Referat fra styremøte 24. januar 2019 kl. 17.00-18.30 i Bikuben kurs- og konferansesenter,
Haukeland sykehus, Bergen
Tilstede: Liv Ariane Augestad, Erik Sveberg Dietrichs, Tiina Rekand, Marius Widerøe, Espen A.
Haavardsholm og Bente A. Kvamme.
Forfall: Kari Risnes, Bendik Brinchmann, Ole Martin Steihaug og Kristin Wiik
Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme
Dagsorden:
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Referat fra styremøte 6. desember 2018
Det var ingen kommentarer til referat av 6.12. og det ble dermed godkjent.
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Møteplan for vår 2019
Følgende datoer ble avtalt:
Tirsdag 5.3. i Oslo
Torsdag 4.4. på Rikshospitalet, Oslo
Mandag 20.5. i Trondheim
Mandag 17.6. i Tromsø
overnatting for de som ønsker det.
Tirsdag 27.8. i Oslo
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16.00-18.00
09.00-10.30 med påfølgende årsmøte
14.00-16.00 med påfølgende middag
14.00-16.00 med påfølgende middag og
16.00-18.00 felles styremøte med nytt styre

LVS Årsmøte og konferanse, april 2019 i Oslo (status)
Lokaler: Rikshospitalet (Rødt og blått auditorium)
Universitet- og høyskoleutvalget (4.4. før lunsj)
Helga Aune har sagt seg villig til å holde et innlegg om universitets- og
høyskoleutvalget arbeid. Liv har også invitert Forskerforbundets leder, men hun har
sagt nei.

Plan S (5.4. før lunsj)
Forskningsrådets leder er invitert, men har sendt forespørselen til Hilde Gunvik
Nilsen. Liv inviterer også jusprofessor Hans Petter Graver og førsteamanuensis Jon
Christian Nerdrum til også å snakke om Plan S. Espen kontakter prorektor Per Morten
Sandset til å snakke om UiO sitt syn på Plan S,
TV kurs (4.4. etter lunsj)
Bente kontakter Akademikerne v/ leder Anders Kvam i Akademikerne Stat ad
Mellomoppgjøret 2019 og den nye HTA. Blant annet spørsmål om fordeling av spott
og uorganiserte. Hun inviterer også Kari Sollien til å holde et foredrag om
Akademikerens politikk.
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Orkideprisen (status)
Utsendelse av invitasjon er sendt til alle medlemmer og lagt ut på LVS' hjemmesider
med frist 1.3.2019.
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Kravsinvitasjon – Mellomoppgjøret i staten. Frist: 20. februar 2019
Styret diskuterte mellomoppgjøret i staten og ble enige om å utarbeide et krav innen
fristen. Siden det bare er økonomi som skal forhandles, baserer kravet seg på tallene
fra SSB og Norges Bank som sier at de forventer økt lønnsvekst og lavere prisøkning,
noe som trolig gir en økning i reallønnen neste år.
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Kravsinvitasjon – Hovedavtalen i staten. Frist: 20. februar 2019
Styret diskuterte hovedavtalen i staten og de forskjellige problemstillingene som
Akademikerne hadde bedt om tilbakemelding på, eksempelvis oppleves det å ha reell
medbestemmelse, hvordan oppleves begrepet likeverdige parter og om det er klare
grenser mellom drøfting og forhandlingsbestemmelsene.
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Sekretariatstjenester til yrkesforeninger - utsettelse av frist til 28.2.2019 bare t.o.
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Årsberetning for 2018
Årsberetningen ble gjennomgått og vil bli utarbeidet av sekretariatet med det aller
første.
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Høringer
Høring: Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Høringsfrist 22.01.2019.
Besvares v/Liv
Høring: Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger –
Medisinutdanningen. Høringsfrist 18.02.2019 Besvares v/Liv (med støtte av Marius
og Espen)

Høring: Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret. Høringsfrist
01.03.2019. Saken tas til etterretning.
Høring: Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, tvangsekteskap,
skyting mot politiet m.m. Høringsfrist 14.03.2019. Saken tas til etterretning.
Høring: Landsstyresak - Valg av nytt sentralstyre - Forslag til kandidater.
Høringsfrist: 01.05.2019. Saken tas til etterretning.
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Eventuelt
-

Verv i internasjonale foreninger. Kan få bistand i sekretariatet. Frist 12.1.2019.
Pr nå er det ikke behov for bistand på dette området.

-

Til informasjon: Tidsskriftet ønsker å skrive om LVS etter årsmøte 2019.

-

Kravsinvitasjon Spekter og KS:
LVS fremmer de samme kravene som tidligere i Spekter, med unntak av det
kravet som ble innfridd.
I KS krever LVS kravet om 14. dagers fri før disputas.

