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Politikk og strategi
Notat 1: Legeforeningens arbeid med erfaringsrapport om covid-19
Notat 2: Forhandlingsbildet desember 2020
Notat 3: Status covid -19
Notat 4: Endringer i forsikringspremie Storebrand

Beslutningsmøte
Sak 1 Høring -Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19
Legeforeningen hadde sendt på høring en forespørsel om bidrag til
legeforeningens erfaringsrapport om covid-19. Innspill til høringen og
organisering av innhenting av relevant informasjon fra medlemmer og
tillitsvalgte ble diskutert i styret.
Vedtak
Sekretariatet utformet utkast til høringsuttalelse basert på de innspill
som fremkom i møtet. Styret mailbehandler utkastet før endelig
innsending til Legeforeningen innen 24. desember
Sak 2 Høring -Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret
nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring
mars 2021
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om endringer i
læringsmål for leger i spesialisering mm. Denne ble sendt på intern høring.
Innspill til høringen ble diskutert i styret.
Vedtak
Sekretariatet utformet utkast til høringsuttalelse basert på de innspill
som fremkom i møtet. Utkast sendes styremedlemmene Ingeborg
Henriksen, Oda Sandli og Jørgen Sandberg Michelsen for konkrete
innspill. Deretter mailbehandles utkastet før endelig innsending til
Legeforeningen innen 17. januar 2021
Sak 3 Høring -Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Ylf hadde mottatt en høring om regional delstrategi for pasientsikkerhet og
kvalitetsforbedring i Helse Sør-Øst. Innspill til høringen ble diskutert i styret.
Styret drøftet videre hvordan lignende henvendelser bør behandles i
fremtiden.
Vedtak
Leder tar opp med konserntillitsvalgte (KTVene) at innspill til
strategiplaner sendes Ylf til vurdering. Ordningen evalueres på
styremøtet i april 2021. KTVene inviteres videre til styremøtet i mars
2021 for diskusjon om aktuelle saker. I den konkrete høringen Leder
kontakter leder KTVene med tilbakemeldinger i saken.
Sak 4 Arbeidsgruppe styrehonorar

Landsrådet vedtok følgende forslag på tariffkonferansen 2020, under sak 11:
Budsjett for 2021 og fastsetting av honorar: Styret bes se på honorering til
styret og nestleder, og hvorvidt dette reflekterer det arbeidet som
forventes.
Styret vedtok på styremøtet i oktober at arbeidet skulle organiseres som en
arbeidsgruppe, bestående av forslagstiller, desisor, et tidligere styremedlem
og to landsrådsdelegater.
Landsrådsdelegatene mottok forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppen
30.11.20. Ingen delegater meldte interesse.
Styret utarbeidet derfor en liste med aktuelle kandidater, og disse forespørres
direkte om deltagelse i arbeidsgruppen. Saken løftes på nytt i styremøtet
januar 2020.
Vedtak
Styret utarbeidet en liste med aktuelle kandidater til arbeidsgruppe om
styrehonorar. Aktuelle kandidater forespørres direkte om deltagelse i
gruppen. Endelig arbeidsgruppe fastsettes i mailvedtak.
Sak 5 Partssammensatt arbeidsgruppe -Spekter
Legeforeningen og Spekter avtalte under forhandlingene om tariffavtalens del
A2 et partssammensatt arbeid frem mot hovedoppgjøret 2022.
Arbeidets siktemål er kartlegge behov for videreutvikling av
arbeidstidsbestemmelser og lønnssystem for leger i sykehus. Styret diskuterte
ønsket organisering av arbeidet.
Vedtak
Styrets leder tar kontakt med Of og tar sikte på møte i januar 2021 for å
diskutere endelig mandat, organisering av arbeidet og sammensetning
av arbeidsgrupper. Saken løftes på nytt i januarmøte 2021.
Sak 6 Pensjonsordning Yngre legers forening
Alle Ylf har gjennom 2020 mottatt fakturaer for pensjonspremie uten
kostander, da alle fakturaer har blitt dekket av premiefondet. Dette følger av
policy for dekning av pensjonspremie hos Storebrand, men har ingen
konsekvenser for pensjonsordningen som sådan. Leder og sekretariat forslo
en tilbakeføring til ordinær fakturering av pensjonskostnader, for å sikre et så
normalt regnskapsår som mulig for 2021.
Vedtak
Styret besluttet å gå tilbake til ordinær fakturering av
pensjonsordningen for Ylfs ansatte.

