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Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting med særlig vekt på Statsbudsjettet
2019
Notat 3: Nye digitale og private helsetjenester
Notat 4: Satsingsområde "En bedre arbeidshverdag i sykehusene med vekt på
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet" - SOL 2 – sentrale oppdateringer og veivalg
Notat 5: Arbeidsmarkedet for nyutdannede leger
Notat 6: Forslag til flere LIS1- stillinger og rekruttering til allmennmedisin
Notat 7: Henvendelse om å støtte kampanje om influensavaksine på
helsepersonell
Rapporteringer og kommentarer:
▪ Møte med de nordiske legeforeningene
▪ Årsmøte i PSL
▪ Årsmøte i Hedmark legeforening
▪ Alis-Vest-konferanse
▪ Dialog med LHL
▪ Gjør Kloke Valg – dialog med universitetene
▪ Arbeidsseminar i Af – København
▪ Helseplattformen, møte i Trondheim
▪ Arbeidsmøte i Of, Croatia
▪ Valg i Akademikerne 24. oktober
▪ LIS-portalen
▪ Akadmikerne+ er etablert
▪ Etablering av fagaksen, møte 26. august
▪ Forhandlinger, fastlegeordningen
▪ Sentralstyremøte i august – ny dato 27. august

Orienteringssaker:
Referat fra dialogmøte om e-konsultasjoner i Direktoratet for e-helse
Kapasitetsproblem i spesialistutdanningen av leger i Norge - brev fra
Spesialitetsrådet
Satsingsområde Fastlegeordningen: Menon rapport om primærhelsetjenesten

II

Beslutningsmøte

Sak 144/18 Lederseminar og landsstyremøte 2019 – planlegging
1.01-18/5037
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Legeforeningens ledersamling avholdes 15.-16. januar 2019 på hotell Bristol i
Oslo. Valg av tema og vinkling på debattene bør sees i sammenheng med den
kommende Nasjonale helse- og sykehusplanen, kommunevalgkampen 2019,
sentralstyrets valgte satsingsområder og temaene på landsstyremøtet.
Landsstyremøtet avholdes 4.- 6.juni 2019 i Kristiansand. Forslag til saker/tema til
landsstyremøtet skal drøftes av sentralstyret i oktober, og deretter sendes ut på
høring til foreningsleddene. Sekretariatet la frem et første forslag til aktuelle tema
til lederseminaret og landsstyremøtet.
Vedtak
Sekretariatet går videre med planleggingen av ledersamlingen og
landsstyremøtet i tråd med debatten på sentralstyremøtet. Helseministeren
inviteres til begge møtene. Øvrige forslag til tema på ledersamlingen
besluttes i sentralstyrets oktobermøte. Der diskuteres også vinkling på den
helsepolitiske debatt og aktuelle saker til landsstyremøtet (Sak 9 Aktuelle
saker), før det sendes ut på organisasjonsmessig høring.
Sak 145/18 Prinsipp- og arbeidsprogram 2019 – 2023 – oppstart av arbeidet
1.02 -15/665
Landsstyret vedtok i 2015 i Trondheim nytt prinsipprogram for 2015-19 og
arbeidsprogram for 2015-17. Programmene var bredt forankret i organisasjonen.
Arbeidsprogrammet 2015-17 ble avløst, justert og utvidet med nye punkter av
landsstyret i Ålesund for 2017-19. Dagens arbeidsprogram er mer konkret enn
tidligere programmer, og med budskap som i større grad kan evalueres underveis
for grad av gjennomslag /gjennomføring. Forslag til nytt prinsipp- og
arbeidsprogram (PAP) for 2019-23 utarbeides av lederne av yrkesforeningene og
den nye fagaksen, og legges frem for sentralstyret i januar 2019. Forslag til nytt
program sendes deretter på høring til foreningsleddene i januar.
Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av lederne for yrkesforeningene
Af, Of, og Ylf, samt en representant fra det nye fagstyret. Gruppen har
sekretariatstøtte underveis. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til nytt
prinsipp- og arbeidsprogram innen januar 2019. Nytt forslag sendes på
høring etter sentralstyrets gjennomgang i januar.
Sak 146/18

Satsingsområde "En bedre arbeidshverdag i sykehusene med vekt på
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet" (SOLII) – rapport fra eksternt miljø

1.04-18/3364
Sentralstyret hadde tidligere, sak 116/18 i møte 19. juni vedtatt å få utført en
rapport om RHF-enes utviklingsplaner fra et eksternt miljø for at Legeforeningen
skulle ha et solid kunnskaps-grunnlag i arbeidet med RHF-enes utviklingsplaner
og Nasjonal helse- og sykehusplan. Rapporten behandlet aktivitet, sengeplasser
og bemanning i norske somatiske sykehus. Sentralstyret drøftet behovet for en
liknende rapport for psykisk helsevern.
Vedtak
Sentralstyret ønsker en rapport om RHF-enes utviklingsplaner for psykisk
helsevern utført av et eksternt miljø. Ressursgruppen for psykiatri og rus
og satsingsområdet kalt SOLII vil fungere som referansegruppe for
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arbeidet. Sentralstyret holdes løpende orientert. Endelig problemstilling
for oppdraget utvikles i samarbeid mellom ressursgruppen for psykiatri og
rus, og satsingsområdet kalt SOLII.
Kostnadsrammen for prosjektet settes til inntil 180 000 kroner. 150 000
kroner av disse tiltenkes en ekstern rapport (inkludert mva), mens 30 000
kroner er avsatt til et seminar mellom Legeforeningen og det eksterne
miljøet til utarbeidelse av endelig problemstilling og diskusjon av
problematikken. Kostnadene dekkes av sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 147/18

Satsingsområde "En bedre arbeidshverdag i sykehusene med vekt på
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet" – omorganisering

1.05-18/3364
Sentralstyret hadde diskutert SOLII på sentralstyremøtet 28. august i en
statusoppdatering, og ba SOLII-gruppen komme med forslag til alternativ
organisering. SOLII-gruppen diskuterte seg fram til et forslag til ny
organisering i møte 31. august, som ble lagt fram for sentralstyret.
Vedtak
Arbeidet med satsingsområdet "En bedre arbeidshverdag i
sykehusene med vekt på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet" (SOLII)
omorganiseres. Sentralstyret er styringsgruppe. Det opprettes en
redaksjonsgruppe som utarbeider forslag til ny politikk, som legges
fram for sentralstyret. Christian Grimsgaard, Overlegeforeningen,
og Håvard Ravnestad, Yngre legers forening, oppnevnes til
redaksjonsgruppa, med støtte fra sekretariatet.
Sak 148/18

Høring – Rapport om alternative modeller for regulering av pasientforløp
registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten

2.01-18/3480
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring rapport fra
Helsedirektoratet om alternativer modeller for regulering av pasientforløp og
registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten, hvor det presenteres tre ulike
modeller og enkelte modelluavhengige tiltak. Forslaget hadde vært på høring i
organisasjonen. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse basert på
mottatte høringsuttalelser og tidligere høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 149/18

Høring – Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 33

2.02-18/4367
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om å avvikle
meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Årsaken er at
departementet mener effekten av meldeordningen er usikker, og at ressursene kan
brukes bedre på andre tiltak, herunder å styrke den vedtatte utvidelsen av
varselplikten til Statens helsetilsyn for alle virksomheter i helse- og
omsorgstjenesten. Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. Sekretariatet
hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse basert på mottatte høringsuttalelser og
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tidligere høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 150/18 Høring – forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte
2.03-18/3690
Samferdselsdepartementet hadde sendt på høring rapport fra arbeidsgruppe om
forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. Sekretariatet hadde
utarbeidet utkast til høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt politikk
på området.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i
møtet og oversendes Samferdselsdepartementet.
Sak 151/18

Høring – Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og
dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

2.04-18/3747
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk
dødsmelding). Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på
interne høringssvar og vedtatt politikk på området.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 152/18 Høring - Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften
2.05-18/3721
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til en endring
av egenandelsforskriften § 11 om utlevering av opplysninger fra
Egenandelsregisteret. Høringsnotatet hadde vært på høring i organisasjonen.
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med utgangspunkt i
interne høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 153/18

Høring – Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og
presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

2.06-18/3497
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om oppfølging av
prioriteringsmeldingen og presisering av regelverket om helsehjelp i utlandet.
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på interne høringssvar
og vedtatt politikk på området.
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Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 154/18

Høring – Forslag om lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell
trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven

2.07-18/3902
Legeforeningen hadde fra Akademikerne mottatt høring fra Barne – og
likestillingsdepartementet om forslag om etablering av et lavterskeltilbud for
behandling av saker om seksuell diskriminering. Departementet hadde foreslått en
rekke lovendringer for å styrke forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsog diskrimineringsloven, blant annet ved å gi Diskrimineringsnemnda myndighet
til å håndheve forbudet mot seksuell diskriminering, ilegge erstatning og styrke
veilednings – og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering.
Sekretariatet hadde utformet et utkast til høringssvar som i hovedsak støttet
forslaget, men som også inneholdt kritiske bemerkninger til enkeltforslag.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 155/18 Høring – Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen i UH-sektoren.
2.08-18/3428
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag fra et utvalg (Underdalutvalget) om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger i universiteter og
høyskoler. Underdal-utvalget foreslo tre separate karrierestiger for faglige
stillinger. Saken var sendt på intern høring og basert på innspill fra
Forskningsutvalget, LVS, Ylf og Of hadde sekretariatet utarbeidet et utkast til
høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 156/18 Legeforeningens representasjon i sektorstyre helse og omsorg Standard
Norge
3.01 -15/1834
Legeforeningen ble i 2015 invitert av Standard Norge til å delta i et sektorstyre
som var under etablering for å koordinere nasjonal og internasjonal
standardisering innen helse og omsorg. Etter å ha bidratt i sektorstyret gjennom
flere år anså en at Standard Norge ikke hadde utviklet seg i retning av en
hensiktsmessig arena for å styrke løpende fagutvikling, lov og regelverk,
nasjonale retningslinjer og veiledere, kvalitetssystemer og andre allerede
eksisterende virkemidler som allerede understøtter standardisering i tjenestene.
Vedtak
Legeforeningen fratrer Standard Norges sektorstyre for helse- og omsorg.
Sak 157/18

Høring – Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser
i Statens Barnehus

3.02-18/4356
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om faglige råd for
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gjennomføring av rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens
Barnehus av barn og unge som kan være utsatt for seksuelle overgrep. Voksne
med psykisk utviklingshemming eller annen funksjonsnedsettelse skal også være i
målgruppen. Høringsinstansene stilte seg generelt bak anbefalingene, men det
kom forslag til endringer og presiseringer som fremgår av utkast til høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet.
Sak 158/18

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

3.03-18/3896
Helsedirektoratet hadde sendt på høring forslag til anbefaling for måling av
hodeomkrets, som er en del av en større retningslinje om måling og veiing i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til
høringssvar basert på interne høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet.
Sak 159/18

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme
sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap
mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen

3.04-18/3700
Legeforeningen hadde mottatt høring om Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd
av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av
Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat
for Fylkesmannen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet hadde
utformet en detaljert beredskapsplan som ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi
for CBRNE-beredskap 2016-2020, altså trusler fra kjemiske, biologiske,
radioaktive, nukleære og eksplosive agens. Sekretariatet hadde utformet et utkast
til høringssvar som i hovedsak støttet forslaget, men som også inneholdt kritiske
bemerkninger til enkeltforslag.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 160/18 Deltakelse fra sentralstyrets på konferansen HIMSS 2019
3.05-18/3533
En delegasjon på åtte leger reiser til konferansen HiMSS 2019. Konferansen, som
samler mer enn 40 000 deltagere over fem dager med over 300 sesjoner, er et
referansested for de fleste aspekter innen kliniske IKT-systemer. Sentralstyret
hadde vært representert på konferansen i 2018, og det tilrettelagt for at
representanter fra sentralstyret kunne følge delegasjonen i 2019.
Vedtak
Medlemmer i sentralstyret gis mulighet til å delta på konferansen HIMSS
2019. Kostnadene dekkes innenfor sentralstyrets disposisjonskonto.
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Sak 161/18

Høring - Helsetjenester for eldre. Plan for samhandling mellom Helse Nord
og kommunehelsetjenesten

3.06-18/3686
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helse Nord om rapporten
Helsetjenester for eldre. Plan for samhandling mellom Helse Nord og
kommunehelsetjenesten. Foreningsleddene opplevde at rapporten var lettlest med
relevante referanser, men trekker spesielt frem en urealistisk tidsplan, utfordringer
med rekruttering, samt manglende forståelse for fastlegenes situasjon som
svakheter ved rapporten.
Vedtak
Utkast til høringsbrev godkjennes. Brevet oversendes Helse Nord.
Sak 162/18 Høring om laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte
3.07-18/3691
Helsedirektoratet hadde sendt på høring utkast til veileder for laboratorier som
utfører medisinsk genetiske analyser av fødte. Veilederen er ment å bidra til
enhetlig praksis ved virksomheter som utfører slike analyser. Det var blitt uformet
forslag til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet.
Sak 163/18

Oppnevning av arbeidsgruppe for Legeforeningens arbeid innen
samhandling

3.08-18/696
God samhandling er en nødvendig del av trygge, effektive og sammenhengende
helsetjenester. For å styrke utviklingen av medisinsk samarbeid innad og på tvers
av omsorgsnivå ble det anbefalt det å opprette en bredt sammensatt arbeidsgruppe
for samhandling i Legeforeningen. Formålet vil være å bedre kvaliteten i
helsetjenestene pasientene mottar. Anbefalinger fra arbeidsgruppen skulle legges
fram for sentralstyret som beslutter videre oppfølging og tiltak. Anbefalingene
skulle også inkluderes i Legeforeningens innspill til den neste nasjonale helse- og
sykehusplanen.
Vedtak
Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat å samle og koordinere
Legeforeningens arbeid innen samhandling, innad og på tvers av primærog spesialisthelsetjenesten. Gruppen skal arbeide med ulike deler av
samhandling og god pasientflyt. Det bevilges økonomiske midler til
dekning av reiseutgifter og praksiskompensasjon for fysiske møter for
inntil 120 000 kroner fra sentralstyrets disposisjonskonto. Arbeidsgruppen
rapporterer til sentralstyret.
Sak 164/18
3.09-10/527

Nominasjon av visepresident til CPME
Den europeiske legeforening (CPME) tar opp en rekke spørsmål av betydning for
legers yrkesutøvelse og arbeidsvilkår og representerer de europeiske
legeforeningene overfor blant annet EU. For å fremme nordiske verdier og
interesser er det viktig at leger fra de nordiske legeforeningene bekler verv i
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internasjonale foreninger. I november 2018 skal det velges nytt styre til CPME,
og det var støtte blant de nordiske legeforeningene å stille seg bak et norsk
kandidatur. Ole Johan Bakke hadde sagt seg villig til å stille til valg som
visepresident i CPME. På denne bakgrunn fremmet sentralstyret Ole Johan Bakke
som kandidat til styret i CPME for valgperioden 2019-2022.
Vedtak
Ole Johan Bakke fremmes som visepresident i den europeiske
legeforening (CPME) for perioden 2019-2022. Ole Johan Bakke frikjøpes
fra stilling som kommuneoverlege og fastlegelege for inntil kr 150 000 per
år under forutsetning av at han blir valgt. Frikjøpet finansieres over
sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 165/18
3.31-18/103

Godkjenning av veiledere i psykiatri
Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble:
Glad, John William
Huneide, Henning
Lauvsnes, Liliana

Sak 166/18
3.32-18/105

Veileder i psykodynamisk psykoterapi
Veileder i psykodynamisk psykoterapi
Veileder i psykodynamisk psykoterapi

Godkjenning i kompetanseområdet allergologi
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes i kompetanseområdet
allergologi.
Vedtak
Godkjent ble:

Dizdarevic, Edin
Haraldsen, Cathrine

Sak 167/18 Sentralstyrets lederstipend for tillitsvalgte
3.33-17/4548
I Legeforeningens budsjett for 2018 er det avsatt kr 60 000 for utdeling av to
lederstipend à kr 30 000. Det forelå tre søknader om tildeling av sentralstyrets
lederstipend.
Vedtak
Forslag til en endring i retningslinjene for tildeling av sentralstyrets
lederstipend godkjennes.
To lederutdanningsstipend à kr 30 000 tildeles søkere som oppfyller
kriteriene.
Sak 168/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi per august 2018
4.01 -18/1525
Legeforeningens regnskap per august 2018 ble presentert.
Vedtak
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Regnskapet per august 2018 tas til etterretning.
Sak 169/18 Ombygging Legenes hus: Intensjonsvedtak
4.02-18/4999
Sentralstyret hadde tidligere behandlet forslag om en større renovering og
ombygging av Legenes hus med bakgrunn i mulighetsstudier og ideskisser fra
Metropolis arkitektur og design. Til dette møtet forelå videreutviklede og
detaljerte plantegninger, 3D-skisser og økonomisk kalkyle. Forslaget omhandlet
blant annet nytt glasstak over dagens atrium og etablering av ny interntrapp,
fornying av to eksisterende heiser, ny løfteplattform mellom kjeller og 2. etasje,
fjerning av rund trapp og heis, nytt inngangsparti og bespisningsområde,
etablering av flere cellekontorer, samt økt kapasitet på eksterne og interne
møterom.
De foreslåtte endringene oppfyller skisserte målsetninger for prosjektet, som
handler om å styrke Legenes hus som møteplass i organisasjonen, å legge til rette
for åpenhet og fleksibilitet i bruken av lokalene, å etablere kurs og konferanserom
som gir anledning til inntjening, og å pusse opp lokalene til moderne standard. Alt
dette vil være viktig for fremtidig forvaltningen av Legenes hus, og gi en
verdiøkning av bygget.
Aase byggeadministrasjon AS hadde anbefalt at Legeforeningen i byggeperioden
benytter andre lokaler for sekretariatet og tillitsvalgte med kontorplass i Legenes
hus. Den samme anbefalingen gjaldt leietakerne i 5. etasje. Hovedbegrunnelse for
dette er økonomiske effekter, HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt
begrensninger i tilgangen på elektrisitet, ventilasjon, vann og sanitæranlegg under
byggeprosessen. Legeforeningen foreslår for gårdeier Christiania Torv at dagens
leietaker i 5. etasje ikke fortsetter et langvarig leieforhold når huset er ferdig
ombygd. Dette vil gi en fleksibilitet for Legeforeningen om foreningens behov for
areal skulle øke, samtidig som lokalene kan leies ut til andre i en kortere
tidshorisont.
Foreliggende skisser legger til rette for å leie ut møte- og konferanselokaler i deler
av 1. og 2. etasje. Sentralstyret hadde tidligere bedt sekretariatet se på
inntjeningsmulighetene ved utleie av møterom, og det var innhentet ekstern
rådgivning som støttet en slik forretningsidé.
Vedtak
Legeforeningen legger frem for gårdeier, Christiania Torv, foreningens
ønske om en større ombygging og renovering av Legenes hus, basert på
skissene og hovedprinsipper om åpning av atriet med nytt glasstak, nytt
inngangsparti, bruk av deler av 1. etasje til bespisning, uformell møteplass
og arbeidsplass, økt areal til kontorer og interne møterom, og etablering av
kurs- og konferansesenter. Legeforeningen ønsker på lengre sikt å ha
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mulighet til å leie hele eller deler av 5. etasje, og anbefaler overfor
Christiania Torv at det eksisterende utleieforholdet i 5. etasje sies opp.
Det leies midlertidige lokaler i ombyggingsperioden. Det jobbes videre
med å etablere kurs- og konferanserom i deler av 1. og 2. etasje som leies
ut til eksterne og kan bidra til å generere inntekter for Legeforeningen.
Til grunn for vedtaket foreligger følgende premisser:
1) deler av lokalene skal generere inntekter
2) husleiekostnaden for Legeforeningen må være innenfor en bærekraftig
økonomi.
Sentralstyret får seg forelagt saken til endelig beslutning når Christiania
Torv har styrebehandlet forslaget. Da vil inndekning av Legeforeningens
husleie og inntekter redegjøres for.

Marit Hermansen

Christer Mjåset

Jon Helle

Anja Fog Heen

Anne Karin Rime

Kirsten Rokstad

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

Tom Ole Øren
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