
Protokoll fra styremøte 24. september 2020 kl. 09.30 – 17.00  
 

Agenda  
 

1. Hendt siden sist  
Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte, herunder 

følgende saker: 

- Arbeidsgruppe Arbeidsbelastning  

- LIS1-evalueringen (egen sak) 

- Nordisk råd for yngre leger (NRYL) 

- Arbeidsseminar sentralstyret 

 

Vedtak:  

Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist.  

 

2. yngreleger.no  
Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra 

redaktøren.  

Vedtak:  

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til 

orientering.  

 

3. Politikk og strategi  

Det ble lagt opp til en orientering om aktuelle saker, herunder forventninger til 

statsbudsjettet for 2021.  
 

Vedtak:  

Styret ble informert om aktuelle saker, og diskuterte videre strategi  

 

4. Høringer  
Det ble lagt opp til en diskusjon rundt aktuelle høringer, herunder: 

- Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner g helseforetak skal avtale hvordan 

de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.  

Vedtak:  

Det utarbeides høringssvar i tråd med diskusjonen. Høringen svares ut av rådgiver Marthe 

Helene Sandli 

 

 



5. Forhandlingssituasjonen 2020 
Det ble lagt opp til en orientering om status fra forhandlingsdelegasjonene og diskusjon om 

strategi for hovedoppgjørene 2020.  

Det er konstatert brudd i Statlig sektor for alle forbund. Det er videre konstatert brudd for 

Akademikerne i KS. I Oslo kommune er det brudd for samtlige hovedorganisasjoner. Datoer 

for oppgjøret i Spekter er fortsatt ikke endelig fastsatt. Det ble drøftet tidsplan for 

oppgjørene basert på bruddene i stat og KS og Oslo kommune.  

Vedtak:                                                                                                                                     

Styret diskuterte strategi opp mot hovedforhandlingene 2020.   

 

6. Høstkurs og tariffkonferanse 2020 
Det ble lagt opp til en oppdatering om tema og praktiske forhold rundt høstkurs og 

tariffkonferanse 2020. På arbeidsmøtet gjennomgikk styret saksliste til tariffkonferansen, og 

vedtok denne endelig med enkelte justeringer. Videre ble det foretatt en fordeling av 

arbeidsoppgaver. 

Kurskomiteen hadde utarbeidet et program for høstkurset som ble endelig vedtatt av styret 

på arbeidsmøtet. Invitasjoner er sendt ut. 

Styret drøftet forslag til saksfremlegg for tariffkonferansen i den grad disse blir klare til 

styremøtet. Det ble lagt opp til en gjennomgang av og diskusjon om disse fremleggene, samt 

endelig fordeling av ansvarsområder. 

 

Vedtak:          

Styret fordelte ansvarsområder for høstkurset og tariffkonferansen. Styret tok for øvrig saken 

til orientering 

 

7. Årsmøte 2021 
På arbeidsmøtet vedtok styret at årsmøtet og vårkurs arrangeres i Oslo i tiden 20.-22 april 
2020 med 110-års-markering.  Videre ble det vedtatt at rådgiver Marthe Helene Sandli 
tar ansvar for organisering av feiringen, og at saken settes opp til ny behandling på 
styremøtet 24. September 2020.   

  
Sekretariatet har innhentet tilbud fra ulike steder hvor det kan være aktuelt å avholde 

årsmøtet og 110-års jubileet. Det ble lagt opp til en diskusjon om status i saken. Det ble 

særlig diskutert hvordan Covid-19-situasjonen påvirker mulighetene til å arrangere 110-års-

jubileum. Det ble fremmet forslag om å utsette 110-års markeringen til høsten 2020 grunnet 

usikkerhet omkring situasjonen med Covid-19. 

Forslag til vedtak:          

Styret vedtok å utsette 110-års markeringen til tariffkonferansen høsten 2020. Sekretariatet 

og leder gis fullmakt til å avklare sted for årsmøtet/vårkurset i Oslo-området basert på styrets 

drøftelser.  



 

8. Spesialisering 
Det ble lagt opp til en diskusjon om status i arbeidet med evaluering av LIS1-ordningen. 

Styret ble orientert om fremdrift i evalueringen, og drøftet situasjonen under arbeidsmøtet. 

Videre ble det nedsatt en ressursgruppe bestående av Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen 

og Bjørn Gardsjord Lio for forankring av arbeidet med evalueringen.  

En arbeidsgruppe bestående av ulike aktører (helsedirektoratet, KS/kommunene, 

helseforetakene, Regionale utdanningssentra, og legeforeningen) har nå gjennomført 

planlagte møter, og avgitt skriftlige innspill. Helsedirektoratet skal på bakgrunn av 

diskusjonene og de skriftlige innspillene oppsummere arbeidsgruppens konklusjoner og 

utforme en rapport som sendes på høring til alle deltakere i arbeidsgruppen. Rapporten er 

planlagt oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 2. november.  

Det ble lagt opp til en redegjørelse for status i saken. 

Vedtak:          

Styret tok saken til orientering 

                                                                                                                    

9. Budsjett 2021 
Styret drøftet budsjett på arbeidsmøtet, og foretok en grundig gjennomgang av en rekke 

poster. Sekretariatet har i ettertid gått gjennom personalkostnadene og justert dette i 

samsvar med forventet prisvekst. Videre har det vært foretatt en gjennomgang av ulike 

poster basert på styrets diskusjoner under arbeidsmøtet, herunder diverse møter og Nordisk 

råd for yngre leger.  

På arbeidsmøtet drøftet styret forutsetningene om midlertidige endringer i budsjettet som 

ble vedtatt fra 2020. Landsrådets vedtok en midlertidig modell frem til oppstart av ny 

funksjonsperiode fra 1. september 2021, i påvente av budsjettdiskusjonen i Legeforeningen 

Dette handlet dels om nedjustering av lederlønn fra 17,7 G til 16 G, og dels om økning av 

medlemskontingent fra 250 kr til 300 kr pr medlem. I tillegg ble det lagt inn en forutsetning 

om at deltakere på vår og høstkurs skulle begrenses til maks 110, en nedjustering på ca 15 % 

sammenlignet med tidligere år. Budsjettdiskusjonen i Legeforeningen er foreløpig ikke 

sluttført. Samtidig har betydelig redusert reiseaktivitet som følge av Covid-19 medført 

forventninger om overskudd på regnskapet for 2020. Det ble drøftet om den midlertidige 

budsjettmodellen skal reverseres, og det fremgikk av diskusjonen at styret var delt i synet på 

denne saken.  

Det løftet at økonomien i OU-ordningen kan tilsi økte midler for 2021 enn i et vanlig kursår, 

som følge forventet overskudd i 2020 grunnet covid-19 og avlyste fysiske kurs. Resultatet for 

2020 foreligger foreløpig ikke, men forutsettes endelig i februar 2021. 

Vedtak:          

Styret vedtok endelig budsjettfremlegg for 2021 for landsrådet til vedtak på 

tariffkonferansen. Det fremlegges to budsjett for diskusjon på tariffkonferansen, ett med 

utgangspunkt i dagens modell med lederlønn 16 G og årsmøtefastsatt kontingent på 300 kr 

år medlem, og det andre med tilbakeføring til lederlønn på 17, 7 G og årsmøtefastsatt 



kontingent på 250 kroner pr medlem. Leder og sekretariatet vil fremme en sak om OU-midler 

og konsekvenser for kurs i 2021 til behandling i styret når resultatet for 2020 er kjent. 

 

10. Styrets halvtime 
 

 Styret evaluerer styremøtet 

 

 

 

 

 

 


