
Yngre legers forening vil true med å gå
ut av Legeforeningen dersom for-
eningen må dele sekretariatstjenester
og opplæring av tillitsvalgte med de
andre yrkesforeningene. 

Stridens kjerne er å finne i det såkalte Bakke-
utvalgets innstilling. Etter ønske fra lands-
styret i 2000 har utvalget, under Hans Kris-
tian Bakkes ledelse, vurdert den økonomiske
ansvarsdelingen mellom hovedforeningen
og yrkesforeningene. Kartleggingen har vist
at penge- og ressursstrømmene innen fore-
ningen er komplekse og lite oversiktlige, og
utvalget foreslår i alt åtte punkter som kan
bedre oversikten. To av punktene faller
Yngre legers forening så tungt for brystet at
man ønsket å ta dem ut av innstillingen. Sa-
ken ble behandlet i sentralstyremøtet 13. juni. 

Felles sekretariat
I innstillingen foreslår flertallet i utvalget at
alle yrkesforeninger heretter betjenes av ho-
vedforeningens sekretariat. I praksis inne-
bærer ikke det noen forandring for andre yr-
kesforeninger enn Yngre legers forening,
som i dag har et eget sekretariat for sine med-
lemmer. Slik utvalgsflertallet ser det, er iva-
retakelsen av sekretariatsfunksjonen til den
enkelte yrkesforening viktigere enn ansettel-
sesforholdet, og så lenge hovedforeningen
stiller tilstrekkelige ressurser til disposisjon,
er behovene ivaretatt. 

Flertallet foreslår også at hovedfore-
ningen står for opplæring av tillitsvalgte,
men at det samtidig gis rom for at yrkesfor-
eningene har en andel og et delansvar for inn-
holdet. Disse forslagene får også støtte av
flertallet i sentralstyret.

– Kartleggingen har vist at strømmen av
penger og ressurser innen foreningen er kom-
plisert. En samling av ressursene vil gi oss

bedre oversikt og gjøre budsjett-
behandlingene i landsstyret let-
tere, mener Hans Kristian Bakke.

Det ligger ikke i mandatet å an-
befale vesentlige endringer i da-
gens organisasjonsmodell, og
Bakke oppfatter heller ikke at
disse punktene endrer Legefore-
ningens oppbygging. 

Det gjør derimot Yngre legers
forening. – Å frata foreningen
sekretariatet og kontrollen over
opplæring av tillitsvalgte, inne-
bærer etter vårt syn vesentlige endringer i or-
ganiseringen. Yngre legers forening har all-
tid hatt eget sekretariat, og vært i en særstil-
ling siden 1911. Utvalgets forslag fjerner
Ylfs viktigste funksjoner med et pennestrøk.
Vi vil utelate punktene fra innstilling for å få
mulighet til å argumentere for vårt syn, sier
Ylf-leder Bente Kristin Johansen, som ikke
er trygg på at medlemmenes interesser blir
godt nok ivaretatt dersom sekretariatet leg-
ges under hovedforeningen.

Spesiell situasjon
– Hvorfor skal Ylf få beholde sine privilegier
når ingen av de andre yrkesforeningene til-
godesees med egne sekretariater?

– Dette er ikke et privilegium. Våre med-
lemmer er i en helt spesiell og utsatt posisjon.
De har underordnede stillinger, vikariater,
stipendiater, og det er stor gjennomtrekk i
medlemsmassen. De trenger tett oppfølging
av et sekretariat som er eksperter på deres sa-
ker og problemstillinger, og det får medlem-
mene best i et eget sekretariat. Vi står foran
store utfordringer som kan gjøre underord-
nede stillinger ekstra sårbare, som et stort le-
geoverskudd, sterk lønnsreduksjon og statlig
overtakelse av sykehusene, sier Johansen. 

Felles opplæring av tillitsvalgte vil også i
for liten grad ivareta de underordnede syke-

huslegenes spesielle situasjon,
mener Johansen. – Hvorfor fjerne
våre kurs? De gir teknisk for-
handlingsinnsikt, og i tillegg har
opplæringen en vinkling knyttet
til konkrete problemstillinger
som våre medlemmer kan opp-
leve. Kursene danner også vik-
tige nettverk for medlemmene.
Tilbakemeldingene er gode, kur-
sene er regningssvarende; for 2/3

av kursene dekker vi kostnadene
selv, og vi mener at kursene kom-

mer hele Legeforeningen til gode.

Ønsker ikke brudd
Ifølge Ylf-lederen er det ikke foreningens
primære ønske å bryte med Legeforeningen.
– Vi mener at vi blir stilt overfor et ultima-
tum, og vi må vurdere om vi får utrettet mer
for våre medlemmer utenfor enn som en in-
tegrert del av Legeforeningen. Vi mener at
det er politisk, økonomisk og juridisk grunn-
lag for å stå på egne bein, og har et enstem-
mig landsråd i Ylf bak oss, sier Johansen.

Hans Kristian Bakke synes Ylf reagerer
kraftig, men er ikke overrasket over reaksjo-
nene. – Nå får høringsinstansene vurdere
spørsmålene. Sentralstyret vil avgi sin ende-
lige innstilling i september, på bakgrunn av
de uttalelser som er kommet, sier Bakke.
– Ingrid Høie, Tidsskriftet
ingrid.hoie@legeforeningen.no
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12 interkommunale legevaktprosjekter har
fått tildelt statlige tilskuddsmidler for
2001, men antall prosjektsøknader er nes-
ten halvert siden i fjor.

Sosial- og helsedepartementet har for-
delt om lag 4 millioner kroner på de 12 
legevaktprosjektene for inneværende år.
De enkelte bevilgningene varierer mellom
200 000 og 500 000 kroner, opplyser Per
Gunnar Dahl i helseavdelingen i Sosial-
og helsedepartementet. 

Han oppgir at departementet har mot-
tatt 16 søknader om støtte til samarbeids-
prosjekter i til sammen 73 kommuner.
Dette er en markant nedgang sammenlik-
net med i fjor, da det kom inn 28 søkna-
der fra 143 kommuner. Årets totalbevilg-
ning er dermed langt mindre enn fjorårets,
som var på nesten 8 millioner statlige kro-
ner. 

– Hensikten med å dele ut tilskudds-
midler har vært å stimulere kommunene 

til å samarbeide om løsninger for å
stabilisere rekrutteringen av allmenn-
leger til legevakttjeneste. At det er færre
søkere, kan være uttrykk for at rekrutte-
ringssituasjonen er mer stabil nå enn for
bare noen år siden. Men det er også klart
at den første bølgen av entusiasme rundt
interkommunal legevakt har lagt seg, sier
Per Gunnar Dahl. 

Færre kommuner søker om statlige legevaktmidler

Ylf overveier utmeldelse av Legeforeningen

Bente K. Johansen


