Protokoll styremøte 12. juni 2020 kl 09.00 – 17.00
Til stede: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Sofie Bratholm, Håvard Ravnestad, Kristin
Fagereng, Ingeborg Henriksen, Jørgen Sandberg Michelsen, Oda Kristine Sandli, yngsterepresentant
Bjørn Gardsjord Lio, redaktør Karianne Haga, rådgiver Marthe Helene Sandli og direktør Bjørn Ove
Ekern Kvavik

1. Hendt siden sist
Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte, herunder
følgende saker:
- Møte med Spekter og RHFene vedrørende utdanningsfond, lønnsdata og
kompetansestige for LIS
- Møte i forhandlingsutvalg KS (egen sak)
- Møte med Spekter og RHFene om covid-19 avtalen (egen sak)
- Opprettelse av 100 midlertidige LIS1 stillinger
- General assembly European Junior Doctors
- Utdanningsfond III
- Kompetanseportalen og manglende brukevennlighet, herunder arbeidet med RHFene
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. Det ble nevnt at oppgraderingene av yngreleger.no starter opp i slutten av juni
måned. Videre ble det foretatt en drøftelse av aktuelle saker som det skal fokuseres på
utover høsten 2020.
Vedtak:
Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til
orientering.

3.

Politikk og strategi
Det legges opp til en orientering om følgende saker (hver sak har eget vedlagt notat)
- Evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19 pandemien -Legeforeningens videre
arbeid
- Nasjonal helse og sykehusplan -status etter Stortingets behandling
- Legeforeningens kurs og konferansesenter
- Erfaringsseminar sykehusbygg
- Prosjekt "Advisory board"
- Revidert kursplan -tillitsvalgtopplæring
Vedtak:
Styret ble informert om pågående arbeid, og diskuterte videre strategi

4.

Høringer
Det ble lagt opp til en diskusjon rundt aktuelle høringer, med hovedfokus på følgende:
- Høring om endring i trygderefusjonsforskriften
- Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien
Vedtak:
Det utarbeides høringssvar i tråd med diskusjonen.

5.

Covid-19
Det ble lagt opp til informasjon og diskusjon om det pågående arbeidet med eventuelle
endringer av korona-avtalen etter møte med Spekter og RHFene 8. juni
Det ble videre lagt opp til diskusjon om andre aktuelle problemstillinger relatert til Covid-19
situasjonen, herunder arbeidet med kursopplegg for LIS og effekter på utdanning som følge
av COVID-19.
Vedtak:
Styret diskuterte aktuelle problemstillinger relatert til Covid-19 situasjonen.

6.

Forhandlingssituasjonen 2020 -KS
Forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om særavtalen SF 2305 endte med brudd i
desember 2019, og avtalen ble oversendt til behandling i nemd. Grunnet covid-19
situasjonen ble nemndsbehandling utsatt. Partene ble deretter enige om avtalen uten
nemndsbehandling. Det ble lagtopp til en orientering og diskusjon om strategi for
hovedoppgjøret 2020 i KS -med særlig fokus på konsekvenser for LIS1 i kommunen.
Legeforeningen ba 3. juni 2020 om yrkesforeningenes innspill til krav til forhandlingene av
sentral forbundsvis særavtale. Styret drøftet kravene.

Vedtak:
Styret diskuterte videre strategi opp mot hovedforhandlingene i KS høsten 2020, herunder
Ylfs krav. Saken settes opp til ny behandling på styremøtet i august 2020.

7.

Lederstipend 2020
Det legges opp til tildeling av lederstipend, Lederstipendet har vært utlyst på ylf.no med en
måneds frist i henhold til kriteriene. Søknadene har deretter vært oversendt valgkomiteen
for utarbeidelse av innstilling. Innstillingen fra valgkomiteen følger som vedlegg.
Vedtak:

Ylfs lederstipend for 2020 tildeles Bjørg Merethe Hjallen med 55.000 kroner, Anniken Riise
Elnes med 30.000 kroner og Shruti Sharma med 35.000 kroner.

8.Søknad om endret lederstipend for 2019
Ylf hadde mottatt søknad om endret lederstipend for 2019 fra Anja Fog Heen. Det var søkt
om å kunne benytte stipendet til endret studie, men innenfor det beløp som fremkom av
tidligere tildeling.
Saken ble fremlagt for behandling i styret da verken leder eller sekretariatet har anledning til
å godkjenne en slik søknad.
Det prinsipielle ved behandling av eventuelle tilsvarende saker i fremtiden ble drøftet,
herunder om retningslinjene bør endres.
Vedtak:
Styret godkjenner søknad fra Anja Fog Heen om endring av studium innenfor de økonomiske
rammer som fremgår av den opprinnelige tildelingen. Styret vektlegger at det er faglige
grunner til bytte av studium, og at det ikke har betydning for beløpets størrelse.
Leder og sekretariatet bes komme tilbake til styret til arbeidsmøtet ved en vurdering av hvor
vidt retningslinjene bør justeres.

9. Arbeidsmøte og styremøter utover høsten
Det ble lagt opp til en diskusjon om gjennomføringen av arbeidsmøtet og styremøter utover
høsten. Arbeidsmøtet er planlagt i København i tiden 31.august - 4. september 2020. Styret
drøftet om det foreslåtte arbeidsmøtet kan gjennomføres. Det ble vist til foreningsintern
retningslinje hvor Legeforeningen anbefaler at det ikke gjennomføres møter i utlandet. Styret
drøftet også forventninger til felles sosialt opplegg.
Når det gjelder styremøter så har det de siste 3 månedene vært gjennomført styremøter
utelukkende digitalt, og det ble lagt opp til en diskusjon om styremøtene fremover i større
grad skal gjennomføres digitalt – i alle fall for de som ønsker digital deltakelse.
Vedtak:
Arbeidsmøtet 2020 avlyses i København som følge av foreningens interne policy. Leder og
sekretariatet bes komme tilbake til aktuelle steder, som avklares pr epost. Leder og
sekretariatet bes komme tilbake til møteplan for 2020-21 på styremøtet i august, hvor det
legges inn forslag til hvilke møter hvor det er valgfritt med digital deltakelse.

9.

Styrets halvtime
Styret evaluerte styremøtet

