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gasjement. Slik har det vært siden landssty-
remøtet i 1991, og slik bør det fortsatt være,
konkluderer sentralstyret med, og fraråder at
man arbeider videre med å splitte opp eller
prioritere ned noen av hovedpilarene som
foreningen bygger på. Man anser at bredden
i arbeidsoppgaver snarere er med på å styrke
foreningens posisjon i samfunnet enn å gi
grobunn for konflikter. Talsmenn for ster-
kere fagforeningsprofil ser det motsatt.

Yrkesforeninger i sentralstyret?
Hvordan skal sentralstyret settes sammen?
Praktiserende Spesialisters Landsforening
ønsker diskusjon om dette og fremmer for-
slag om en lovendring som skal sikre at alle
yrkesforeninger er representert i sentralsty-
ret. Forslaget ble fremmet på landsstyremø-
tet 2000. Det er vurdert av sentralstyret, som
konkluderer med at en slik endring bare kan
vurderes i tilfelle landsstyret vedtar å sette i
gang en debatt hvor den samlede strukturen
i Legeforeningen blir tatt opp til ny gjennom-
gang. Praktiserende Spesialisters Lands-
forening fremmer forslaget på ny ved høs-
tens møte.

Bakgrunnen for forslaget har utgangs-
punkt i forhandlingene om takstoppgjøret for
2001, som ble behandlet og godkjent i sent-
ralstyret uten at Praktiserende Spesialisters
Landsforening var tatt med på råd eller in-
formert. Yrkesforeningen oppfattet dette
som et brudd på tillit og reglement. 

Med dagens ordning velges representan-
ter til sentralstyret blant Legeforeningens 
20 000 medlemmer. Hvilken yrkesforening
kandidatene tilhører, skal ikke spille noen
rolle. Hensikten er at sentralstyrets sammen-
setning får bredest mulig forankring i lege-
gruppene som helhet. Praktiserende Spesia-
listers Landsforening mener en annen sam-
mensetning er nødvendig for å sikre at alle
sentrale organisasjonsledd har reell innfly-
telse i de fora hvor beslutningene tas. I be-
grunnelsen peker yrkesforeningen på at det
ikke hersker tvil om at noen av sentralstyrets
medlemmer til tider opptrer med sterke fø-
ringer fra egen yrkesforening, selv om de
formelt sett ikke oppnevnes som represen-
tanter for de ulike yrkesforeninger. Man kan
ikke leve med en situasjon hvor man risike-
rer å bli satt på sidelinjen i spørsmål som er
sentrale for en, mener Praktiserende Spesia-
listers Landsforening. 

Livet etter sykehusreformen
Hvilken funksjon skal lønnsutvalget og tariff-
utvalget ha, hvordan skal de settes sammen og
samspille med sentralstyret? Disse spørsmå-
lene har også vært gjennomgått av sentralsty-
ret, etter pålegg fra landsstyremøtet 2000. Hø-
ringssvarene som har kommet inn, tyder imid-
lertid på at det ikke er ønske om store endringer
i oppbyggingen av Legeforeningens forhand-
lingsordning. Yngre legers forening foreslår
imidlertid at lønnsutvalget opphører i den
form det har i dag. I spørsmål som gjelder lønn,
ønsker yrkesforeningen at sentralstyret blir ut-

videt med representanter fra yrkesforening-
ene. Flere tar også til orde for at rollen til de
to utvalgene blir tatt nærmere i øyesyn etter at
sykehusreformen er i gang.

På fjorårets landsstyremøte fremmet Hor-
daland legeforening forslag om at det blir
etablert et sekretariat i hver helseregion, og
at det blir bygd opp et profesjonelt tillits-
valgtapparat i hver helseregion. Fylkesavde-
lingen anser at forhandlingskompetansen i
dag er for lite samordnet, og at man trenger
noen som kan ha oversikt over hele området
det skal forhandles om i helseregionen. Fag-
lig så vel som lønnsmessig vil sekretariat i
helseregionen øke handlekraften, mener man
i Hordaland-avdelingen. 

Fylkesavdelingenes være eller ikke være
aktualiseres ved regionalisering av helseve-
senet og statlig overtakelse av sykehusene.
Noen vil mene at man bør legge ned fylkes-
avdelingene etter hvert som fylket forsvin-
ner som forvaltningsnivå. Sentralstyret har
konkludert med at det mer enn noen gang er
viktig å bevare fylkesavdelingene som et
samlende element (1). Spørsmålet om fyl-
kesavdelingene er ikke tema på høstens
landsstyremøte, men vil nok komme.
– Ingrid M. Høie, Tidsskriftet
ingrid.hoie@legeforeningen.no
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Egne kurs for tillitsvalgte – et Ylf-krav
I et innlegg av Gerd Tranø i Ylf-forum (1) blir det fortalt at bare fire deltakere meldte
seg på til et trinn I-kurs for tillitsvalgte i Sør-Trøndelag i vår. 

På spørsmål om hvordan det passer med kravet til Yngre legers forening (Ylf) om å
beholde sitt eget kurssystem, svarer leder Bente Kristin Johansen slik: – Det hender at
søkningen til trinn I-kurs ikke er så stor. Men regelen er at vi har høy søkning til kur-
sene. Trinn II-kursene er det alltid fulle søkerlister til. Ylf må ha egne kurs først og fremst
pga. sin spesielle ansettelsessituasjon, men også for å skape gode nettverk.

Det er hevdet at få Ylf-medlemmer deltar på Legeforeningens trinn I- og trinn II-kurs.
På tillitsvalgtkursene i Legeforeningens regi i 2000–01 var i alt 72 (30 %) av 239 kurs-
deltakere assistentleger.
– Pål Gulbrandsen, Tidsskriftet
pal.gulbrandsen@legeforeningen.no
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Legeforeningen har 
passert 17 000 
legemedlemmer

Totalt er det nå 20 353 medlemmer i
Legeforeningen, studentene inkludert.
Dette viser den oppdaterte lege- og
medlemsstatistikken 11. september. 
Siden februar har medlemstallet steget
med 200 nye.

Det er nå nesten 15 200 legemedlem-
mer i foreningen under 67 år i Norge.
Alment praktiserende lægers forening
har 3 800 medlemmer og Norsk overle-
geforening 5 500 medlemmer. Yngre
legers forening har passert 4 800 med-
lemmer og er omtrent like stor som
Overlegeforeningen blant medlemmer
under 67 år. 

Oslo lægeforening har 4 000 med-
lemmer, og bevarer sin posisjon som
den største fylkesavdelingen. Antallet
som er medlemmer av både Yngre le-
gers forening og Oslo lægeforening har
nå passert 1 000. 


