
 

 

Referat fra styremøte 6. desember 2018 kl. 16.00-18.00 i Legenes Hus med påfølgende middag på 

"Mangelsgården" i Storgata 36, Oslo. 

Tilstede: Liv Ariane Augestad, Erik Sveberg Dietrichs, Bendik Brinchmann,  Ole Martin Steihaug, 

Kristin Wiik og Bente A. Kvamme. 

Forfall: Tiina Rekand, Kari Risnes, Marius Widerøe og Espen A. Haavardsholm  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Dagsorden: 

Sak 30/18 Referat fra styremøte 1. november 2018 

  Det var ingen kommentarer til referat av 1.11. og det ble dermed godkjent. 

Sak 31/18 Møteplan for vår 2019  

  Landsrådsmøte/tariffkonferanse i Bergen fra 23.01.18 til  24.01.2019.  

  Ole Martin sjekker om det finnes et egnet lokale på Haukeland til ca. 20 personer. 

På programmet står lokale forhandlinger 2018, Ny lov om Universitets- og høyskoler 

(Utvalgsleder Helga Aune), Mellomoppgjøret 2019 m.v. 

  Andre datoer? 

Sak 32/18 LVS Årsmøte og konferanse, april 2019 i Oslo      

Årsmøtekomiteen består av: Espen, Bendik og Liv.  

Lokaler: Vi sjekker opp om "Gymsalen"  i Sentralen er ledig, alternativt 

professorboligen på UiO.  

Foredragsholdere: Vi inviterer forsknings- og høyere utdanningsminister  Iselin Nybø, 

leder for forskerforbundet Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus / UiO 

alternativt generalsekretæren i forskerforbundet Hildegunn Avløyp. 

  Før vi sender ut invitasjon må vi ha et tentativt program.  

 



 Sak 33/18 Orkideprisen 

Orkidekomiteen for 2019 er: Ole Martin, Marius og Liv. Utsendelse av invitasjon til å 

fremme forslag på kandidat sendes fra sekretariatet så fort som mulig. 

LVS Orkide pris tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å 

fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. Prisen deles 

ut på LVS' årsmøte etter innstilling fra et utvalg som består av leder, et styremedlem 

og et medlem av LVS' landsråd. Begge kjønn skal være representert. Utvalget skal 

oppnevnes senest en måned før landsrådsmøtet. Innstillingen skal være ferdig før 

LVS' landsrådsmøte og legges frem for rådet til godkjenning.  LVS styret fastsetter 

prisbeløpet og sørger for kunngjøringen. Kunngjøring formidles LVS' medlemmer 

minst to måneder før landsrådsmøte, med forslagsfrist senest en måned før 

landsrådsmøtet. 

Sak 34/18 Høringer 

(1) Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv. Høringsfrist: 05.12.2018 

Besvart. 

(2) Innspill til Åpenhetsutvalget. Høringsfrist 11.12.2018 

Besvares ikke.  

(3) Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i 

Akademikerne. Høringsfrist: 12.12.2018. 

Besvares ikke. 

(4) Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. 

Høringsfrist: 11.01.2019. 

Besvares. 

(5) Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i 

klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Høringsfrist 16.12.2018. 

Besvares ikke.  

(6)   Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Høringsfrist: 22.1.2019 

Besvares.  

 

Sak 35/18  Eventuelt 

A) Orienteringssak; Sekretariatsbistand til yrkesforeningene 



LVS styret fikk besøk av Ole Johan Bakke og Anne Toril Norli som gjennomgikk det 

nedennevnte. 

Sentralstyret har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge behov og 

vurdere mulige modeller for sekretariats-tjenester til yrkesforeningene fremover. 

Arbeidsgruppen består av Christer Mjåset, leder Ylf, Tom Ole Øren, leder Af , Jon 

Helle, leder Of, sentralstyremedlem og styremedlem i LSA Ole Johan Bakke og 

avdelingsdirektørene Lars Duvaland og Jorunn Fryjordet fra hhv Avdeling for jus og 

arbeidsliv (JA) og Samfunnspolitisk avdeling (SPOL). Ole Johan Bakke leder 

arbeidsgruppen. Anne Toril Norli er sekretær for arbeidsgruppen. 

Sentralstyremøtet besluttet 18.10 følgende mandat:  

Arbeidsgruppen skal:   

1. Kartlegge yrkesforeningenes ønsker og behov for sekretariatsbistand.  

2. Beskrive ulike modeller som kan være aktuelle for å møte behovene. Vurdere 

fordeler, ulemper og ressurssituasjonen.  

3. Fremme en sak til sentralstyret med mulig(e) justeringer og tilpasninger i 

tjenestetilbudet. Modellen må sikre årlige evalueringer, være økonomisk bærekraftig 

og tilstrekkelig dynamisk til å møte fremtidige behov.   

Grunnleggende forutsetninger for arbeidet er å ivareta medlemmenes behov og 

Legeforeningens posisjon som en sterk og samlet forening. 

På bakgrunn av behovskartlegging vil arbeidsgruppa arbeide videre med å se på 

mulige modeller. Dette vil skje over nyttår.  

 

B) Orienteringssak ; Endringer i universitets -og høyskoleloven  

22. juni 2018 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et offentlig utvalg som skal gjøre 

en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høyskoler og 

studentvelferd. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. februar 2020. 

Mandat for offentlig utvalg som skal gjennomgå regelverket for universiteter og 

høyskoler: 

Kunnskapsdepartementet setter ned et lovutvalg som skal gjøre en helhetlig 

gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høyskoler og 

studentvelferd. Målet med utvalgets arbeid er å utforme et regelverk som tydelig 

beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for 

studenter og ansatte. Regelverket skal ha god struktur og være skrevet i et godt og 

klart språk. Lovutvalget skal foreslå: 

•Ny lov for universiteter og høyskoler 



•Endringer i forskriftene gitt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 

•Endringer i studentsamskipnadsloven og –forskriften 

Alle universiteter og høyskoler i Norge er regulert av universitets- og høyskoleloven. 

Siste gang regelverket for universiteter og høyskoler ble helhetlig vurdert var i NOU 

2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler. Blant annet på bakgrunn av dette ble 

universitets- og høyskoleloven vedtatt av Stortinget i 2005, og ga for første gang en 

felles lov for statlige og private universiteter og høyskoler. Dette ga likere regulering 

av private og statlige institusjoner. I dette lovarbeidet ble det imidlertid ikke foretatt 

en fullstendig gjennomgang av alle bestemmelsene som hadde ligget i tidligere 

lovverk. En rekke lovbestemmelser ble derfor i hovedsak videreført, og resultatet er 

at mange lovbestemmelser har vært stort sett uforandret over flere tiår. Siden 2005 

har universitets- og høyskoleloven blitt revidert en rekke ganger, men det har bare 

blitt foretatt endringer i avgrensede deler av loven. 

Til info: Fakta om universitets- og høyskolesektoren: 

• 290.000 studenter 

• 40.000 ansatte 

• 21 statlige universiteter og høyskoler 

• 26 private høyskoler 

• 14 studentsamskipnader 

 


