Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
15. – 16. januar 2010 på Solstrand hotell

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær,
Af, Eivind Solheim YLF, Gro Altenau Namf, Tord Moltumyr LSA, Kjell Vikenes OF, Espen Rostrup, redaktør,
årsmøtevalgt, Kathe Aase PSL Einar Svendsen LVS
Forfall: Bjørg Bakke, NMF

01/10) Referat fra styremøtet 15.12.09. Godkjent
02/10) Orientering om Legenes Hus ved inngangen til 2010 (ved Christian Busch). Søtt og
Salt sin hovmester sa opp ca 10.12.10. De vil ansette en ny. De har allerede en god
omsetning, med derav god inngang av husleie til HLF. Huset har hatt problem med frosne
vannrør. Juletrefest ble tradisjonelt avholdt i januar.169 deltok, rekord. Utgiftene lå på ca
55 000. Det planlegges nå oppussing av garderobe og toaletter i underetg og i 1. etg. Styret
ønsker en oversikt over arbeidet som er gjort, og budsjett for planlagte arbeider.
03/10) Fadderuken medisinsk/odontologisk fakultet i Oslo. Søknad om økonomisk støtte
avslås.
04/10) Mentorordningen ved medisinerstudiet i Bergen er i god gjenge. Det vil bli avholdt et
etikkseminar 10. feb 10. Møtet ønskes avholdt på Legenes Hus, og HLF anmodes om støtte
til arrangementet. Søknad er sendt fra ansvarlig for mentorordninga i Nmf, Hans-Ragnar
Skogli. Leder vil kontakte Skogli og formidle telefonnummer til Søtt+Salt. HLF vil dekke
utgifter for leie av Legenes hus med en lett servering.
05/10) Orientering om prosessen vedrørende valg av avdelingstillitsvalgt, avdeling for
patologi, Haukeland U-sykehus (ved Einar Svendsen) Valget aktualiserte spørsmålet om
valgbarhet og stemmerett blant deltidsansatte leger. Saken ligger nå hos juristene i
Legeforeningen, og må sannsynligvis legges fram for Sentralstyret i DNLF
06/10) Gjennomgang av økonomirutiner i Hordaland legeforening. Dokumentasjonsplikt på
reiser diskuteres. Man innskjerper korrekt føring av Reiseregningsskjema og skjema for
praksiskompensasjon. Tema tas opp med revisor snarest.
Styret presiserer følgende:
a) Alle tillitsvalgte bør søke styret på forhånd for ethvert oppdrag som ønskes dekket.
b) Tillitsvalgte som er næringsdrivende bør melde inn på forhånd behov for
praksiskompensasjon
c) Lokalforeningene skal dekke utgifter man pådrar seg i arbeid som tillitsvalgt.
d) Nytt skjema for innkjøp skal brukes.
07/10) Sykemeldingsordningen – en nasjonal utfordring. Styret hadde en bred og interessant
debatt om sykmeldingsproblematikken. Hordaland legeforening akter å være aktivt med i den
videre prosess i Legeforeningen når tilrådingen fra det regjeringsoppnevnte utvalget legger
fram sin innstilling.
08/10) Diskusjon om Helsepolitisk seminar, som planlegges sammen med årsmøtet i HLF
den 20.05.10. Helseministeren ble invitert i e-post sendt 14. jan, med svarfrist 7. feb. Aktuelt
tema er samhandlingsreformen.

09/10) Referat fra møte for fylkesledere (ved Gunnar Ramstad). Sentralstyret har nedsatt en
komité på 5 personer, inklusiv økonomidirektør og generalsekretær. Denne skal se på
økonomien i lokalavdelingene. Videre hvilke oppgaver lokalavdelingene skal ha, og hvordan
de skal finansieres.
§3-4-3 i Legeforeningens lover lister opp lokalforeningenes formål og oppgaver. Noen av de
viktigste er:
a) Ivareta tillitsvalgtarbeid ovenfor medlemmer.
b) Koordinere aktivitet mellom de forskjellige legegruppene. Fremme samhold, øke
forståelsen mellom yrkesforeningene.
c) Etablere kontaktnett med de tillitsvalgte.
d) Ivareta medlemmer med problemer.
e) Understøtte lokale tillitsvalgte, spesielt i forhandling- og konflikt-situasjoner.
Lokalforeningene er konfliktforebyggende ved at meninger kan utveksles mellom de
forskjellige yrkesforeninger. De er samarbeidsforum for økt forståelse.
Følgende aktiviteter treffer medlemmene: Tidsskrift som Paraplyen o l, Hjemmeside på
Internett. Sosiale arrangementer som juletrefest og 17. mai. Årsmøte. Tillitsvalgtes opptreden
i media, lege-for-lege-ordningen og støtteordninger.
Samarbeid innen regionen mellom de forskjellige styrene før styrkes.
Tillitsvalgtkurs bør prioriteres. Styret ønsker en strømlinjeformet prosedyre for søknad av
OU-midler. (Fond for kursvirksomhet innen Spekter)
Skal HLF styre arrangere tillitsvalgtkurs for ALLE yrkesforeningenes tillitsvalgte? Hvordan
skal dette finansieres? Pengene må følge kursene.
Lokalforeningene driver ikke forhandlingsvirksomhet, og bør heller ikke gjøre det.
Finansiering av lokale tidsskrifter: I Hordaland brukes litt av kontingentmidlene i drift av
Paraplyen, og styret mener det er godt anvendte midler.
Praksiskompensasjon. Problemet er særlig kompensasjon ved kurs for næringsdrivende, da
dette vil gi store økonomiske uttellinger.
Frikjøp av leder. Hvis leder er næringsdrivende, får man i tillegg til honorar for selve jobben,
også praksiskompensasjon.
Regionsutvalgene kan legges ned for å spare midler, og benytte disse til mer målrettede
aktiviteter som tillitsvalgopplæring og samarbeid mellom lokalforeningene.
Styret foreslår nedlegging av regionsutvalgene, og som en naturlig konsekvens blir det da 4
færre Landsstyre-representanter. Midlene man sparer på dette må øremerkes til samarbeid
mellom lokalforeningene og tillitsvalgtes utdanning. Leder tar opp saken med Sigrun
Solberg, og forfatter et forslag til Landsstyret.
Ingen ønske om reduksjon i lokalstyrene.
10/10) Høringer fra DNLF blir gjennomgått og de interessante sakene blir debattert. Alle
styremedlemmer bør jevnlig sjekke høringer på ”Min side”. Leder setter opp aktuelle
høringssaker. Alle høringer som er sendt ut til lokalforeningene, bør besvares.
11/10) Statusrapport for Legeforeningen. Styret foreslår: ”Forebyggende medisin”
Eventuelt
1) YLF jobber med de faste stillinger for LIS-leger
2) Diskusjon om prinsipper for avlønning av overleger

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Store vansker mht rekruttering av leger til akademiske stillinger, pga lav lønn.
Landsråd i LSA neste uke, Tord orienterer.
Ny lov om bedriftshelsetjeneste fra 01.01.10
Det kommer 1. mars et nytt begrep innen NAV: Arbeidsavklaringspenger.
Deadline for innlegg i Paraplyen er 5. februar
Neste styremøte er tirsdag 16. februar kl 19.30 på Legenes Hus

Referent: Øivind Wesnes
Hordaland Legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, ……….……………………………………..

Tlf leder: 913 28 445

