforeningen.
Styret fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Landsrådet vedtar rammene for budsjettet for Yngre legers forening for 2020. Budsjettet vedtas som en
midlertidig modell frem til ny funksjonsperiode starter 1. september 2021 i påvente av budsjettdiskusjon i
Legeforeningen.
2. Styret bes ta initiativ overfor Legeforeningen til en endring av Legeforeningens budsjettmodell generelt fordi
denne ikke prioriterer foreninger med høy aktivitet, og ved tildelingen spesielt fordi denne ikke hensyntar Ylfs
behov.
3. Årsmøtefastsatt kontingent settes til 300 kroner.
4. Godtgjøring for styrets medlemmer skal være følgende:
- Leder 16 G i full tids frikjøp
- Nestleder 1,1 G
- Øvrige styremedlemmer 0,9 G
- Redaktør
2,5 G
5. Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf merutgifter til slik bolig.
Reiseutgiftene mellom Oslo og fast bolig utenom Oslo-området dekkes av Ylf etter faktiske utgifter.Leder gis
full lønn under sykdom og foreldrepenger. Leder tilstås pensjonsordning i samsvar med den til enhver tid
gjeldende pensjonsordning i Legeforeningen.
6. Leder tilstås tre måneders etterlønn etter fullført lederperiode.
7. Leder gis støtte til lederutdanning og faglige kurs for å holde seg ajour innenfor sitt fagområde.
8. Dersom nestleder fungerer som stedfortreder i leders fravær skal nestleder godtgjøres i tråd med det til enhver
tid gjeldende honorar for leder. Forutsetningen er at nestleder fyller samtlige lederoppgaver.
9. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra
Legeforeningen. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å foreta budsjettendringer på den enkelte art
innenfor rammen av det vedtatte budsjett.
Forslag fra Jasna Ribic og Jacob Jorem:
Lederlønn kuttes fra 17.7 til 15 G
Det settes av økte ressurser til frikjøp av nestleder, fra 20% til 50%
Redaktørens lønnkuttes fra 3 til 2 G
Arbeidsgruppemøter kan kuttes ned mer
Grundig gjennomgang av utgiftene, spesielt kurskostnader
Maksimalt antall deltakere på landsmøtet til 100
Økt dialog med sentralforeningen for en bedre fordeling av kontinentinntekter for Ylf
Det settes av penger til innkjøp av spol fra Legeforeningen, prosent basert på hva budsjettet tillater.
Forslag fra Sigurd Breder
1. Lønn for leder (17,7 G)

2.
3.
4.
5.

Lønn for redaktør (3 G)
Pott 50.000 kr som foretakstillitsvalgte kan søke på
Frikjøp for nestleder opprettholdes på 20%
Ber Landsrådet vurdere reduksjon av antall deltakere til 100/110 deltakere (dersom opprettholde antall
deltakere på 125, sende en større del av reiseregningen til vennligstilte helseforetak hva gjelder
tillitsvalgtarbeid)

Forslag fra Kristin Fagereng:
Kostnader til FTV-samlinger omprioriteres til en post for IKT-midler til foretakstillitsvalgte.
Forslag fra Ingeborg Henriksen:
Det settes ikke av fastsatt sum til IKT-løsning/fordelingspott for FTV-gruppen, men styret gis mandat til å vurdere evt
behov for IKT-støtte og hva det inneholder i både sum og ressurser.
Saken ble oversendt redaksjonskomiteen, som foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble antatt av landsrådet:
1. Landsrådet vedtar rammene for budsjettet for Yngre legers forening for 2020. Budsjettet vedtas som en
midlertidig modell frem til ny funksjonsperiode starter 1. september 2021 i påvente av budsjettdiskusjon i
Legeforeningen. Vedtatt mot 5 stemmer.
2. Styret bes ta initiativ overfor Legeforeningen til en endring av Legeforeningens budsjettmodell generelt fordi
denne ikke prioriterer foreninger med høy aktivitet, og ved tildelingen spesielt fordi denne ikke hensyntar Ylfs
behov. Enstemmig vedtatt
3. Årsmøtefastsatt kontingent settes til 300 kroner. Vedtatt med 25 stemmer
4. Godtgjøring for styrets medlemmer skal være følgende:
- Leder 16 G i full tids frikjøp
- Motforslag Sigurd Breder: Leder 17,7G i full tids frikjøp
(uendret) – falt med 6 stemmer
Motforslag Jacob Jorem og Jasna Ribic: Leder 15G i full tids frikjøp – falt med 18 stemmer
- Nestleder 1,1 G
- Øvrige styremedlemmer 0,9 G
- Redaktør
2,5 G – falt mot 3 stemmer
- Motforslag Sigurd Breder; Redaktør 3G
(uendret): Vedtatt
- Motforslag Jacob Jorem og Jasna Ribic: Redaktør 2G – falt mot 1
stemme
- Enstemmig vedtatt som helhet punkt 4
5. Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf merutgifter til slik bolig.
Reiseutgiftene mellom Oslo og fast bolig utenom Oslo-området dekkes av Ylf etter faktiske utgifter. Leder gis
full lønn under sykdom og foreldrepenger. Leder tilstås pensjonsordning i samsvar med den til enhver tid
gjeldende pensjonsordning i Legeforeningen. Vedtatt mot 2 stemmer
6. Leder tilstås tre måneders etterlønn etter fullført lederperiode. Vedtatt mot 12 stemmer
7. Leder gis støtte til lederutdanning og faglige kurs for å holde seg ajour innenfor sitt fagområde. Enstemmig
vedtatt
8. Dersom nestleder fungerer som stedfortreder i leders fravær skal nestleder godtgjøres i tråd med det til enhver
tid gjeldende honorar for leder. Forutsetningen er at nestleder fyller samtlige lederoppgaver. Enstemmig
vedtatt
9. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra
Legeforeningen. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å foreta budsjettendringer på den enkelte art
innenfor rammen av det vedtatte budsjett. Enstemmig vedtatt
10. Landsrådet ber styret av økonomiske hensyn sette en maksgrense på 100 deltakere på høstkurs med
tariffkonferanse og vårkurs med årsmøte. (Jacob Jorem, Jasna Ribic og Sigurd Breder) Falt mot 10 stemmer
11. Landsrådet ønsker å oversende følgende forslag til styret: Landsrådet ber styret ta stilling til om det foreligger
behov for IKT-støtte til foretakstillitsvalgte, og i så fall hva dette skal innebære. Vedtatt oversendt styret
12. Endringsforslag Ingeborg Henriksen: Det settes ikke av fastsatt sum til IKT-løsning/fordelingspott for FTVgruppen, men styret gis mandat til å vurdere evt behov for IKT-støtte og hva det inneholder i både sum og
ressurser. Enstemmig
13. Budsjettet som helhet – enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Landsrådet vedtar rammene for budsjettet for Yngre legers forening for 2020. Budsjettet vedtas som en
midlertidig modell frem til ny funksjonsperiode starter 1. september 2021 i påvente av budsjettdiskusjon i
Legeforeningen.
2. Styret bes ta initiativ overfor Legeforeningen til en endring av Legeforeningens budsjettmodell generelt fordi
denne ikke prioriterer foreninger med høy aktivitet, og ved tildelingen spesielt fordi denne ikke hensyntar Ylfs
behov.
3. Årsmøtefastsatt kontingent settes til 300 kroner.
4. Godtgjøring for styrets medlemmer skal være følgende:
- Leder 16 G i full tids frikjøp
- Nestleder 1,1 G
- Øvrige styremedlemmer 0,9 G
- Redaktør 3 G
5. Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf merutgifter til slik bolig.
Reiseutgiftene mellom Oslo og fast bolig utenom Oslo-området dekkes av Ylf etter faktiske utgifter. Leder gis
full lønn under sykdom og foreldrepenger. Leder tilstås pensjonsordning i samsvar med den til enhver tid

gjeldende pensjonsordning i Legeforeningen.
6. Leder tilstås tre måneders etterlønn etter fullført lederperiode.
7. Leder gis støtte til lederutdanning og faglige kurs for å holde seg ajour innenfor sitt fagområde.
8. Dersom nestleder fungerer som stedfortreder i leders fravær skal nestleder godtgjøres i tråd med det til enhver
tid gjeldende honorar for leder. Forutsetningen er at nestleder fyller samtlige lederoppgaver.
9. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra
Legeforeningen. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å foreta budsjettendringer på den enkelte art
innenfor rammen av det vedtatte budsjett.
10. Det settes ikke av fastsatt sum til IKT-løsning/fordelingspott for FTV-gruppen, men styret gis mandat til å
vurdere evt behov for IKT-støtte og hva det inneholder i både sum og ressurser.
11. Oversendelsesforslag til styret: Landsrådet ber styret ta stilling til om det foreligger behov for IKT-støtte til
foretakstillitsvalgte, og i så fall hva dette skal innebære.

Budsjett 2020 pr 120319.pdf
Budsjett 2020 pr 120319 - alternativ 2.pdf

16. Saker til Legeforeningens landsstyremøte 2019
Styret informerte om aktuelle saker som skal opp på landsstyremøtet og som styret mener er særlig viktig å få
diskutert med landsrådet i forkant.
Vedtak: Landsrådet tok saken til orientering. Styret tar med seg landsrådets synspunkter i sitt videre arbeid frem mot
landsstyremøtet.

17. Valg av leder for 2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte Kristin Utne til leder av Ylf
Det ble fremmet følgende forslag fra salen:
• Anniken Elnes
• Clara Bratholm
• Håvard Ravnestad
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
• Kristin Utne 18 stemmer
• Clara Bratholm 16 stemmer
• Anniken Elnes 9 stemmer
• Håvard Ravnestad 6 stemmer
Før omvalg trakk Anniken Elnes og Håvard Ravnestad sine kandidatur. Ved omvalg fikk kandidatene følgende
stemmer:
• Kristin Utne 33 stemmer
• Clara Bratholm 16 stemmer
Vedtak: Landsrådet valgte Kristin Utne til leder av Ylf for perioden 2019-2021.
Kandidater Ylfvalg 2019.pdf

18. Valg av nestleder for 2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte Oda Sandli til nestleder i Ylf.
Det ble fremmet følgende forslag fra salen:
• Anniken Elnes
• Clara Bratholm
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
• Clara Bratholm 35 stemmer
• Anniken Elnes 9 stemmer
• Oda Sandli
5 stemmer
Vedtak: Landsrådet valgte Clara Bratholm til nestleder av Ylf for perioden 2019-2021.
Kandidater Ylfvalg 2019.pdf

19. Valg av yngsterepresentant til styre 2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte Bjørn Gardsjord Lio til yngsterepresentant i Ylf.
Det ble fremmet følgende forslag fra salen:
• Morten Langfeldt Friberg
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
• Bjørn Gardsjord Lio
43 stemmer
• Morten Langfeldt Friberg 6 stemmer
Vedtak: Landsrådet valgte Bjørn Gardsjord Lio til styrets yngsterepresentant for perioden 2019-2021.
Kandidater Ylfvalg 2019.pdf

20. Valg av styre og varamedlemmer for 2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte
• Håvard Ravnestad
• Clara Bratholm
• Ingeborg Henriksen
• Kristin Fagereng
• Jørgen Michelsen
til styremedlemmer i Ylf
Clara Bratholm var allerede valgt til nestleder. Øvrige forslag fra salen:
• Andrea Doubloug
• Shruti Sharma
• Jasna Ribic
• Morten Langfeldt Friberg
• Oda Sandli
• Anniken Riise Elnes
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
• Håvard Ravnestad 41 stemmer
• Kristin Fagereng
37 stemmer
• Jørgen Michelsen 37 stemmer
• Oda Sandli
36 stemmer
• Ingeborg Henriksen 33 stemmer
• Anniken Riise Elnes 19 stemmer
• Jasna Ribic
17 stemmer
• Shruti Sharma
12 stemmer
• Andrea Doubloug
8 stemmer
• Morten Langfeldt Friberg 5 stemmer
Valgkomiteen innstilte i prioritert rekkefølge
• Morten L Friberg
• Jasna Ribic
• Håkon Kinck Boren
til varastyremedlemmer i Ylf
Forslag fra salen om endret prioritert rekkefølge:
• Jasna Ribic
• Morten L Friberg
• Håkon Kinck Boren
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
1. Jasna Ribic 28 stemmer
2. Morten L Friberg 19 stemmer
3. Håkon Kinck Boren 2 stemmer
Vedtak: Landsrådet valgte Håvard Ravnestad, Kristin Fagereng, Jørgen Michelsen, Oda Sandli og Ingeborg
Henriksen til styremedlemmer i Ylf for perioden 2019-2021.
Landsrådet valgte varamedlemmer til styret i rangert rekkefølge bestående av
1. Jasna Ribic
2. Morten L Friberg
3. Håkon Kinck Boren
Kandidater Ylfvalg 2019.pdf

21. Valg av redaktør til yngreleger.no 2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte Karianne Haga til redaktør i Ylf
Vedtak: Landsrådet valgte ved aklamasjon Karianne Haga til redaktør i Ylf for perioden 2019-2021
Kandidater Ylfvalg 2019.pdf

22. Valg av revisor, desisor og 2 varadesisorer, kontrollkomite for 2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte RSM Norge AS til revisor
Valgkomiteen innstilte Guro-Marte Mpote til desisor
Valgkomiteen innstilte i prioritert rekkefølge • Ida Monn Birkhaug
• Eivind Aabel
til varadesisorer.
Vedtak:
Landsrådet valgte ved akklamasjon følgende:
RSM Norge AS til revisor i Ylf for perioden 2019-2021
Guro-Marte Mpote til desisor i Ylf for perioden 2019-2021.
Varadesisorer i rangert rekkefølge bestående av Ida Monn Birkhaug og Eivind Aabel.
Kontrollkomiteen utgjøres av desisor og første varadesisor.

23. Valg av valgkomité (leder, 2 medlemmer og 3 rangerte varamedlemmer) for
2019 - 2021
Valgkomiteen innstilte Anja Fog Heen til leder av valgkomiteen
Valgkomiteen innstilte Sigurd Breder og Anne Sandvik til medlemmer av valgkomiteen
Valgkomiteen innstilte følgende varamedlemmer i prioritert rekkefølge: Solveig
Medalen, Ingrid Schrøder-Hansen og Lars Magnus Aker
Vedtak:
Landsrådet valgte ved akklamasjon Anja Fog Heen (leder), Sigurd Breder og Anne Sandvik til valgkomite for Ylf for
perioden 2019-2021.
Landsrådet valgte ved akklamasjon varamedlemmer til valgkomiteen i rangert rekkefølge bestående av
Solveig Medalen, Ingrid Schrøder-Hansen og Lars Magnus Aker

24. Mulige andre saker i medhold av lovenes § 3-4
24.1. Arbeidsgruppe - legespesialistens vilkår
Forslag fremmet av Kristin Fagereng:
Landsrådet ber styret om å opprette en arbeidsgruppe sammen med Of som skal kartlegge legespesialistens vilkår
og se på ulike scenarier for hvilken plass legespesialisten skal ha i fremtidig arbeidsliv.
Forslaget ble foreslått oversendt styret.
Enstemmig vedtatt oversendt styret
Oversendelsesvedtak: Landsrådet ber styret om å opprette en arbeidsgruppe sammen med Of som skal kartlegge
legespesialistens vilkår og se på ulike scenarier for hvilken plass legespesialisten skal ha i fremtidig arbeidsliv.

24.2. Involvering av årsmøtedeltakerne
Forslag fremmet av Ida Fattah, støttet av Jacob Jorem :
Det foreslås å utprøve andre format på årsmøtet for å sikre økt involvering av
årsmøtets deltakere. Ylf er en forening preget av stor utskiftning da spesialisering er en midlertidig periode i
spesialistløpet. Foreningens utvikling er avhengig av stadig mer pedagoiske format rundt saksbehandling, slik at
deltakere raskt kan bli fortrolige med formatet og innhold i sakene som diskuteres. Å redusere terskelen for å holde
innlegg, samt stille spørsmål for å belyse sakene fra ulike perspektiv er en viktig del av foreningens satsning på
lederutvikling blant sine tillitsvalgte. Det foreslås f.eks
workshops eller diskusjonsgrupper for å belyse ulike saker før saksbehandling
iverksettes under årsmøtet.
Forslaget ble foreslått oversendt styret
Enstemmig vedtatt oversendt styret
Oversendelsesvedtak:
Det foreslås å utprøve andre format på årsmøtet for å sikre økt involvering av årsmøtets deltakere. Ylf er en forening
preget av stor utskiftning da spesialisering er en midlertidig periode i spesialistløpet. Foreningens utvikling er
avhengig av stadig mer pedagoiske format rundt saksbehandling, slik at deltakere raskt kan bli fortrolige
med formatet og innhold i sakene som diskuteres. Å redusere terskelen for å holde innlegg, samt stille spørsmål for å
belyse sakene fra ulike perspektiv er en viktig del av foreningens satsning på lederutvikling blant sine tillitsvalgte. Det
foreslås f.eks workshops eller diskusjonsgrupper for å belyse ulike saker før saksbehandling iverksettes under
årsmøtet.

24.3. Resolusjonsforslag - Sykehuset Innlandet
Det ble fremmet følgende forslag til Resolusjon fra Eivind Aabel og Lars Foseid:
Vi har sett i flere helseforetak at arbeidsgiver ønsker å forordne tillitsvalgtstruktur. Dette er helt uakseptabelt. Slike
forordninger strider mot sentral overenskomst A2 §1.2, og bryter med langvarig, etablert, nasjonal praksis. Det skal
være en egen tillitsvalg for overordnede og en for underordnede leger på alle nivåer.

Det ble fremmet følgende endringsforslag til Resolusjon fra Håvard Ravnestad:
Vi har sett i flere helseforetak at arbeidsgiver ønsker å vedta tillitsvalgtstruktur ved
ensidig forordning, uten at dette er uttrykk for en avtale mellom partene. Dette er helt uakseptabelt. Slik ensidig
forordning strider mot sentral overenskomst A2 §1.2, og bryter med langvarig, etablert nasjonal praksis. Det skal
være en egen tillitsvalgt for overordnede og en for underordnede leger på alle nivåer.

Aabel og Foseid trakk sitt forslag til fordel for forslaget fra Ravnestad.

Vedtatt mot 8 stemmer
Vedtak: Vi har sett i flere helseforetak at arbeidsgiver ønsker å vedta tillitsvalgtstruktur ved ensidig forordning, uten at
dette er uttrykk for en avtale mellom partene. Dette er helt uakseptabelt. Slik ensidig forordning strider mot sentral
overenskomst A2 §1.2, og bryter med langvarig, etablert nasjonal praksis. Det skal være en egen tillitsvalgt for
overordnede og en for underordnede leger på alle nivåer.

