Referat fra Ylfs arbeidsmøte Tromsø 2020
1. Politisk dokument og punktprogram -midtveisevaluering og
strategidiskusjon
Referat
På årsmøtet i Trondheim i 2019 ble det vedtatt nytt politisk dokument og punktprogram for
perioden 01.09.19-31.08.21. Politisk dokument og punktprogram er landsrådets beslutning om
hva Ylf styre skal jobbe med i perioden. På arbeidsmøtet i 2019 vedtok styret sine prioriterte
oppgaver innenfor rammene av dokumentet.
Covid-19 situasjonen har påvirket styrets mulighet til møter med tillitsvalgte, politisk
påvirkningsarbeid og tillitsvalgtsopplæring. Generelt fokus har vært på informasjon og
ivaretagelse av medlemmene i en uventet og krevende situasjon.
Som ledd i arbeidet fremover ble det lagt opp til en gjennomgang av politisk dokument og
punktprogram, med evaluering av styrets arbeid så langt. Videre ble det lagt opp til en
strategi- og prioriteringsdebatt for neste styreår, med utgangspunkt i dokumentet.
Styret drøftet strategiplan for kommende år, med prioritering av særlig relevante oppgaver,
herunder virkemiddelbruk internt og eksternt.

Vedtak:
Styret evaluerte eget arbeid opp mot politisk dokument og arbeidsprogram og utarbeidet
strategiplan for neste styreår.

Forhandlinger/Økonomi
2. Forhandlingssituasjonen 2020
Referat:
Styret drøftet status i forhandlingene i de ulike tariffområdene.
Vedtak:
Det arbeides videre med fokus på å få implementert vedtatt politikk. Landsrådet orienteres om
status på tariffkonferansen 2020. Styret tar for øvrig saken til orientering.

3. Forhandlingsnivå Spekter og Virke 2021
Referat:
Styret drøftet forhandlingsnivå for Ylf-gruppens lønnsmasse i Spekter og Virke for
mellomoppgjøret 2021.

Vedtak:
Styret vedtok strategi for forhandlingsnivå for Ylf-gruppens lønnsmasse i Spekter og Virke
for mellomoppgjøret 2021. Innstilling bringes inn for landsrådet til vedtak på
tariffkonferansen.

4. Budsjett 2021
Referat
Budsjett for 2021 skal legge frem for landsrådet på tariffkonferansen 2020.
På årsmøtet 2019 ble det lagt frem en rapport om styrets organisering, inkludert
sekretariatsressurser. Rapporten pekte på en nedgang i overføringer fra hovedforeningen per
medlem, samtidig med økt medlemstall.
Rapporten konkluderte videre med et behov for økt støtte til foreningen, og anbefalte kjøp av
sekretariatstjenester i form av en 50% medarbeider fra Legeforeningens samfunnspolitiske
avdeling.
I landsrådets budsjettdiskusjon på årsmøtet 2019 ble en rekke endringer midlertidige
endringer vedtatt, inkludert reduksjon av leders lønn fra 17,7 til 16 G og økning av
årsmøtefastsatt kontingent fra 250 til 300 kroner, dette for å få råd til økte
sekretariatsressurser.
Endringen ble forutsatt midlertidige frem til ny funksjonsperiode i påvente av
budsjettdiskusjonen i Legeforeningen. Styret ble konkret bedt om å ta initiativ til en endring
av budsjettmodellen generelt fordi denne ikke prioriterer foreninger med høy aktivitet, og ved
tildelingen spesielt fordi denne ikke hensyntar Ylfs behov.
Til styremøtet i mars 2020 ble det fremlagt et forslag til budsjett 2021, som var satt opp basert
på dagens inntektsmodell og utgiftsnivå. I Legeforeningen er det åpnet for en
organisasjonsgjennomgang med vurdering av kontingentfordeling fremover, men denne vil
ikke være ferdigstilt i prosessen med budsjettet 2021.
Styret drøftet budsjett for 2021 til fremleggelse på tariffkonferansen 2020.
Vedtak:
Styret vedtar endelig budsjettforslag til budsjett for 2021 på styremøtet 24. September 2020 til
fremlegg på tariffkonferansen. Leder og sekretariatet bes komme tilbake til styret med et
justert forslag basert på styrets diskusjoner.

Kurs/møter
5. Høstkurs/Tariffkonferansen 2020
Referat:
Styret drøftet saksliste, valg av ordstyrer og behov for teknisk bistand til
tariffkonferansen 2020. Styret drøftet videre program for høstkurset 2020.

Vedtak:
Styret vedtok saksliste til tariffkonferansen med de endringer som forekom, og fordelte
ansvarsområder. Styret vil foreslå Anders Schrøder Amundsen som ordstyrer på
tariffkonferansen. Direktør bes inngå avtale med Erik Engebretsen om teknisk bistand under
konferansen. Styret vedtok videre program for høstkurset.

6. Forberedelser til landsstyremøte del 2 -høsten 2020
Referat:
Styret gjennomgikk og drøftet saker til landsstyremøtet høsten 2020, samt om det skal kalles
inn til formøte med Ylfs delegater og i hvilken form.
Vedtak:
Det innkalles til elektronisk formøte forut for landsstyremøtet 27.november 2020 kl. 12.0016.00. Styret tok for øvrig saken til orientering.

7. Årsmøtet 2021
Referat:
Styret drøftet årsmøtet og vårkurs 2021, inkludert markering av foreningens 110 års jubileum.
Vedtak:
Årsmøtet og vårkurs arrangeres i Oslo i tiden 20.-22 april 2020 med 110-års-markering.
Rådgiver Marthe Helene Sandli tar ansvar for organiseringen av feiringen. Saken settes opp til
ny behandling på styremøtet 24. September 2020.

8. Møteplan våren 2021
Referat:
Styret drøftet møteplan for våren 2021.
Vedtak:
Styret vedtok møteplan for våren 2021.

9. Organisering av styremøter
Referat:
Styret drøftet organiseringen av styremøter fremover inkluder valg av elektronisk plattform.
Vedtak:
Styret vedtok å benytte Teams som vanlig fremover som elektronisk plattform. Det utarbeides
en tilbakemelding til Legeforeningen med forbedringsområder med bruk av Teams.
Admincontrol vurderes på nytt våren 2021. Zoom-abonnement beholdes da dette dekker et
noe annet behov.

Spesialisering

10. LIS1 evaluering:
Referat:
Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2019 i oppdrag av Helse- og
omsorgsdepartementet å gjennomføre en evaluering etter omleggingen fra trekningsbasert til
søknadsbasert turnusordning for leger. Samtidig er direktoratet bedt å utrede tiltakene som ble
foreslått i IS-2802 Vurdering av antall LIS1-stillinger (rapporten hvor Hdir anbefaler en
økning med 200 nye LIS1).
I etterkant av dette har direktoratet mottatt et revidert tildelingsbrev for 2020, der HOD
anmoder om en vurdering av hvorvidt tiltakene i overnevnte rapport vil kunne bidra til økt
rekrutering til spesialisering i allmennmedisin.
Leveringsdato for evalueringen til HOD er 2. november.
Legeforeningen har blitt kontaktet av Helsedirektoratet (Hdir) med forespørsel om deltagelse i
arbeidsmøter for å diskutere aktuelle og ulike problemstillinger knyttet til evaluering av LIS1
ordningen.
Legeforeningen har vurdert arbeidet som svært viktig og vil bidra inn i arbeidet. Det er lagt
opp til bred deltagelse og bred forankring av innspill i arbeidsmøtene. Det var lagt opp til at
Ylf ved leder deltar gjennomgående i alle møtene.
Styret drøftet arbeidet med LIS1 evaluering, samt hvilke spørsmål Ylf er særlig opptatt av å
løfte i evalueringen.
Vedtak:
Styret la en plan for Ylfs deltagelse i Hdirs arbeid med evaluering av LIS1-ordningen, og
vedtok en ressursgruppe bestående av Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen og Bjørn
Gardsjord Lio for forankring av arbeidet med evalueringen.

11. Legespesialisten
Referat
Som følge av enigheten om faste stillinger hos riksmegleren i 2014 ble det opprettet en ny
stillingskategori: «legespesialist». Det er eksplisitt regulert i avtalen at legespesialist ikke er
en stilling som kan utlyses. Videre heter det at partene er enige om at legespesialiststilling er
«ment for en begrenset overgangsperiode, etter at legen er ferdig spesialist og før legen er
ansatt i en stilling som overlege». Ifølge avtalen skal «Spekter og Legeforeningen jevnlig
drøfte hvorvidt intensjonen i disse forutsetningene er oppfylt».
Bruken av legespesialiststillinger har vært diskutert med Spekter ved flere anledninger siden
2014. Ylfs landsråd har diskutert bruken av legespesialist flere ganger.
Saken ble diskutert i felles styremøte mellom Of og Ylf 5. september 2019. Begge styrer
vedtok å nedsette en felles arbeidsgruppe, bestående av Ståle Clementsen og Mathis Heibert
fra OF, og Kristin Fagereng og Håvard Ravnestad fra Ylf. Gruppens mandat var å utarbeide

en rapport til de respektive årsmøter våren 2020.
Styret behandlet rapporten på styremøte 19. mars 2020, hvor det ble vedtatt å utsette
behandlingen i landsrådet til tariffkonferansen 2020.
Styret drøftet innstilling til rapporten til fremlegging for landsrådet på tariffkonferansen.
Vedtak:
Styret drøftet og vedtok egen innstilling til rapporten «Legespesialisten», til fremleggelse på
Tariffkonferansen 2020.

Ledelse
12. Helselederskolen
Referat
Etter inspirasjon fra Healthcare Leadership Academy (HLA) i London tok Ylf initiativ til å
starte en Helselederskole for medisinstudenter og yngre leger i Norge.
Prosjektet fikk støtte fra Sentralstyret og var en del av en større satsing på helseledelse fra
Legeforeningen. Satsingen har fått navnet Helselederprogrammet, og det har vært planlagt
ytterligere en modul for spesialister/overleger som foreløpig ikke er satt i verk.
Helselederskolen har vært finansiert av Sentralstyret og de berørte yrkesforeningene etter en
70/30-fordeling. Det er vedtatt finansiering for en treårig prøveperiode med påfølgende
evaluering i sentralstyret.
Det har vært gjennomført 2 kohorter, og tredje kohort er utsatt til 2021 grunnet covid-19.
Det ble informert om status vedrørende Helselederskolen, og drøftet saken.
Vedtak:
Styret vedtok å sette saken opp til ny behandling på styremøtet i november 2020.

13. Lederstipend
Referat
Ylf har et årlig lederstipend i størrelsesorden 120 000 kroner. Retningslinjene for
lederstipendet har vært gjenstand for revisjon gjennom styreåret, og etter vedtak på årsmøtet
ble Ylfs valginstruks endret slik at valgkomiteen utgjør innstillingskomite for tildelingen.
Etter erfaringene fra siste tildeling ble det til styremøtet 19. august reist spørsmål ved om
retningslinjene bør revideres for å ta høyde for justeringer etter tildelingen,
uten forutgående styrebehandling. Det ble pekt på to aktuelle situasjoner: bytte av studium
innenfor samme kostnadsramme og situasjoner hvor studium har måttet utsettes.

Det ble vedtatt at leder og sekretariatet skulle fremme forslag til justeringer i retningslinjene
til vedtak på arbeidsmøtet 31. august – 4. september. Et utkast til justerte retningslinjer var
vedlagt.
Styret drøftet endring av retningslinjene for lederstipend.
Vedtak:
Styret vedtok endringer i retningslinjene for lederstipend.

Andre saker
14. Internasjonalt arbeid
Referat
Ylf deltar aktivt i nordisk råd for yngre leger (NRYL) og European junior doctors (EJD), via
styremedlem Bjørn Lio, leder og sekretariat. I tillegg sitter Ylf medlem Shruti Sharma i styret
for EJD.
Det ble redegjort for status i planleggingen av høstens møter i NRYL og EJD, og at disse er
tenkt gjennomført digitalt
Styret drøftet videre tid og sted for NRYL-møtet høsten 2021 da det er Norges tur til å
arrangere dette møtet.
Vedtak:
Nordisk råd for Yngre leger 2021 arrangeres i Oslo i tiden 10.-11. September 2021. Styret tok
for øvrig saken til orientering.

15. Ylfs sekretariatsressurser
Referat
I 2018 begynte Ylf-styret å kartlegge foreningens behov for sekretariatsstøtte, og det ble laget
en behovsliste, som ble løftet til Legeforeningen. Behovslisten peker på særlig 3 stillinger:
Jurist, sekretær og samfunnspolitisk ansvarlig.
I juni 2018 ansatte Ylf egen jurist etter vedtak på årsmøtet. Videre har foreningen siden mars
2020 kjøpt økte sekretariatsressurser fra Legeforeningen i form av 50% samfunnspolitisk
rådgiver. I tillegg til dette har Ylf 30 % sekretærtjenester og 10 % regnskapstjenester.
Styret drøftet sekretariatsbistanden til Ylf sett opp mot foreningens behov og ressurser.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering

16. Evaluering av styrets arbeid

Referat
Styret evaluerte eget arbeid halvveis i styreperioden, inkludert styrets funksjon som
kollegium.

