
Styremøte Ylf
tirsdag 23. oktober 2018, 9:30 til 17:00
Møterom Harlem Brundtland, 1. 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 ,  Christer Mjåset ,  Kristin Kornelia Utne ,  Anniken Riise Elnes

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist
Referat: 
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, herunder arbeidsgrupper
nedsatt etter arbeidsmøtet. 

Avgitte høringer: 
- Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin
ved Universitetet i Oslo 
- Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging
læringsmiljø 
- Forslag om endringer i smittevernloven 
- Prioritering på klinisk nivå 
- Høring veileder i vurdering av kompetanse hos LIS 
- Høring om regionale utviklingsplaner 2035

Vedtak: Styret tok sakene til orientering

2. Møteprotokoll fra Arbeidsmøtet
Referat: Møteprotokoll fra arbeidsmøtet var lagt ut i admincontrol til gjennomsyn og godkjenning.

Vedtak: Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

3. Høringer
Referat: 
Styret gjennomgikk aktuelle høringer

Vedtak:
Sekretariatet bes utarbeide en rutinebeskrivelse for høringsarbeid som sendes styret for innspill.
Ylf skal avgi svar på følgende høringer: 
 - Forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Frist
19.november - Trude
- Regional utvikingsplan for Helse Vest. Frist 24. oktober

4. yngreleger.no
Referat: Styret drøftet status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren

Vedtak: 
Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering

5. FTV-kurs høsten 2018
Referat: Styret drøftet siste justeringer av programmet for FTV-kurset 5.-7.desember 2018

Vedtak: Kurskomiteen ferdigstiller program basert på styrets drøftelser. Styret tar saken til etterretning.

 Høstkurs 2018.pdf



6. Høstkurs/tariffkonferanse 2018
Referat: Styret drøftet siste justeringer av programmet for høstkurset/tariffkonferansen 7.-9.desember 2018.

Vedtak: Styret vil foreslå Shruti Sharma som ordstyrer på tariffkonferansen. Styret tar for øvrig saken til etterretning

 Høstkurs 2018.pdf
 Sakliste - tariff.pdf

7. Kvantitet i spesialiseringen - behov for flere LIS1 stillinger
Referat: 
Styret diskuterte det videre arbeidet med kvantitet i spesialiseringen.

Vedtak: Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av Kristin Utne og Anniken Riise Elnes som initerer et samarbeid
med Nmf vedrørende behov for flere LIS1-stillinger.

 Fremskrivninger - behov for LIS1.pdf

8. Ylfs sekretariatsressurser
Referat: 
Styret drøftet status i arbeidet med Ylfs sekretariatsressurser.

Vedtak. Styret tar saken til orientering.

 Referat fra kontaktmøte 130918 - JA Ylf.pdf
 Mandat-arbeidsgruppe YFene 2018.pdf

9. Endringer i Ylfs lover
Referat: 
Styret diskuterte forslag til endringer i Ylfs lover og valginstruks. Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til
vedtektsendringer.

Vedtak: 
Styret fremmer forslag til lovendringer på tariffkonferansen i samsvar med det fremlagte forslag.

 Forslag til lovendringer H2018 - saksfremstilling.pdf
 Ylfs lover utkast pr 181015.pdf

10. Kravsinvitasjon - forhandlinger om særavtalen i Virke
Referat: 
Styret diskuterte forslag til krav i forbindelse med særavtaleforhandlingene i Virke.

Vedtak: Forslag til krav til særavtaleforhandlingene i Virke behandles på tariffkonferansen med utgangspunkt i styrets
drøftelser.

 Kravsinvitasjon - forhandlinger av Særavtalen med Virke (L)(981389).pdf
 Forhandlingssituasjonen i Virke 2018.pdf

11. Forslag til særavtale om midlertidige stillinger for forskere
Referat: 
Styret diskuterte mulig særavtale om midlertidige stillinger for forskere

Vedtak: Styret slutter seg ikke til særavtalen om forskere. Leder og sekretariatet bes formidle styrets synspunkter til
Legeforeningen.

 Sak 18 for 2018 Særavtale om midlertidig ansettelse av stipendiater ved helseforetakene.pdf
 Særavtale om forskere - Tekna - Forskerforbunde og Spekter.pdf



12. Behov for endringer i styremøter fremover
Styret diskuterte kort behovet for styremøter resten av året på arbeidsmøtet. Leder og sekretariatet har vurdert
behovet for møter fremover, og også behovet for justeringer i januar og februar. Basert på dette foreslås det
følgende: 

- Styremøte med juleavslutning i desember utgår 
- Styremøtet januar flyttes fra 10. januar til 3. januar 
- Styremøtet 12. februar utvides til et arbeidsseminar i København i tiden 11.-13. februar (det tas sikte på å ankomme
København sen ettermiddag 11. februar og returnere Norge lunsjtid 13. februar 

Forslag til referat: 
Styret diskuterte behovet for endringer i styremøter fremover.

Forslag til vedtak: De foreslåtte endringer i møteplanen fremover vedtas.

13. Fremtidens tariffavtaler
Referat: 
Styret diskuterte status i prosjekt Fremtidens tariffavtaler.

Vedtak: 
Arbeidsgruppens medlemmer tar med seg styrets synspunkter i sitt videre arbeid. Styret tar for øvrig saken til
orientering.

 Fremtidenstariffavtale - utkast 09.10.18.pdf

14. Helselederprogrammet
Referat: Styret drøftet videreutvikling av helselederprogrammet

Vedtak: Helselederprogrammets medlemmer tar med seg styrets synspunkter i sitt videre arbeid.

 Helselederskolen 2.0.docx




