Referat AU-møte 24.11.2020

Sted: Teams
Tilstede: Jane Halvorsen, Odd Magne Bekkelund og Roy Farstad

Sak
01/21

Sakstype
Godkjenning

Tittel og orientering
Godkjenning av saksliste og referater
Godkjenning av saksliste.
Innstilling:
Godkjent

02/21

Orientering

Oppdatering og orientering

-

03/21

04/21

Vedtak

Debatt,
vedtak

Roy har deltatt på fagseminar om korttarmsyndrom gjennom
legemiddelfirmaet Takeda. Dette møtet bruker egentlig å være i
Amsterdam, men grunnet Covid-19 ble det gjennomført digitalt.
LMF deltok også i møtet.
Det er planlagt et oppfølgingsmøte med LMF og Takeda senere i
2020.
Jane deltok på LNU sitt styrekurs.

Henvendelser og oppnevninger
FFO har kommet med henvendelse hvor de raskt ønsket forslag til
brukerrepresentanter til en ressursgruppe som skal jobbe med
prosjekt om Trygg kirurgi i Helsedirektoratet. NORILCO spilte inn
Jane Halvorsen og Katinka Hauge som representanter. De har
ennå ikke hørt noe fra FFO og det regnes med de da ikke er valgt
ut til å være i ressursgruppen.
-

Boots Homecare skal ha et webinar hvor NORILCO skal delta.
Tema for webinar er stomi og brokk. Roy deltar for å snakke litt om
NORILCO, mens Camilla Askim deltar som likeperson og svarer
på spørsmål fra de som ser på.

-

Jane Halvorsen er av FFO satt på reservelisten på personer som
de oppnevner til brukerutvalget for Ahus. Det er nå opp til styret og
administrasjonen på Ahus om de velger å innstille henne.

-

Jane Halvorsen er spurt fra FFO Viken om hun ønsker å sitte i
brukerrådet for Viken fylke. Dette er takket nei til grunnet
arbeidsmengde.

Hovedstyremøte dagsorden
Møtedato neste HS-møte 4.- 6. desember 2020. Grunnet Covid-19
gjennomføres møte digitalt via Teams. Siden dette er det første møtet til
det nye HS er det lagt opp til opplæring av styret og samt en del
konstitueringssaker. Viktig del av opplæring er arbeidsgiveransvaret.
Det ble av Arbeidsutvalget gått igjennom forslag til saksliste.
.
Program for HS-helgen
HS-møte fredag, kl. 18 for opplæring
HS-møte lørdag, kl. 09:30 - 15:30
HS-møte søndag, kl. 09:30 - 14:00

Saksliste og sakspapirer sendes ut til HS etter gjeldene frister.
05/21

Vedtak

Lønnskrav
Ifølge personalhåndboken kan ansatte gå opp i lønnsforhandlinger etter
det statlige lønnsoppgjøret er gjort. Det ble gått igjennom hvert enkelt
lønnskrav.
Kravene ble behandlet på AU møte.
Saker som omhandler personopplysninger om de enkelte ansatte føres i
B-protokoll

06/21

Vedtak

Personell 2021
Det ble tatt en gjennomgang av personalsituasjonen for 2021.
Personalsaker føres i B-protokoll grunnet personvern. HS orienters på
styremøte i desember.
Siden det er nytt HS må det også gås igjennom personalansvaret til styret
på styremøte.

