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Synspunkter på 

landsstyremøtet 2005

Vi har spurt noen delegater hva 
de syntes var de viktigste sakene 
på møtet.

Torild Berg,

Aplf og Buskerud legeforening
Jeg synes spesielt saken 
som Ylf tok opp, nemlig 
retten til å beholde de 
arbeidsforholdene som 
man har klart å fremfor-
handle og at de ikke må 
forringes – var svært vik-
tig. Den saken synes jeg 
vi skal kjempe for i felles-
skap.Det å ha gode 
arbeidsforhold og bedre 

enn de er nå, mener jeg er viktig. Jeg synes 
det er viktig å fremforhandle enda bedre avta-
ler sett i forhold til våre arbeidsforhold – det 
gjelder alle typer vaktarbeid, både i institusjons-
helsetjenesten og i allmennpraksis.

Den andre saken jeg vil trekke frem var val-
gene. Jeg synes særlig valget av presidentkan-
didat var kjempespennende. Det var morsomt 
å stemme frem en kvinnelig president og det 
var absolutt på tide at en kvinne nå skal fronte 
Legeforeningen.

Som delegat fra en fylkesavdeling synes jeg 
at vi bør ha det mest mulig lokalt. Jeg er derfor 
glad for at vi beholder fylkesavdelingene. Lokal 
tilknytning er viktig, spesielt med tanke på sam-
handling mellom første- og annenlinjetjenesten.

Harald Guldsten,

Praktiserende spesialisters 
landsforening (PSL)

– Det var to veldig viktige 
saker som ble behandlet 
av landsstyret. Det ene er 
organisasjonssaken. Det 
er gledelig at den ble lan-
det, og at det til slutt ble 
et enstemmig vedtak. Det 
synes jeg er veldig posi-
tivt. Når det gjelder sam-
mensetningen av lands-
styret, ser jeg ikke poen-

get i å trekke et skarpt skille mellom yrkes-
foreningene og representantene for spesialfor-
eninger, vi er alle fagpersoner – de aller fleste 
også spesialister.

Det andre var den særdeles viktige og vanske-
lige saken som ble brakt på banen av Ylf. Ylf-sty-
ret gav oss en meget grundig og god innføring 
i problemet og de skal ha honnør for grundighet 
og dyktighet i måten de fremførte saken for lands-
styret. Det var åpenbart at dette hadde landsmø-
tets sympati og forståelse slik at denne saken – 
i hvert all inntil videre – er brakt til en lykkelig slutt. 
Jeg tror nok at måten den ble behandlet på, både 
av Ylf, landsstyret og sentralstyret, bidrog til at 
resten av møtet ble avviklet i en meget god tone.

Omfattende debatt 
om A2-avtalen
Yngre legers forening startet en lang og viktig debatt da Hilde Engjom, 
Ylfs leder, gav en redegjørelse om Ylfs oppfatning av forholdene 
omkring A2-avtalen.

– For Ylf er det helt avgjørende at verne- og 
arbeidstidsbestemmelser i avtaleverket 
sikres slik at de yngre legene ikke opplever 
at deres situasjon svekkes, sa Hilde Engjom 
da hun innledet til debatt under landsstyre-
møtets første dag. Ylf mente at sentralsty-
rets godkjenning av protokollen fra A2-for-
handlingene bryter med prinsipper vedtatt 
av landsstyret, om sikring av elementer 
relatert til legers lønns- og arbeidsvilkår 
i sentrale avtaler, og vurderte på denne bak-
grunn å fremme mistillit mot sentralstyret. 
Ylf ønsket imidlertid først å få landsstyrets 
synspunkter på fire forslag.

Fikk sympati
Det var svært mange talere under den påføl-
gende debatten. Det utspant seg en debatt 
om regulering av arbeidstidsbestemmelser, 
om sosiale bestemmelser i de sentrale 
avtalene og om arbeidstidens plassering. 
Mange understreket at et fremtidig sentral-
styre måtte ta synspunktene fra salen svært 
alvorlig.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens 
president, gav uttrykk for at flertallet 
i sentralstyret vurderte det slik at det ikke 
ville vært mulig å oppnå mer for medlem-
mene gjennom en konflikt, enn ved å aksep-
tere forhandlingsresultatet. – Sentralstyret 
vurderte det slik at vi i denne saken ikke 
hadde kunnet oppnå noe mer om vi hadde 
gått til konflikt, sa han og understreket at 
sentralstyrets motiv aldri har vært å angripe 
eller svekke rettighetene for de svakeste 
medlemmene. Han sa også at det ikke var 
vanskelig å se at forhandlingsprosessen ble 
opplevd som krevende for flere. – Visse 
sider kunne vært håndtert bedre, nå må vi se 
fremover, sa han.

Etter ytterligere debatt vedtok landsstyret 
å oversende Ylfs forslag samt forslag til 
noen endringer fra sentralstyret, til redak-
sjonskomiteen.

Enstemmig vedtak
Redaksjonskomiteens forslag som var 
behandlet i fellesskap med sentralstyret og 
forslagsstiller, ble enstemmig vedtatt på alle 
punkter:
1. Landsstyret pålegger sentralstyret 

å arbeide for at den enkelte lege skal 
kunne velge om han/hun vil arbeide etter 
arbeidsmiljølovens vernebestemmelser 
uten avtalte unntak, eller etter overens-
komstens vernebestemmelser.

2. Landsstyret pålegger sentralstyret 
å vektlegge sentral lønnsdannelse for 
medlemsgrupper/yrkesforeninger som 
ønsker det.

3. Landsstyret forutsetter at sentralstyret 
ikke aksepterer B-delsavtaler som, utover 
A2-avtalens begrensninger, utvider, svek-
ker eller på andre måter forringer legers 
arbeidstidsordninger, med mindre det er 
oppnådd enighet lokalt.

4. Landsstyret mener at reguleringen av so-
siale rettigheter må opprettholdes 
i overenskomstens del A1.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Hilde Engjom startet en lang og viktig debatt. 
Foto Lise B. Johannessen

Debatten engasjerte Anna Midelfart, Gerd 
Tranø og Stein Olav Samstad fra Sør-Trøndelag 
legeforening. Foto Lise B. Johannessen
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