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God basiskunnskap til tillitsvalgte1520

Over 80 tillitsvalgte fra Oslo og Akers-
hus var i slutten av mars samlet for 
å lære mer om det å være tillitsvalgt.

Kurset var i regi av Oslo legeforening og 
ble holdt på Ullevål universitetssykehus. 
På kurset ble bl.a. forhandlingsstrukturen 
jf. hovedavtalen med NAVO, utfordringer 
i forbindelse med årets lønnsoppgjør og 
arbeidsgivers styringsrett gått grundig 
gjennom. I tillegg var president Torunn 
Janbu invitert for å informere om tillits-
valgtordningen samt Legeforeningens orga-
nisasjon, struktur og regelverk.

Kursdeltakerne Anne-Berit Erdal, 
assistentlege ved Onkologisk avdeling på 
Ullevål universitetssykehus og Eivor 
Hernes, post.doc.stipendiat ved Kreftregis-
teret er begge helt ferske som tillitsvalgte på 
sine avdelinger. – Dette tillitsvalgtkurset 
har vært veldig ryddig, oversiktlig og fint, 
sier de begge.

– Det er bra at informasjonen gis på et 
basisnivå og er tilpasset oss som er nye 
tillitsvalgte, sier Anne Berit Erdal og legger 
til at hun føler at hun i løpet av dagen har 
lært mye om det å være tillitsvalgt. – Det er 
mange ukjente begreper i forhandlingsver-
denen som er selvsagte for mange, men 
ukjente for oss, og det har vært greit å få en 
gjennomgang av disse, sier Eivor Hernes.

De innrømmer begge at de måtte tenke 
seg om en stund før de sa ja til å bli tillits-
valgt, men at de etter denne kursdagen ikke 
angrer på sitt valg. – Vi føler oss prioriterte 
når selveste presidenten i Legeforeningen 
tar seg tid til å komme hit for å holde fore-
drag og på den måten viser at hun bryr seg 
om de tillitsvalgte. Det gjør at vi blir enda 
mer motiverte, påpeker de begge.

Lisbet T. Kongsvik

lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Sammen om sosiale bestemmelser1520

Akademikerne Helse har gått sam-
men med alle de øvrige hovedsam-
menslutningene og forbundene 
i «område 10 Helseforetakene» om 
å forhandle med NAVO om de sosiale 
bestemmelsene.

Fredag 28. april ble partene enige om de 
sosiale bestemmelsene for medlemmer 
ansatt i helseforetakene. Disse omfatter 
bl.a. lønn under sykdom, svangerskap, 
fødsel og adopsjon. I tillegg gjelder det 
bestemmelser om gruppelivsforsikring, 
yrkesskade og pensjon m.v. Det vil bli satt 
ned en partssammensatt arbeidsgruppe som 
skal vurdere spørsmål knyttet til fremtidig 
pensjonsordning for helseforetakene og 
bestemmelser om yrkesskade i forhold til 
de nye reglene om midlertidig uførepen-
sjon.

Det er foretatt enkelte endringer av de 
sosiale bestemmelsene, men i det vesentlige 
er samtlige bestemmelser videreført uten 
endringer. Det mest positive er at samtlige 
ansatte i helseforetakene nå vil få utbetalt 

full lønn under sykdom uten inntektsbe-
grensningen på 6 G. Dette vil særlig berøre 
Sykehuset Innlandet, Helse Nordmøre og 
Romsdal og Universitetssykehuset Nord 
Norge. I tillegg er det tatt inn en sikringsbe-
stemmelse som innebærer at ledere og 
andre som ikke er omfattet av overenskom-
sten, gis de samme minimumsgarantier som 
for øvrige ansatte i helseforetaket.

Akademikerne Helse gikk sammen med 
de andre sammenslutningene fordi man 
mener de sosiale bestemmelsene bør 
utvikles i felleskap, og at det er viktig at de 
forhandles sentralt og gjelder likt for alle 
helseforetak. Det sikrer at ansatte i helse-
foretakene kan bytte arbeidssted uten store 
komplikasjoner eller risiko for tap av rettig-
heter.

Les mer om vårens oppgjør på Lege-
foreningens Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56831

Anne-Gry Rønning Moe

anne-gry.ronning-moe@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Krav til de sentrale 
A1-forhandlingene
Akademikerne Helse overleverte mandag 
24. april krav til de sentrale A1-forhandlin-
gene mellom NAVO og Akademikerne. For 
Legeforeningens medlemmer er det frem-
met krav om regulering av minimums-
satsene i den sentrale delen av overens-
komsten. Kravet fremmes for å ivareta de 
medlemmer som ikke har fått lokal lønns-
regulering i senere oppgjør. Les hele saken
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=98479

Sier ikke opp rammeavtale
Rammeavtalen mellom Oslo kommune og 
Legeforeningen er så langt ikke sagt opp av 
noen av partene. Tariffutvalget behandlet 
saken den 28.3. 2006, og ga en tilråding 
om at avtalen ikke ble sagt opp.

Legeforeningens 
statusrapport om rus
Oppfølgingen av statusrapporten om rus 
På helsa løs. Når rusbruk blir misbruk og 
misbruk blir avhengighet var tema på lands-
styremøtet i Oslo 10.–12. mai. Rapporten 
er trykket i papirformat og kan bestilles på 
www.legeforeningen.no/index.gan?id=
94516. Rapporten koster 100 kroner. Den 
kan også lastes ned i PDF-format gjennom 
samme lenke.

Anne-Berit Erdal og Eivor Hernes mener at kur-
set gav en god smakebit på hva det vil si å være 
tillitsvalgt. Foto Lisbet T. Kongsvik


