
Styremøte i Ylf
30. august 2018, 9:30 til 17:00
Møterom Æsculap, 4. etg. Legenes Hus

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik ,  Anja Fog Heen ,  Clara Bratholm ,  Guro-Marte Mpote ,  Fredrik Væting Svenskerud ,  Lorentz Erland Linde , 
Håvard Ravnestad ,  Trude Basso ,  Einar Vie Sundal ,  Christer Mjåset ,  Kristin Kornelia Utne

Møteprotokoll

1. Info om pågående saker
Referat: Styret drøftet pågående saker

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

2. Sekretariatsbistand
Referat: Styret drøftet sekretariatsbistanden.

Vedtak: Saken settes opp til behandling på arbeidsmøtet for en grundigere diskusjon om veien videre.

 Sentralstyret PS notat 11 - juni 2018.pdf
 Kommentarer til PS notat 11 - juni18.pdf

3. Evaluering av forhandlingene 2018 – forberedelser til FTV-kurs
Referat: Styret drøftet evaluering av forhandlingene 2018, samt program for evalueringssamlingen med de
foretakstillitsvalgte

Vedtak: Styret godkjenner program for evalueringssamlingen med de foretakstillingsvalgte. For øvrig tas saken til
orientering

 FTV kurs - evaluering av forhandlingene 2018 - program pr 210818.pdf
 Livslønnsutvikling minimumslønn.pdf
 Minimumslønner 2018 pr foretak og legegruppe, v2.pdf
 Resultat Dnlf pr HF region og totalt, v2.pdf

4. Program for høstkurset 3.-7.desember 2018
Referat: Styret drøftet programmet for høstkurset 3.-7. desember 2018.

Vedtak: Styret vedtar endelig program for høstkurset 3.-7. desember 2018. Kurskomiteen gis mulighet til å justere
programmet ved behov i samarbeid med leder og sekretariatet.

 Høstkurs 2018 - program pr 210818.pdf

5. Vårkurset 2019 – hotellfaciliteter etc
Referat: Styret drøftet status i planleggingen av vårkurset 2019

Vedtak: Styret tar saken til orientering

6. Felles styremøte med Of

Sekretariatet i Ylf / Dnlf. Årets forhandlinger – evaluering. Planlegging av vårkurset 2019 – hotellfaciliteter etc.
Samhandling – arbeidet med anbefalinger

Referat: Styret drøftet saker til fellesstyremøte med Of



7. Forberedelser til arbeidsmøtet
Referat: Styret drøftet forberedelser til arbeidsmøtet

Vedtak: Styret tar med seg innspillene i diskusjonen som forberedelser til arbeidsmøtet september 2018.

8. Høringer
Referat: Ylf har besvart følgende høringer: 

Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering
Ny høring - Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen
Ny høring - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i
utlandet
Ny høring - Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.
Ny høring - Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften
Ny høring - Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse
Ny 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
Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid 

Vedtak: Ylf avgir høringssvar i følgende høringer: 
Ny høring - Forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter
Høring om regionale utviklingsplaner 2035
Ny høring - Intern høring om Praksiskonsulentordningen
Ny høring - Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver
Veileder i vurdering av leger i spesialisering




