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Viktige forhandlinger for sykehuslegene
Skal tillitsvalgte gjøre en god jobb, 
må de få informasjon om avtalene og 
overenskomstene som er inngått.

Derfor gjennomfører Legeforeningen infor-
masjonsmøter over hele landet for tillits-
valgte om resultatet av forhandlingene på
AI- og A2-nivåene og om det videre arbeidet
med B-forhandlingene.

Utfordring for tillitsvalgte
Umiddelbart etter at avtalens del II (A2) var
undertegnet, ble det på kort varsel innkalt til
et møte i Oslo for tillitsvalgte på foretakene
10. september med ca. 140 deltakere. 16.
september arrangerte Norsk overlegefor-
ening et møte i Oslo med nærmere 70 delta-
kere. Felles for begge møter var stor interes-
se for det nye avtaleverket. Alt er nytt og de
tillitsvalgte har behov for god informasjon
for å klare den utfordringen de står overfor.

Legeforeningen vil derfor i høst skolere
og informere lokale tillitsvalgte i forbindelse
med B-forhandlingene. Det gjennomføres
møter over hele landet også i regi av Yngre
legers forening (Ylf ) og Norsk overlege-
forening (Of). Nytt om helseforetak, som er
et informasjonsorgan overfor tillitsvalgte, er
sendt ut, og det er en egen side med spørsmål
og svar på de lukkede tillitsvalgtsidene på

Internett. Det er også utarbeidet beregnings-
modeller for konvertering av lønn til bruk
for de tillitsvalgte.

Når de lokale forhandlingene er avsluttet,
er det de sentrale partene, NAVO og Akade-
mikerne Helse som vil ta endelig stilling til
om man aksepterer de resultatene som er
oppnådd lokalt.

Fra 26. september til 10. oktober ble det
avholdt regionsvise konferanser/kurs i alle
de fem helseregionene. Målgruppene for
konferansene var tillitsvalgte på alle nivåer i
helseforetakene.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Felles reaksjon på korte høringsfrister

Funksjonshemmedes Fellesorganisa-
sjon, Norges apotekerforening, Lege-
middelindustriforeningen og Lege-
foreningen klager i brev til Sivil-
ombudsmannen på Helse-
departementets høringspraksis.

Foreningene mener Helsedepartementets ut-
strakte bruk av forkortede høringsfrister re-
presenterer en uthuling av høringsinstituttet.
Disse knappe fristene er prinsipielt og de-
mokratisk betenkelig og skaper store proble-
mer for det viktige arbeidet foreningene ut-
fører i forbindelse med å besvare høringer.

Kun i unntakstilfeller
I brevet som er datert 12.9. 2002 ber forenin-
gene Sivilombudsmannen om å undersøke
Helsedepartementets høringspraksis og vur-
dere lovligheten av departementets bruk av
forkortet høringsfrist. Foreningene ber også

Sivilombudsmannen om å innskjerpe over-
for Helsedepartementet at forkortet hørings-
frist kun skal benyttes i unntakstilfeller.

Foreningene kan dokumentere at departe-
mentet generelt ikke bruker den normale hø-
ringsfristen på tre måneder. Bruken av for-
kortede høringsfrister er ved gjentatte anled-
ninger bemerket fra foreningenes side og er
også tatt opp i ulike møter.

I henhold til utredningsinstruksen gitt ved
kongelig resolusjon av 18.2. 2000 skal hø-
ringsfristen normalt være tre måneder, og
ikke mindre enn seks uker. Gjennom 2001
og 2002 har foreningene merket seg at Hel-
sedepartementet bare unntaksvis har holdt
seg til normal høringsfrist.

Foreningene har utarbeidet en oversikt
over et tilfeldig utvalg høringssaker som en
eller flere av foreningene har fått fra depar-
tementet i 2001 og 2002. Tiden er regnet fra
den dagen høringsbrevet er mottatt hos for-

eningene. Av totalt 18 høringssaker var det
kun i tre tilfeller at den normale høringsfris-
ten var i nærheten av å være oppfylt. Gjen-
nomsnittstiden er 50 dager, mens det i hele
ni saker har vært en høringsfrist på 40 dager
eller mindre. Korteste høringsfrist var 23 da-
ger.

Forsvarlig behandling
Generalsekretær Magne Nylenna sier i en
kommentar at han synes det er viktig at for-
eningene denne gangen gikk sammen om en
slik henvendelse. − Det er særdeles viktige
spørsmål hvor departementet etterlyser syns-
punkter fra høringsinstansene, og det må
være slik at vi gis tilbørlig tid til å behandle
henvendelsene på en forsvarlig måte, sier
generalsekretæren.
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Det var stort oppmøte på informasjonsmøtene om forhandlingsresultatet. Foto L.B. Johannessen




