Protokoll Ylfs årsmøte 2018
26. april 2018, 9:00 til 17:00
Scandic Hotell Ørnen

Deltakere
Landsrådsmedlemmer
Christer Mjåset (Leder) , Kristin Kornelia Utne (Nestleder) , Anja Fog Heen (styremedlem) , Clara Bratholm (styremedlem) ,
Håvard Ravnestad (styremedlem) , Guro-Marte Mpote (styremedlem) , Lorentz Erland Linde (styremedlem) ,
Fredrik Væting Svenskerud (yngsterepresenant styremedlem) , Einar Vie Sundal (varamedlem styret) ,
Anniken Riise Elnes (Landsrådsrepresentant Oslo universitetssykehus) ,
Ingvil Schau Ystgaard (Landsrådsrepresentant Oslo universitetssykehus) ,
Guro Haugen Fossum (Landsrådsrepresentant Oslo universitetssykehus) , Boxaspen Thorstein (Landsrådsrepresentant Lovisenberg sykehus) ,
Anders Saso (Landsrådsrepresentant Akershus universitetssykehus) , Sigrid Risøe (Landsrådsrepresentant Akershus universitetssykehus) ,
Andrea Dobloug (Landsrådsrepresentant Vestre Viken) , Elisabeth Surlien Navjord (Landsrådsrepresentant Vestre Viken) ,
Ingrid Schrøder Hansen (Landsrådsrepresentant Sykehuset Østfold) , Oda Solheim Hammerstad (Landsrådsrepresentant Sykehuset Innlandet) ,
Sigurd Breder (Landsrådsrepresentant Sykehuset Innlandet) , Jørgenn Sandberg Michelsen (Landsrådsrepresentant Sykehuset Vestfold) ,
Noor Daniyal (Landsrådsrepresentant Sørlandet sykehus) , Ingvald Vabo (Landsrådsrepresentant Sørlandet sykehus) ,
Kristin Fagereng (Landsrådsrepresentant Helse Stavanger) , Egil Riveland (Landsrådsrepresentant Helse Stavanger) ,
Siv Helene Eriksen (Landsrådsrepresentant Helse Fonna) , Solveig Aalstad Jonasson (Landsrådsrepresentant Helse Bergen) ,
Njål Lura (Landsrådsrepresentant Helse Bergen) , Ragnhild Eide Skogseth (Landsrådsrepresentant Haraldsplass sykehus) ,
Oda Kristine Sandli (Landsrådsrepresentant Helse Førde) , Ida Camilla Monn Birkhaug (Landsrådsrepresentant Helse Møre og Romsdal) ,
Ingeborg Henriksen (Landsrådsrepresentant Helse Møre og Romsdal) , Torkild Skaar (Landsrådsrepresentant St. Olavs hospital) ,
Ingvild Haugan (Landsrådsrepresentant St. Olavs hospital) , Solveig Glasø Medalen (Landsrådsrepresentant Helse Nord-Trøndelag) ,
Per-Cato Stenhammer (Landsrådsrepresentant Nordlandssykehuset) , Stine Holm (Landsrådsrepresentant Helgelandssykehuset) ,
Mashal Stanekzay (Landsrådsrepresentant Finnmarkssykehuset) , Birgit Kverneland (Landsrådsrepresentant yngstereprsentant Helse Vest) ,
Bjørn Lio (Landsrådsrepresentant yngstereprsentant Helse Midt-Norge) ,
Marie Blystad Houge (Landsrådsrepresentant yngstereprsentant Helse Nord) ,
Marius Bergsmark Bjertness (Landsrådsrepresentant yngstereprsentant Helse Sør-Øst) ,
Janne Rueness (Landsrådsrepresentant stipendiatene) , Henriette Aurora Selvik (Landsrådsrepresentant stipendiatene) ,
Ole-Christian Normann (Landsrådsrepresentant vernepliktig akademisk befal) ,
Harald Fagerheim Bugge (Landsrådsrepresentant fagmedisinske foreninger) , Trude Basso (Redaktør yngreleger) ,
Anders Schrøder Amundsen (sekretariatet) , Bjørn Ove Ekern Kvavik (sekretariatet)

Møteprotokoll
1. Åpning og navneopprop

Anders Schrøder Amundsen

Vedtak:
Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer.

2. Godkjenning av innkallingen
Vedtak:
Landsrådet godkjenner innkallingen til Ylfs årsmøte 26. april 2018

3. Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Landsrådet godkjenner dagsorden til Ylfs årsmøte 26. april 2018
Sakliste Årsmøte.pdf

Beslutning
Anders Schrøder Amundsen

Beslutning
Anders Schrøder Amundsen

4. Valg av dirigent
Styret fremmet forslag på Shruti Sharma til dirigent på årsmøtet.

Beslutning
Anders Schrøder Amundsen

Vedtak:
Landsrådet velger Shruti Sharma til dirigent på årsmøtet.

5. Godkjenning av forretningsorden
Årsmøtets dirigent orienterte om forretningsorden for Ylf's årsmøte.

Beslutning
Dirigent

Vedtak:
Landsrådet godkjenner forretningsorden for Ylfs årsmøte 2018.
Forretningsorden 2017 original.doc

6. Valg av redaksjonskomité
Valgkomiteén fremla forslag til redaksjonskomité på 3 medlemmer som skal redigere innkomne forslag til vedtak
bestående av Kristin Fagereng Mota, Ingrid Schrøder Hansen og Per-Cato Stenhammer.

Beslutning
Dirigent

Vedtak:
Landsrådet godkjenner oppnevnelsen på 3 medlemmer til redaksjonskomiteen, bestående av Kristin Fagereng Mota,
Ingrid Schrøder Hansen og Per-Cato Stenhammer.

7. Valg av tellekomité
Valgkomiteén fremla forslag til tellekomiténbestående av Trude Basso, Anne Sandvik og Lars Magnus Aker.

Beslutning
Dirigent

Vedtak: Landsrådet godkjenner oppnevnelsen av medlemmer til tellekomiteen, bestående av Trude Basso, Anne
Sandvik og Lars Magnus Aker.

8. Styrets årsmelding vår 2018
Styret presenterte årsmeldingen.
Forslag fra Ingvild Ystgaard:
Landsrådet ber YLFstyret ta videre med legeforeningen at denne forplikter seg til å utarbeide retningslinjer for
nulltoleranse for verbal, ikke-verbal og fysisk trakasserende atferd.
Retningslinjene skal tydeliggjøre at utøvelse av slik atferd er uforenelig med et tillitsvalgtsverv i legeforeningen, og
også være tydelig på hvilke konsekvenser atferden får for den tillitsvalgte.
Forslaget ble foreslått oversendt styret for videre behandling
Enstemmig vedtatt oversendt styret
Forslag fraIda Susanna Fattah, støttet av styret:
Ylfs styre får mandat fra landsrådet til å avsette ressurser til å utforske hvordan legeforeningen kan bli en tydeligere
aktør innen moderne helsetjenester og helseteknologi-feltet.
Forslaget ble foreslått oversendt styret for videre behandling
Enstemmig vedtatt oversendt styret
Vedtak: Landsrådet tar styrets årsmelding for Ylf til etterretning.
Årsmelding for Ylf vår 2018.pdf

9. Aktuelle saker

Orientering
Christer Mjåset

9.1. Spesialitetsstruktur

Diskusjon

Styret ba landsrådet om råd når det gjelder hvordan Ylf skal forholde seg til ny spesialitetsstruktur i det videre
arbeidet.

Anja Fog Heen

Forslag fra Kristin Fagereng Mota:
Styret skal sette ned en arbeidsgruppe som evaluerer ordningen for ansettelse av LIS1 og innarbeide dette i
policydokumentet som omhandler spesialisering for LIS.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Styret skal sette ned en arbeidsgruppe som evaluerer ordningen for ansettelse av LIS1 og innarbeide dette i
policydokumentet som omhandler spesialisering for LIS.
Styret tar før øvrig landsrådets råd til etterretning.
Ylfs dokument om spesialisering v.3.0.pdf
Policydokument om spesialisering av leger 2017 - endelig.pdf

9.2. Faste stillinger
Ylf har siden den tariffavtalte innføringen av faste stillinger fra 1. juli 2015 hatt hovedfokus på arbeidet med
implementeringen av faste stillinger. Situasjonen angående legespesialister diskuteres under dette punktet. Forøvrig
vises til redegjørelsen i Årsmeldingen.
Forslag fra Ingvild Ystgaard og Guro Haugen Fossum:
Styret i Ylf går sammen med styret i Of for å finne representanter fra begge yrkesforeninger til å diskutere vilkår for
‘legespesialisten’
Forslag fra Håvard Ravnestad:
Landsrådet ber styret nedsette en arbeidsgruppe som utreder muligheten for en dedikert eldsterepresentant i styret.
Arbeidet legges frem for høstens tariffkonferanse, eventuelt med lovendringsforslag.
Redaksjonskomiteen fremmet revidert forslag til vedtak. Øvrige forslagsstillere trakk sine opprinngelige forslag.
Redaksjonskomiteens forslag til vedtak:
Landsrådet ber styret se på legespesialistens vilkår og hvordan de best ivaretas.
Arbeidet legges frem for høstens tariffkonferanse, eventuelt med lovendringsforslag.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Landsrådet ber styret se på legespesialistens vilkår og hvordan de best ivaretas.
Arbeidet legges frem for høstens tariffkonferanse, eventuelt med lovendringsforslag.
Landsrådet tar for øvrig saken til orientering.
Protokoll etter forhandlinger mellom Spekter og DNLF - implementering av fast ansettekse for LIS (L)(719183).pdf
Protokoll Spekter DNLF 240118.pdf

Diskusjon
Håvard Ravnestad

9.3. Forhandlings- og samarbeidssituasjonen i sykehus
Forhandlingene i helseforetakene i 2016 endte etter fem ukers streik i tvungen lønnsnemnd. Saken ble behandlet av
Arbeidsretten som fastsatte at Rikslønnsnemndas kjennelse var ugyldig i november 2017. Partene ble 24. januar
2018 enige om en forhandlingsløsning, se vedlegg i sak 9.2. Det vises til redegjørelsene i årsmeldingen.

Diskusjon
Kristin Utne

Sekretariatsbistand ble særskilt diskutert.
Det ble videre informert om status i alle tariffområder, og lagt opp til en diskusjon om status forut for hovedoppgjøret
2018.
Forslag:
Landsrådet ber styret om å omorganisere foreningens sekretariatsbistand ved å opprette en fulltidsstilling som jurist.
Styret bes legge frem en helhetlig modell for fremtidig sekretariatsbistand på Tariffkonferansen 2018.
Enstemmig vedtatt
Forslag fra Ole-Christian Kreyberg Normann:
YLF skal jobbe for å bedre vilkår for leger som avtjener verneplikt i Forsvaret, med hovedfokus på lønn, pensjon og
offisersgrad. Rent konkret må det fattes politiske vedtak som sikrer adekvate rammer rundt tjenesten, samt utnevnes
en komité som kan jobbe med en langsiktig plan for sivil/militær rekrutterings- og karrierepolicy.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Landsrådet ber styret om å omorganisere foreningens sekretariatsbistand ved å opprette en fulltidsstilling som jurist.
Styret bes legge frem en helhetlig modell for fremtidig sekretariatsbistand på Tariffkonferansen 2018.
YLF skal jobbe for å bedre vilkår for leger som avtjener verneplikt i Forsvaret, med hovedfokus på lønn, pensjon og
offisersgrad. Rent konkret må det fattes politiske vedtak som sikrer adekvate rammer rundt tjenesten, samt utnevnes
en komité som kan jobbe med en langsiktig plan for sivil/militær rekrutterings- og karrierepolicy.
Styret tar for øvrig landsrådets signaler til etterretning.
AR-2017-29 -Gyldigheten av Rikslønnsnemndas kjennelse sak 2-2016.pdf

9.4. Fadderordning for Ftv
Styret har fått tilbakemelding fra FTVene om at fadderordningen er krevende å gjennomføre og har samtidig fått
innspill om at en gruppevis tilnærming både er mer dynamisk og mer hensiktsmessig ressursutnyttelse.

Orientering
Guro-Marte Mpote

Vedtak:
Landsrådet tar orienteringen til etterretning.
Nettverksordning.docx

10. Ylfs internasjonale arbeid/European Junior Doctors (EJD)
Styret redegjorde for det europeiske samarbeidet og også noe om status for leger ellers i Europa.

Orientering
Clara Bratholm

Vedtak:
Landsrådet tar orienteringen til etterretning.

11. Forslag til endringer i Ylfs lover og valginstruks
Det var foreslått flere endringer i Ylfs lover og bestemmelser.
Styrets forslag til vedtak:
Landsrådet vedtar endringene i Ylfs lover og valginstruks.
Forslag fra Kristin Fagereng:
Utsette forslag om endring av vedtekter til tariffkonferansen 2018 og endring i vedtektene diskuteres hver for seg.
Styret trakk sitt forslag.
Fagerengs forslag enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:
Landsrådet utsetter forslag om endring av vedtekter til tariffkonferansen 2018 og endring i vedtektene diskuteres
hver for seg..

Beslutning
Fredrik Svenskerud

Forslag til lovendringer 2018.pdf

12. Regnskap for Ylf 2017
Styret redegjoirde for regnskapet for 2017 som viser et underskudd på 940.569 kroner.

Forslag Til Vedtak:
Einar Vie Sundal

Vedtak:
Landsrådet godkjenner Ylfs regnskap for 2017. Styret meddeles ansvarsfrihet for 2017-regnskapet.
Følgebrev regnskap 2017 signert leder Ylf.pdf
Regnskap 2017 - signert.pdf
YLF - Revisjonsberetning 2017.pdf
Desisior-rapport 2017.pdf

13. Forvaltning av foreningens aktiva
Styret frema forslag om at hele eller deler av foreningens aktiva skal kunne plasseres i fond.

Beslutning
Lorentz Linde

Vedtak:
Landsrådet gir Styret fullmakt til å plassere foreningens aktiva i de fond Legeforeningen har særskilt avtale med.
factsheet-ab-kort-obligasjon-no september 2017.pdf
factsheet-ab-norge-classic-no september 2017.pdf

14. Budsjett for Ylf 2019, og fastsetting av honorar
Styret fremla budsjettforslag for Ylf 2019, samt fastsetting av honorar for leder, nestleder, styremedlemmer og
redaktør. Det ble pekt på at økt aktivitet i Ylf gir behov for å øke årsmøtefastsatt kontingent fra kr 150,- til 250,-.

Beslutning
Einar Vie Sundal

Vedtak:
Landsrådet vedtok rammene for budsjettet for Yngre legers forening for 2019.
Årsmøtefastsatt kontingent settes til 250 kroner.
Godtgjøring for styrets medlemmer skal være følgende:
Leder 17,7 G i full tids frikjøp
Nestleder 1,1 G
Øvrige styremedlemmer 0,9 G
Redaktør 3G.
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.
Leder tilstås tre måneders etterlønn etter fullført lederperide.
Leder gis støtte til lederutdanning og faglige kurs for å holde seg ajour innenfor sitt
fagområde.
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.
Landsrådet vedtok å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra Legeforeningen.
Landsrådet vedtok å gi styret fullmakt til å foreta budsjettendringer på den enkelte art innenfor rammen av det
vedtatte budsjett.
Forslag til budsjett 2019.pdf

15. Saker til Legeforeningens landsstyremøte 2018
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 tar saken til orientering. Styret tar med seg landsrådets synspunkter i sitt videre arbeid frem mot
landsstyremøtet.

Diskusjon
Anja Fog Heen

16. Mulige andre saker i medhold av lovenes § 3-4
Det var ikke foreslått saker til dette punkt

