Protokoll fra styremøte mandag 27. oktober 2015 kl 15.00 i Legenes Hus.
Tilstede i Legenes Hus: Helge Bjørnstad-Pettersen, Liv Ariane Augestad, Tiina Rekand, Kristin
Wiik og Bente A. Kvamme.
Tilstede på nett: Christian Vedeler, Ole Martin Steihaug.
Forfall: Siv Kvernmo, Tor-Arne Hagve, Kari Risnes og redaktøren av LVS-info Bendik
Brinchmann
Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
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Protokoll fra styremøte 7. september 2015.
Fremlagt:

Protokoll fra styremøte 7. september
Styret gjennomgikk enkelte punkter i protokollen. Det var ingen
merknader til protokollen

Vedtak:
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Protokollen fra styremøte 7. september 2015 ble godkjent

Møteplan 2015/2016.
Styret diskuterte møteplanen for våren 2016.
Vedtak:
-
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Styremøte tirsdag 15.12. 2015 i Trondheim (Julemøte m/middag)
Styremøte torsdag 28.1. 2016
Arbeidsmøte i København: 29.2.-3.3. 2016 inkl. tillitsvalgtkurs. De som ikke
kan delta på tillitsvalgtkurset kan reise til København 2.3.2016.
LVS Årsmøte: 6.4.-8.4.2016 (Hurtigruta el. Tromsø)
Styremøte onsdag 11. 5. 2016
Styremøte onsdag 15.6.2016 (Sommeravslutning)

LVS representasjon i styrene i fylkene.
Styret diskuterte saken, bl.a. at det ikke er alle fylker som verken ønsker eller
har tilgang til LVS representanter.
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Vedtak: Helge tar kontakt med Kirsti for å innhente ytterligere informasjon i
saken.
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LVS representasjon i Oslo Legeforening.
Styret diskuterte saken.
Vedtak: Helge tar kontakt med valgkomiteens formann (Maja Lisa Løchen) for
å finne ut om de kan bistå i å finne en representant til Oslo Legeforening. Liv
tar kontakt med Espen i samme henseende.
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Forslag til representanter i forhandlingsutvalg, tariffutvalg m.m.
På forrige styremøte ble medlemmer til forhandlingsutvalgene valgt, men
dessverre foretok man ikke valg på varamedlemmer. Styret foretok
suppleringsvalg.
Vedtak: Kari Risnes er ny representant i forhandlingsutvalget Stat
(varamedlem Liv Ariane Augestad) og Espen Saxhaug Kristoffersen blir ny
observatør i Spekter (varamedlem Tiina Rekand).
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Høringer
Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra
Legeforeningens forskningsutvalg. Høringsfrist 6.11.
Vedtak: LVS uttaler seg og Tiina utarbeider et svar på vegne av LVS som
sendes styret for eventuelle kommentarer.
Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
Vedtak: Styret tok høringen til etterretning og uttaler seg ikke.
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LVS Orkidepris for 2016
Styret diskuterte saken.
Vedtak: Styret ble enige om å sende ut en e-post og ber om innspill til Orkideprisen blant LVS’ medlemmer. Svarfristen ble satt til 30.11.2015.
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Forskjellig pensjonsalder i sykehusene og ved universitetene. Hvordan
håndterer vi dette?
Saken ble diskutert på forrige styremøte.
Problemstillingen er som følger: I sommer ble aldergrensen i
arbeidsmiljøloven hevet fra 70 til 72 år. Den alminnelige aldersgrense i staten
er 70 år, se aldersgrenseloven § 2. Dette kan skape problemer, spesielt for de
legene som er i kombinerte stillinger.
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Vedtak: Bente utarbeidet brev til dekanus ved NTNU og ber om at
aldersgrensene i arbeidsmiljøloven også gjøres gjeldene for leger i kombinerte
stillinger, altså for universitetsdelen.
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Eventuelt
Landsstyrets sammensetning 2015-2017.
LVS skal være representert med to medlemmer (styreleder og en
representant til) i Legeforeningens landsstyret. I forkant var det sendt ut en epost fra leder om følgende fordeling: Helge Bjørnstad Pettersen og Tor-Arne
Hagve. Liv Ariane Augestad sa seg villig til å være varamedlem.
Vedtak: Styret vedtok ovennevnte representasjon.
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