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Årsmøtet for OLL avholdes onsdag 
22. mai 2002 kl 0830 Soria Moria 
kurs- og konferansesenter, Lille sal

Dagsorden

1 Åpning. Valg av ordstyrere og referent
2 Årsmelding
3 Regnskap
4 Budsjett
5 Diverse lovendrings- og instruksendrings-
forslag

Det foreligger til behandling diverse loven-
dringsforslag. Det viktigste er at det foreslås
innført et landsråd også i OLL. Landsrådet
foreslås å bestå av styret, fagutvalget og de
fylkestillitsvalgte.

Fag- og kvalitetsutvalgene foreslås slått
sammen til et fagutvalg.

Valgkomiteen gis en egen paragraf. Det
foreslås å fjerne bestemmelsen om at valg-
komiteen skal sende sine forslag til med-
lemmene to uker før årsmøtet. 

På bakgrunn av lovendringsforslagene er

det også nødvendig å endre valgkomiteens
instruks.

Kravet til at årsmeldingen skal sendes alle
medlemmer i papirformat foreslås fjernet.

Til slutt foreligger det noen rent redaksjo-
nelle og formuleringsmessige endringsfors-
lag.
6 Valg av leder til fag- og kvalitetsutvalget.
7 Valg av vararepresentant til styret
8 Status for OLL og planene fremover. Le-
deren innleder til diskusjon.

– Endringer i forhandlingssystemet og
lokal lønnsdannelse er målet, sier leder
Per Kristian Sundnes i Akademikerne. 

Akademikerne Stat
Akademikerne Stat ønsker en stor lokal pott
og at tillegg på tabellen gis som prosentvise til-
legg. Arbeidsgiverne er opptatt av at offentlig
sektor skal besitte høy kompetanse. Dette er
særlig viktig med hensyn til de utfordringer
som offentlig sektor står overfor med hensyn
til omstilling, desentralisering og delegering. 

– Skal man få til endringer, må lønns- og
personalpolitikken avspeile en vilje til å vi-
dereføre og øke offentlig sektors kompetanse
på viktige samfunnsområder, mener gene-
ralsekretær Kari Kjenndalen i Forskerfor-
bundet. Hun leder Akademikerne Stat som
forhandler for 28 000 medlemmer, hvorav
804 er legemedlemmer.

Akademikerne Kommune
Leder av Akademikerne Kommune er Hans
Petter Aarseth, tidligere president i Legefor-
eningen. Akademikerne Kommune er blitt
betydelig mindre etter at Akademikerne
Helse ble opprettet. Et partssammensatt ut-
valg mellom KS (Kommunenes Sentralfor-
bund) og arbeidstakerorganisasjonene i
kommunal sektor har i sluttrapporten kon-
kludert med interessante synspunkter. Disse
er bl.a. at det felles offentlige regulativet opp-
hører, hovedlønnstabellen fjernes og at det
innføres årslønnsbetegnelse i kroner og øre.
Likeså fjernes lønnsrammen og lønnsstruk-
turer. I kommunal sektor er det foreslått at
lønnsmassen deles i to hvor noen stillings-
kategorier, bl.a. turnusleger og assistentle-
ger, får sin grunnlønn fastsatt sentralt og
andre tillegg lokalt. Andre stillinger vil få all
sin lønnsfastsettelse lokalt. 

I et slikt system ser man for seg at lønns-
tvister løses lokalt ved nemnd, voldgift eller
liknende. Det er interessant at skissen som er
blitt presentert på Kommunenes Sentralfor-

bunds medlemskonferanser rundt om i lan-
det, er godt mottatt lokalt. Aftenposten hadde
nylig et oppslag hvor det var bare ett fylke
som hadde andre prioriteringer. 

– KS-medlemmene vil ha økt lokal lønns-
dannelse og prosentvise tillegg. Faktisk er
det hele seks fylker i KS som vil vurdere å ta
en konflikt, dersom det ikke blir lokal lønns-
dannelse. Innenfor KS-området har akade-
mikere hatt en mindrelønnsutvikling på 
0,8 %. Denne må lukkes ved årets oppgjør,
sier Hans Petter Aarseth, leder i Akademi-
kerne Kommune.

Akademikerne Oslo kommune
Leder av Akademikerne i Oslo kommune er
Ole Jacob Knudsen fra Norske Siviløkono-
mers Forening. Også i Oslo kommune vil
Akademikerne satse på å få en stor lokal pott,
anledning til systemendringer og at det blir
gitt prosentvise tillegg.

Akademikerne Helse
Akademikerne Helse skal inn i sitt første ho-
vedoppgjør. Hovedmålsettingen er å få til et
nytt system for forhandlinger, hvor ansvar,

kompetanse og innsats vil være grunnlaget
for å fastsettes legenes lønn. I de sentrale for-
handlingene mellom Akademikerne Helse
og NAVO vil generelle forhold bli regulert,
f.eks. å sikre finansiering av opplærings- og
utviklingstiltak (OU-ordning), regulering og
sikring av pensjonsrettigheter, etc. På neste
forhandlingsnivå vil man fremforhandle av-
taler om særlige forhold som gjelder legene.
Eksempler på dette kan være minstelønn for
assistentleger, turnusleger, m.m. Forhand-
linger om kroner og øre for øvrig kommer 
lokalt i det enkelte foretak. 

Legeforeningens tillitsvalgte vil  bli inn-
kalt til møter og Legeforeningen vil i utstrakt
grad bistå tillitsvalgte lokalt i disse forhand-
lingene. Forhandlingene lokalt påregnes å
starte opp primo mai. Akademikerne Helse
ledes av Legeforeningens forhandlingssjef,
Øyvind Sæbø. Akademikerne Helse for-
handler for 10 000 akademikermedlemmer,
hvorav Legeforeningen er den største med
ca. 80 % av medlemmene. 

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Årets tariffoppgjør viktig for Akademikerne

Sentrale aktører i lønnsoppgjøret: Øyvind Sæbø (f.v.), Per Kristian Sundnes, Kari Kjenndalen, Ole 
Jacob Knudsen og Hans Petter Aarseth. Foto E.J. Andersen
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