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Møtereferat Styremøte Finnmark Legeforening 03.02.16 - Skype 
 
Tilstede: Olav Gunnar Ballo, Dagfinn Langvoll, Paul Olav Røsbø, Runar Hals Bjelland 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøtet 16.11.15 

2. Landsstyrerepresentant.  
Landsstyremøtet er 24-26 mai 2016 på Soria Moria. FLF har en representant, og vil vanligvis 
være representert ved leder. Da undertegnede er leder i regionutvalget vil jeg repr. for 
Regionsutvalg Nord på landsstyremøtet og ikke FLF. Følgelig må velges en vara for FLF, med 
mindre vekt på å repr. faggruppene.  
Vedtak: Olav Gunnar Ballo  
 

3. Regionutvalg Nord – oppstartsproblemer.  
 Regionutvalg Nord fått 45 min taletid med Kvinslandutvalget i Bodø 15 febuar. Foreløpig fyller 
 Røsbø RU-Nord sin rolle alene.  
 
4. Høringer:  

 Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen 

 Sentralstyret har kommet med forslag om endring av funksjonsperiode for nyvalgt 
president og styre. Et skifte i funksjonsperiode for fylkesforeningene vil kreve at årsmøtet 
og kurs må avvikles innen utgangen av oktober.  

 Vedtak: Pølle kontakte kurskomiteen. 

 Ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten  
 Vår høring bør gjenspeile bør gjenspeile ikke bare distriktenes støtte til helseregionene, 
 men også de sykehus-ansattes frustrasjon over de samme regionene.   
 Vedtak: Kenneth og Paul Olav skriver høringssvar fra FLF. 

 Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister  
 Vedtak: Arnt Ragnvald får høringsdokumentene videresendt fra Paul Olav.  

 
5. Årsmøtet 15.04.16:  

 Presidenten, Marit Hermansen og leder YLF , Christer Mjåseth er invitert til årsmøtet. 

Dersom Mjåseth kommer, vil vi invitere alle YLF-tillitsvalgte i Finnmark til en 

parallellsesjon på dagtid 15.04.16, og oppfordre dem samtidig også til å delta på årsmøtet 

med festmiddag.  

 Vedtak: Ylf representant ,Aslak Kristoffersen sondere stemningen  

 Åge H. Hansens sak må styrebehandles.  

 Vedtak: Utsettes til neste møte. Røsbø sender ut Hansens henvendelse til styret i forkant.  

6. Evt: Høyt konfliktnivå mellom Hammerfest og Alta – et politisk problem ikke faglig.  
Vedtak:  Styret erkjenner at FLF frem til nå ikke har vært noen helsepolitisk aktør i fylket og 
dette kan være en god sak å ta rollen. FLF fronter dette ved leder m/støttet av Olav Gunnar 
som tillitsvalgtrepresentant fra allmennlegene i Alta. Olav Gunnar lager et utkast til 
pressemelding og sender det ut til styret.  

7. Neste møte; Skype: Fungerte bra og vi enes om å fortsette med dette. Møteagenda tilstrebes 
å komme ut vel en uke før møter.  

 
 
Paul Olav Røsbø 
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