
Forhandlingsretten er tema for to 
høringsuttalelser fra Legeforeningen.

Sentralstyret godkjente på møte i august ut-
kast til Legeforeningens høringsuttalelse til
lovendringsforslag og anbefalinger fra Aka-
demikerne. Foreningen støtter Akademiker-
nes kommentarer med særlig vekt på at det
ikke må bli begrensninger i yrkesorganisa-
sjonenes forhandlingsrett, at det ikke må set-
tes ytterligere begrensninger på partenes ad-
gang til å inngå særavtaler, samt en kritikk
av hvordan Statens lønnsutvalg fungerer som
tvisteløsningsorgan.

Der legges det særlig vekt  på at Riksmek-
lingsmannens adgang til å koble avstemninger
ved tariffoppgjør må begrenses, og at påbud
om avstemning over meklingsforslag må unn-
gås. Uttalelsen baserer seg på en henvendelse
fra Kommunal- og regionaldepartementet
som har bedt om merknader til NOU 2001:14
Innstilling fra utvalget for tarifforhandlings-
systemet.

Utvalgets omfattende og inngående rede-
gjørelse og sammenlikning av norske regler
og praksis med øvrige nordiske land, og for-
holdet til menneskerettighetsreglene i norsk
og internasjonal rett, viser at tarifforhand-
lingssystemet fungerer tilfredsstillende i de
fleste sammenhenger.

I høringsuttalelsen fra Legeforeningen
sies det at den enkelte part fortsatt skal kunne
godta eller forkaste et forslag og eventuelt gå
i konflikt, og at det må være adgang til par-
tiell arbeidskamp.

Legeforeningen støtter også Akademiker-
nes kommentarer i en annen høringsuttalelse
vedrørende tjenestemannsorganisasjonenes 
forhandlingsrett i statlig sektor mv. og for-
slag til endringer i lov om offentlige tjenes-
tetvister. 

Les mer om høringsuttalelsene på Lege-
foreningens Internett-sider under Medlems-
informasjon (www.legeforeningen.no).

Lise B. Johannessen
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Utfordringene står i kø for de tillits-
valgte ved sykehusene. Det viktigste
blir å få på plass nye avtaler. Dette ble
presisert når de tillitsvalgte møtte 
styrelederne i de regionale helsefore-
takene for første gang.

Styrelederne for de regionale helseforeta-
kene deltok på de fem regionale tillitsvalgt-
konferansene om sykehusene som foretak,
som Legeforeningen arrangerte i september.
Representanter fra sentralstyret, tillitsvalgte
fra fylkesavdelingene, Norsk overlegefor-
ening, Yngre legers forening, Praktiserende
Spesialisters Landsforening og hovedtillits-
valgte ved institusjonene deltok.  

Det var første gang styrelederne møtte de
tillitsvalgte for legene. Møtene var et ledd i
arbeidet med å gjøre styrelederne kjent med
Legeforeningens støtte til reformen. Møtet

gav også verdifulle synspunkter fra de med-
lemmene som er brakt inn i den videre pro-
sessen.

De fem styrelederne gav uttrykk for at de
prioriterte oppgavene var å rekruttere daglig
leder og å få bukt med ventelistekøene. 

En gyllen anledning
Fra Legeforeningens side ble det redegjort
for hvilke muligheter den nye reformen ska-
per på forhandlingsarenaen. Legene kan nå
ta utgangspunkt i hva som er den mest hen-
siktsmessige avtaleutforming for å belønne
kompetanse, ansvar og innsats. 

– Det er en unik anledning hvor vi skal for-
søke å ta med oss det beste fra flere avtaler,
sa Øyvind Sæbø, forhandlingssjef i Legefor-
eningen. Han understreket at Legefor-
eningen arbeider for å få til at størstedelen av
lønnen fastsettes lokalt, og at kun helt nød-
vendige, gjennomgående reguleringer fast-

settes i de sentrale avtalene. – Når det gjel-
der turnusleger og assistentleger, vil Lege-
foreningen sørge for at det blir sentrale min-
stelønns- eller garantilønnsbestemmelser,
understreket Sæbø.

– Legeforeningens utfordring er først og
fremst å få forståelse for hvilke organisato-
riske grep som er nødvendige og riktige for
å få god drift av sykehusene. Fagligheten og
konsentrasjonen mot målene er viktigst for å
lykkes, sa Einar Hysing fra sentralstyret. 

– Det som er best mulig for pasientene, er
også best mulig for legene, sa han, og un-
derstreket at reformen gir nye muligheter for
legene til å delta i prosessen med å skape et
fremtidig helsevesen.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen
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Tarifforhandlingssystemet fungerer 
tilfredsstillende

høringsuttalelserhøringsuttalel Leger ønskes som 
ledere
Sosial- og helsedepartementet gir nå
tydelig signal om at leger er ønsket
som ledere på avdelingsnivå.

Det kommer frem av et brev av 12.9. 2001
fra departementet. 

– Vi er svært fornøyd med at Sosial- og
helsedepartementet gir utvetydig uttrykk for
at leger er ønsket som ledere. Departementet
bidrar dermed til å oppfylle Stortingets 
ønske om  klare ansvarslinjer i ledelse av kli-
niske avdelinger. Brevet til landets fylkes-
kommuner er en prisverdig klargjøring, sier
Bente Mikkelsen, leder i Norsk overlegefor-
ening. 

– Det er gledelig at den uro som har opp-
stått ved flere sykehus, nå tilbakevises som
ubegrunnet. Departementet er forbilledlig 
tydelige  på  at legekompetanse ønskes i le-
derstillinger på avdelingsnivå. Jeg tror dette
brevet legger et  grunnlag for at leger vil fort-
sette å søke lederstillinger, sier hun. Dette
sammenfaller med Legeforeningens målset-
ting om ledelse i sykehus. 

Ellen Juul Andersen
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