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_________________________________________________________________________________________________________ 

Yngre Lægers ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021 (virtuelt) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Referat  
_________________________________________________________________________________________________________ 

1. Velkomst, valg af dirigent og praktiske oplysninger 
 

2. Orientering om resultatet af OK 21 
 

3. Det regionale og kommunale område 
 

4. Statsområdet  
 

5. Stillingtagen til den videre procedure 
 

6. Stillingtagen til resultatet af OK 21 
 
7. Forberedelse af generalforsamling i Lægernes Pension den 16. april 2021 

  
8. Eventuelt  

 

9. Drøftelse af eventuel fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS  
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Pkt. 1 Velkomst, valg af dirigent og praktiske oplysninger 
Helga Schultz bød såvel repræsentantskabet som gæster velkommen og oplyste, at hun i går aftes 
havde udsendt orientering til repræsentantskabet om, at bestyrelsen havde truffet beslutning om 
at aflyse eftermiddagens programpunkt om fusionsdrøftelser. Dette skyldtes, at Overlægeforenin-
gens nyligt indgåede overenskomst bl.a. havde betydet ændrede lønvilkår for nye overlæger, hvil-
ket havde medført en betydelig frustration blandt medlemmer af Yngre Læger, hvoraf nogle efter-
følgende havde henvendt sig samlet til Yngre Læger og bedt om en juridisk vurdering af mulighe-
derne for juridisk at anfægte Overlægeforeningens resultat. Yngre Læger har indhentet en juridisk 
vurdering fra SIRIUS advokater, som viser, at det ikke er muligt juridisk at anfægte det. Yngre Læ-
gers bestyrelse har imidlertid politisk besluttet at kalde timeout i det igangværende arbejde med 
at undersøge mulighederne for en eventuel fusion med Overlægeforeningen med baggrund i Over-
lægeforeningens overenskomstresultat, en beslutning der var truffet aftenen før repræsentant-
skabsmødet.  
 
Bestyrelsen vil nu tage det igangværende fusionsarbejde op til revision. Eventuelle bemærkninger 
til fusion samt Overlægeforeningens overenskomst blev anvist til at kunne rejses under dagsorde-
nens punkt 8 (Eventuelt).  
 
Efterfølgende foreslog Helga Schultz Jacob Goldschmidt som dirigent, hvilket blev tiltrådt. 
 
Jacob Goldschmidt fastslog, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt, 
samt at udsendelse af dagsorden var sket rettidigt. Repræsentantskabet skulle senere afgøre, 
hvorvidt afstemningen skulle afvikles fortroligt eller via Teams svarende til håndsoprækning. Der 
ville under mødet ske lydoptagelse med henblik på udarbejdelse af referat. 
 
 

Pkt. 2 Orientering om resultatet af OK 21 
Wendy Schou orienterede indledningsvis kort om de gennemførte forhandlingsforløb på de tre for-

handlingsområder.  

 

 

Pkt. 3 Det regionale og kommunale område 
Wendy Schou præsenterede indholdet af overenskomstresultatet på det regionale område, jf. den 

udsendte orientering til repræsentantskabet.   

 

Wendy Schou orienterede endvidere om, at Yngre Læger igen havde rejst krav over for Kommuner-

nes Landsforening om indgåelse af en overenskomst, men at dette på ny var blevet afvist, og at de 

nuværende protokollater var videreført uændret.  

 

Repræsentantskabet kommenterede og drøftede det regionale overenskomstresultat med fokus på 

projektet om faglig og opgavemæssig udvikling for afdelingslæger, det fælles arbejde med regio-

nerne om arbejdstidsregler, opstramninger ift. afdelingslægers efteruddannelsesdage samt ph.d.-

forbedringer. Der var generelt tilfredshed med og stor opbakning til forhandlingsresultatet.  
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Pkt. 4 Statsområdet 
Wendy Schou præsenterede indholdet af overenskomstresultatet på det statslige område, jf. den 

udsendte orientering til repræsentantskabet, hvor de få forbedringer for de yngre læger skulle ses 

i lyset af, at der i CFU-forliget ikke var afsat økonomiske midler til organisationsforhandlingerne.   

 

Repræsentantskabet kommenterede og drøftede resultatet, herunder at lønudviklingen for læger i 

staten var ringere end for læger i regionerne. Helga Schultz svarede hertil, at dette skyldtes, at 

CFU-forliget – som lægeområdet er en meget lille del af – indebar en mindre økonomisk ramme på 

det statslige område. 

 
 

Pkt. 5 Stillingtagen til den videre procedure 
Jacob Goldschmidt orienterede om de vedtægtsmæssige bestemmelser i forhold til repræsentant-

skabets stillingtagen til den videre procedure.  

 

Repræsentantskabet tiltrådte enstemmigt bestyrelsens indstilling om at sende det regionale over-

enskomstresultat til urafstemning blandt medlemmerne, samt at bestyrelsen bemyndiges til at 

tage stilling til det regionale overenskomstresultat med henblik på en samlet tilbagemelding til 

Akademikerne, såfremt urafstemningen ikke er beslutningsdygtig, dvs. med en stemmeafgivelse på 

mindre end 50 pct. 

 

 

Pkt. 6 Stillingtagen til resultatet af OK 21 

Repræsentantskabet tilsluttede sig enstemmigt bestyrelsens anbefaling af det regionale overens-

komstresultat, når dette sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Bestyrelsens udtalelse af 

8. marts 2021 om overenskomstresultatet ville blive udsendt til medlemmerne i forbindelse med 

urafstemningen. 

 

 

Pkt. 7 Forberedelse af generalforsamling i Lægernes Pension den 16. april 2021  

Medlem af bestyrelsen for Lægernes Pension Rune Hasselager gennemgik dagsordenen for general-

forsamlingen i Lægernes Pension den 16. april 2021. 

 

Repræsentantskabet drøftede dagsordenen. 

 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

Jacob Goldschmidt oplyste i forlængelse af dagsordenens punkt 1 vedrørende ændring af dagsorde-

nen, at eventuelle bemærkninger omkring fusion og Overlægeforeningens overenskomst i stedet 

kunne rejses under nærværende punkt, og at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ville 

være afsluttet efter behandlingen af nærværende punkt. 
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Repræsentantskabet havde herefter en helt åben drøftelse om såvel den eventuelle fusion og pro-

cessen herfor samt Overlægeforeningens nyligt indgåede overenskomst, som sås at kunne få nega-

tiv betydning for afdelingslæger. 

 

Helga Schultz takkede for gode drøftelser og input, som bestyrelsen ville tage med sig i arbejdet 

med at overveje processen med en eventuel fusion.  

 

 

Pkt. 9 Drøftelse af eventuel fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforenin-

gen/FAS 

Bestyrelsen havde taget punktet af dagsordenen. 

 

 

 

 


