
 

 

Referat fra styremøte 12. februar 2018 kl. 09.30-11.30 på Soria Moria. 

Tilstede: Liv Ariane Augestad, Marius Widerøe, Espen A. Haavardsholm, Erik Sveberg Dietrichs, Kari 

Risnes, Bendik Brinchmann, Ole Martin Steihaug, Kristin Wiik og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Tiina Rekand 

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 1/18 Referat fra styremøte 7. desember 2017 

Sak 2/18 Utvidelse av IT-utvalget med en representant fra Leger i vitenskapelige stillinger 

  Liv opplyste at Jan Sigurd Røtnes v ar villig til å representere LVS i dette utvalget. 

Sak 3/18 Utd.fond I 

Liv Ariane Augestad og Erik Sveberg Dietrichs oppnevnes som henholdsvis 

representant og vararepresentant i Utd.fond I. Sekretariatet gir beskjed til Utd. fond 

I. 

Sak 4/18 LVS Årsmøte og Årsberetning for 2017  

Årsberetningen ble gjennomgått og korrigert. LVS Årsmøte tas opp på 

Landsrådsmøte. 

Sak 5/18 Kontakt med Forskningsutvalget 

Bente hadde vært i kontakt med sekretæren til Forskningsutvalget og fått oversendt 

mandat og sentralstyrets oppnevning av representanter.  Bente oversender styret 

dokumentene i saken. 

Sak 6/18 Kravsinvitasjon KS/Oslo Kommune 

Siden LVS har svært få eller ingen medlemmer i KS/Oslo Kommune valgte styret å 

ikke fremme krav. 

 

 



 

Sak 7/18            Kravsinvitasjon Stat 

Styret diskuterte saken og Bente utarbeider et utkast som sendes styret på e-post. 

Nedenfor følger kravet som ble oversendt JA. 

   "LVS fremmer følgende krav i hovedoppgjøret i Staten 2018: 

LVS er bekymret for leger i vitenskapelige stillingers lønnsutvikling i det statlige 

tariffområdet sammenlignet med leger i andre tariffområder. Dette gjelder både de 

som er i midlertidige stillinger, som stipendiater, post doc. og forskere, samt de av 

våre medlemmer som er i faste stillinger slik som førsteamanuensis og professor. 

I og med at man ikke har greid å ferdigforhandle et nytt lønns- og forhandlingssystem 

ønsker LVS at det fortsatt arbeides for et forenklet og modernisert lønns- og 

forhandlingssystem i henhold til protokolltilførselene i Hovedtariffavtalen i staten og 

som skal være et forutsigbart system som står seg over tid. 

Det betyr å bygge på følgende prinsipper: De sentrale parter (Staten og 

Akademikerne) forhandler om den økonomiske rammen og vurderer eventuelt 

sentrale og lokale avsetninger. Innenfor denne sentralt fastsatte ramme forhandler 

de lokale partene om fordelingen. Systemet må sikre alle et rimelig lønnsnivå og 

lønnsutvikling, ivareta likelønnshensyn og kompetanse og utdanning. LVS mener det 

er viktig at de lokale partene står fritt til å benytte virkemidler som for eksempel 

generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg. 

Når det gjelder automatiske opprykk, f.eks. for stipendiater, post doc og 

førsteamanuenser slår dette ofte feil ut for legene, da de ofte kommer i alt nr. 9 på 

lønnsrammen, dvs at de når "taket" raskt og dermed ikke får de automatiske 

opprykkene som er forventet i de årene de er i stillingene. LVS er derfor innstilt på å 

prøve å inngå lokale særavtaler for disse gruppene.  

LVS støtter at det etableres en tvisteløsningsmodell for lokale forhandlinger innenfor 

tjenestetvistloven. 

  

LVS har forstått det slik at de uorganisertes lønnsmasse er inkludert i den andre 

hovedtariffavtalen (LO/YS/Unio).  LVS ønsker at Legeforeningen/Akademikerne 

jobber for at de uorganisertes lønnsmasse helt eller delvis kommer over på 

Akademikerens Hovedtariffavtale.  

Når det gjelder økonomi er det naturlig å følge frontfaget. "  

 

 

 



Sak 8/18            Kravsinvitasjon Spekter 

Styret diskuterte saken og ble deretter enige om å fremme krav til det kommende 

hovedoppgjøret i Spekter.  Sekretariatet oversender det nedennevnte kravet. 

(1) Leger ansatt i Spekter tariffområde i stilling som forskerleger, postdoktorer og 

stipendiater skal omfattes av A2 og må avlønnes etter kompetanse og få samme 

lønnsutvikling som overleger og leger i spesialistutdannelse (LIS). Minstelønn for de 

ulike kategoriene må være: stipendiater tilsvarende LiS A, postdoc og forsker 

tilsvarende LiS B. 

(2) Dr. grads tillegg skal utbetales som ett årsbeløp, uavhengig av stillingsstørrelse. 

(3) Leger som disputerer for sin dr. grad innvilges 2 ukers permisjon med lønn etter 

tjenesteplan til forberedelse. (Dette praktiseres i de fleste helseforetak, men er ikke 

inntatt i A2.) 

Sak 9/18             Invitasjon til landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen 2018  

LVS hadde fått invitasjon fra Allmennlegeforeningen.  Liv Ariane sa seg villig til å delta 

på landsrådsmøte. Sekretariatet gir tilbakemelding til Allmennlegeforeningen. 

Sak 10/18     Høringer: 

Foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag.T.E. 

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Besvart av Liv og Kari.  

Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk. T.E. 

Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid. T.E. 

Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til 

vedtektsendringer.   T.E. 

Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning.  T.E.  

sak 11/18   Nettsiden - fast post på alle styremøter. Dette ble ikke diskutert. 

Sak 12/18  Høringer og "sluttprodukt" fra Sentralstyret til de høringer vi har besvart på 

nettsiden vår. Dette ble ikke diskutert. 

Sak 13/18   Dato for signering av årsregnskapet 2017.  

Sekretariatet hadde fått regnskapet fra revisor og styret signerte. Sekretariatet 

oversender regnskapet til Tiina Rekand snarest.    

 

 



Sak 14/18  Eventuelt 

Orkideprisen: Styret oppnevnte utvalget som skal fremlegge en innstilling for styret 

til godkjenning. Utvalget består av Liv Ariane Augestad, Espen A. Haavardsholm, Erik 

Sveberg Dietrichs. Sekretariatet kunngjør Orkideprisen, med frist 16. mars.  


