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        Godkjent 26.10.2017. 

 

Referat fra styremøte / arbeidsmøte til Norsk overlegeforening  
onsdag 30. august 2017 – lørdag 2. september 2017, Beau Rivage Hotel Nice. 

 
Til stede: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Janne K. Bethuelsen,  

Kjetil A.H. Karlsen, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen Turid J. 

Thune (sak 287-307), og Albert Bolstad (sak 287-307).  

Påtroppende styremedlemmer Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde, 

begge til stede under sakene 297-336). 

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland og Edith Stenberg. 

 

Forfall:  Redaktør Arild Egge.  

 

 

Saker til avtroppende styre: 
   

Sak 287/16-17  Referat fra styremøtet 21. juni 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 288/16-17  Orienteringssak styret / sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status.  

 

Sak 289/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte på aktuelle saker fra sentralstyret.  

 

Det planlegges en større medlemsundersøkelse som skal sendes i høst.  

 

Sak 290/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret diskuterte aktuelle mediesaker.  

 

Jon Helle ble intervjuet i Dagens Medisin i sommer om lang behandlingstid ved 

spesialistgodkjenninger.  

 

Sak 291/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Forhandlingssituasjonen fram mot hovedoppgjøret i Spekter-området 2018 ble diskutert. 

 

Sak 292/16-17  Avtroppende styremedlemmer – kjøp av datautstyr.  

 

Avtroppende styremedlemmer har fått mulighet til å kjøpe ut sitt bærbare datautstyr etter 

regnskapsmessig avskrivning i foreningen.  
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Sak 293/16-17  Evaluering av styreperioden / arbeidsform etc.  

 

Styret evaluerte arbeidet og arbeidsform i siste toårsperiode. 

 

Sak 294/16-17 Høringssak – Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for 

autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor 

EØS og Sveits.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.8.2017 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter departementets forslag for å sikre en mer effektiv og hensiktsmessig ordning for å 

godkjenne autorisasjonen for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og 

Sveits. Of presiserer at forutsetningen må være at kravene som stilles for å få godkjent 

autorisasjon ikke reduseres. 

 

Sak 295/16-17  Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 10.7.2017, mottatt 29.8. 

 

Of avgir ingen egen høringsuttalelse i saken. Det gis innspill direkte til saken under 

sentralstyrets behandling. 

 

Sak 296/16-17  Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til utvalget for samlet  

gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren 

(tvangslovutvalget).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 10.7.2017, mottatt 29.8. 

 

Grunnet kort høringsfrist har Of hatt kort tid til å arbeide med høringssaken. Of har imidlertid 

gjennomgått høringssvarene som har kommet inn. Of støtter vurderingene som er gjort av 

Norsk psykiatrisk forening. 

  

Of deler bekymringen for at en samordning kan medføre at regelverkene i mindre grad blir 

tilpasset de ganske ulike problemstillingene som de skal favne. Det viktigste hensynet må være 

at regelverkene sikrer en skånsom, og hensiktsmessig tilnærming til de ulike 

tvangssituasjonene. Tilrådningene må være basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag.   

 

Saker for avtroppende  / påtroppende styre. 

 
Sak 297/16-17  Of-informasjon.  

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

Det ble diskutert innlegg og forslag til kommende utgaver av bladet "Overlegen". 

Tema for nr. 3: Todelt helsevesen – frist 1.9.2017 

Tema for nr. 4: Tentativt overordnet tema: Ny giv for helsevesenet – frist 1.11.2017. 
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Sak 298/16-17  Prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP) for 2017-2019. 

 

Landsrådet diskuterer og vedtar prinsipp- og arbeidsprogram for foreningens 2 års periode.  

Punktene i programmet ble gjennomgått.  

 

Sak 299/16-17  Forberedelse /strategisk arbeid fram tariff-kurs og hovedoppgjør 2018. 

  

Legeforeningen har invitert styrene i Ylf og Of til Kick-off-seminar 4. – 5. september 2017, jfr. 

mail fra Dnlf 5.7.2017.  

 

Alle styremedlemmene deltar og i tillegg inviteres 5 øvrige tillitsvalgte, slik at alle 

helseregioner og både store, mellomstore og mindre sykehus er representert. 

 

Sak 300/16-17  Foretaksmodellen – veien videre.  

 

Christian Grimsgaard oppdaterte på status i saken.  

 

Sak 301/16-17  Status ledere / lederutvalg. 

 

Det planlegges et miniseminar 23. november 2017. Foreleser er ikke bekreftet ennå. 

 

Sak 302/16-17  Lederstipend.  

 

Styret ble oppdatert på status over innvilgede stipender. Det er fortsatt ledige midler for å søke 

om lederstipend. Stipendvedtektene ble tatt til orientering. 

 

Sak 303/16-17  Regnskap / budsjett – perioderapport pr. 30.6.2017.  

 

Perioderapport for regnskap / budsjett pr. 30.6.2017 var vedlagt sakspapirene. 

 

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

 

Sekretariatet ber Dnlf v/økonomiavdelingen om å se på hvilken avkastning investeringene i 

bank har gitt siden landsrådsmøtet på Svalbard i 2016.  

  

Sak 304/16-17  Legespesialisten – hva kan denne gjøre? 

 

Anne-Karin Rime informerte om tidligere diskusjoner i styret.  

 

Styret diskuterte forskjellige temaer som angår stillingskategorien legespesialist.  

Saken drøftes videre på et senere styremøte.  

 

Sak 305/16-17  Samarbeid Ylf / Of – vårkurs etc. – hvert år ? 

 

Det vises til tidligere styresak 255/16-17.  

 

Styret vedtok å arrangere et felles vårkurs også i 2018.  

Styret ser det som mest hensiktsmessig at felles vårkurs trolig bør avholdes 2. hvert år. 

Styret vil evaluere videre etter vårkurset 2018. 

Sak 306/16-17  Nordöl-møtet 2017. 
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Jon Helle orienterte styret om policynotat om pasientansvarlig lege som ble diskutert på årets 

Nordöl-møte. 

 

Sak 307/16-17  Evaluering av tillitsvalgtopplæringen. 

 

Styret gjennomgikk evalueringen den totale tillitsvalgtopplæringen i Legeforeningen på 

bakgrunn av et notat til sentral kurskomité – "Evaluering av tillitsvalgtopplæringen 2017 – 

diskusjonsnotat for hva man går videre". Notatet var utarbeidet av Dnlfs sekretariat ved Bjørn 

Ove Kvavik og Bente Kvamme.  

 

Styret støtter at nåværende modulmodell videreføres, men at Modul 1 blir lokal og ikke lenger 

regional, slik at lokale avtaler og problemstillinger får mer oppmerksomhet, samt at flere kan 

delta. Styret støtter at kurset blir noe mer rettet mot praksis, men at rollespill utgår.    

Styret ønsker egne kurs for ansatterepresentanter (i RHF/HF-styrer) i styrearbeid.  

 

Saker til påtroppende styre fra 1.9.2017:  
 

Sak 308/16-17  Nytt styre – forventninger.  

 

Styrets medlemmer og sekretariatet presenterte seg. 

 

a) Informasjon fra leder. 

Leder informerte om styrets arbeidsoppgaver og forvaltning av ansvar på ulike nivåer 

for Of som en stor yrkesforening. Leder gikk også gjennom forventinger til styret og 

styrets medlemmer. 

 

b) Praktisk informasjon fra sekretariatet. 

Det forelå notat fra sekretariatet i saken. Det ble gitt muntlig orientering om enkelte 

punkter og avklaring av noen spørsmål av sekretariatsleder og styreleder. 

 

Sak 309/16-17  Fokusområder for kommende styreperiode. 

 

Styret diskuterte på bakgrunn av vedtatt PAP hvilke saksområder som er særlig viktige for Of-

styret og vedtok fokusområdene: 

 

1. En bedre arbeidshverdag – organisering i spesialisthelsetjenesten. 

Det siste ti-året er lege-bemanningen i sykehusene kraftig styrket. Likevel opplever 

kolleger flest at hverdagen er mer hektisk enn tidligere. Hvilke tidstyver opplever vi i 

det daglige? Hvordan kan kvalitet og utdanning i sykehusene ivaretas på en bedre 

måte? Hvilke tiltak kan vi utforme og foreslå for å få en bedre arbeidshverdag? 

Hvordan kan sykehusene få tilstrekkelige ressurser til helt nødvendige investeringer i 

bygg og utstyr for å drive godt og effektivt?  På hvilken måte kan 

spesialisthelsetjenesten organiseres mer hensiktsmessig?   

 

2.   Implementering av ny spesialistutdanning. 

Endring i utdanningsforløpene vil medføre en annen rollefordeling i sykehusene. 

Hvordan vil dette påvirke organiseringen av overlegenes arbeidshverdag? Hvilke tiltak 

må på plass for å sikre tilstrekkelig tid og ressurser til å ivareta utdanningsaspektet 

inklusive veiledning på en god måte? 
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3. Styrke tillitsvalgtarbeidet. 

Tillitsvalgte skal bidra i omstillingsprosesser og utvikling av virksomhetene. Hvordan 

kan vi bidra til å understøtte tillitsvalgtes arbeid? Har de god nok tilgang til nødvendig 

støtte? Bør vi etablere nærmere kontakt på tvers av sykehusene? Bør koplingen opp 

mot sentralforeningen og våre mest sentrale tillitsvalgte styrkes? Har vi fått på plass 

gode rutiner og samarbeidsformer? 

 

4.  Forskning. 
Blir klinisk forskning salderingspost i en presset sykehusøkonomi? Legger 

arbeidshverdagen og permisjonsordninger til rette for klinisk forskning i sykehusene?  

 

5.  Ledelse. 

Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav stilt fra 

ledelsen i virksomhetene. Har det blitt en tøffere hverdag? Har lederne det 

handlingsrommet og de ressursene de trenger for å ivareta oppgavene og utvikle 

pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og sterk stedlig ledelse til det beste for 

ansatte og pasienter?  
 

 

Sak 310/16-17 Gjennomgang og fordeling av de enkelte punkter i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet (PAP). 

 

Styret diskuterte å fordele fokusområder i stedet for PAP til styrets medlemmer.  

 

Saken settes opp til endelig fordeling på neste styremøte. 

 

Sak 311/16-17  Fordeling av geografiske områder. 

 

Styret fordelte ansvaret for landets geografiske områder, herunder også Ofs struktur av 

tillitsvalgtapparatet, praktiske løsninger etc. : 

 

Helse Nord: 

Finnmark  -  Jon / Dorte 

Troms   - ” ”  

Nordland  - ” ”  

 

Helse Midt-Norge: 

Nord-Trøndelag - Kjetil 

Sør-Trøndelag  -      ” 

Møre og Romsdal -      ” 

 

Helse Vest: 

Sogn og Fjordane - Geir 

Hordaland  - Geir – inkl. Helse Bergen 

Rogaland  - Janne – inkl. Helse Fonna og Helse Stavanger 

 

Helse Sør-Øst:  - Christian – OUS, Vestre Viken og Helse Sørlandet. 

 

Helse Sør-Øst/Virke - Anne-Karin – Diakonhjemmet, Lovisenberg, Martina Hansen, 
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    Virke-sykehusene Vest, Øst, Nord + Viken psyk.senter. 

    Østfold. 

 

Helse Sør-Øst: - Ståle – Tønsberg, Telemark, Borgestad,  

   Modum  

Helse Sør-Øst:  - Ståle - AHUS, Innlandet, 

 

Sak 312/16-17  Invitasjon til å foreslå kandidater til Legeforeningens  

forhandlingsutvalg. 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen.  

 

Of  vedtok å foreslå følgende representanter: 

 

FHU-Spekter 

- 2 representanter: 

Jon Helle, Anne-Karin Rime 

 

2 vararepresentanter: 

Christian Grimsgaard, Kjetil A.H. Karlsen 

 

FHU-Virke 

2 representanter 

Jon Helle, Gry Torsæter Dahl (Diakonhjemmet) 

 

2 vararepresentanter – ikke oppnevnt.  

    

FHU-Stat 

1 representant: 

Anne-Karin Rime 

 

1 vararepresentant: 

Ståle Clementsen 

 

Sak 313/16-17  Kravsinvitasjon – revisjon av hovedavtalen i Spekter pr. 1.1.2018.  

 

Det forelå til behandling mail fra sekretariatet 29.8.2017 med vedlagt høringsbrev og øvrige 

dokumenter.  

 

Styret diskuterer og ferdigstiller saken på mail innen fristen.  

Saken settes opp igjen på neste styremøte.  

 

Sak 314/16-17  Valg av landsstyredelegater – oppnevnt av styret –  

for perioden 1.9.2017 – 31.8. 2019. 

 

Of skal velge 10 landsstyredelegater direkte oppnevnt fra styret. Jon Helle og Anne Karin 

Rime er delegater via sentralstyret. Janne K. Bethuelsen er landsstyredelegat som leder i 

Regionsutvalg Vest. 
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Styret vedtok å oppnevne følgende:  

Christian Grimsgaard 

Ståle Clementsen 

Ulla Dorte Mathisen 

Kjetil A.H. Karlsen 

Geir Arne Sunde 

 

Alexander Seldal 

Jannicke Mellin-Olsen 

A. Ulrika Larsson 

Odd Grenager 

+ 1 representant 

 

Sak 315/16-17  Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen.  

 

Valgene av disse geografiske landsstyredelegatene ble vedtatt utsatt til etter 1.9.2017 når 

øvrige valgresultater er på plass. Det er Ofs valgkomité som er ansvarlig for disse valgene.  

 

Sekretariatet orienterte om at mange valgresultater manglet ennå.  

 

Sak 316/16-17  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019. 

 

Valgbrev ble utsendt 5.5., purring ble utsendt 20.7.2017.  

 

Status er at 5 kretser er ferdig valgt. Det pågår en del quest-back-valg og resultatene forventes 

innlevert fortløpende. 

 

Sak 317/16-17  Valg 2019. 

 

Styret diskuterte arbeidet i kommende periode. Diskusjonen fortsetter i neste styremøte.  

 

Sak 318/16-17  Møteplan for 2017 – 2018.  

 

2017: 

 

August   Styremøte/ arbeidsmøte 30. august -2. september, Nice. 

 

September  Kick-off-seminar 4. – 5. september, Soria Moria. 

 

September  Styremøte torsdag 14. september, kl. 11.00 – 17.00), Legenes Hus, Oslo 

 

Oktober  Styremøte torsdag 26.10., kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

November Samling Ofs foretakstillitsvalgte / nyvalgte landsrådsrepresentanter, 

Gardermoen, tirsdag 7. november kl. 10.00 – 16.00. 

 

Miniseminar for ledere Thon Hotel Opera, Oslo, 23.11. fra kl. 13-18.00.  

 

Styremøte onsdag 22.11., kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 
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Desember  Styremøte fredag 15. desember, kl. 10.00 – 17.30, Legenes hus, Oslo,  

   Med påfølgende middag inkl. ledsagere.  

 

2018: 

 

Januar    Arbeidsmøte mandag 15. januar – tirsdag 16. januar, lunsj til lunsj,  

Losby Gods, Lørenskog. 

 

Februar  Styremøte onsdag 7. februar 2018. kl. 09.00-12.00, Legenes Hus, Oslo 

   Tariff-kurs ons 7. –  fre 9. februar 2018, Danskebåten. 

 

Mars    Miniseminar for ledere Thon Hotel Opera, Oslo, dato??. kl. 13-18.00. 

 

Mars   Styremøte torsdag 15. mars, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

April   Styremøte onsdag 11. april, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

April   Styremøte / mandag 23.4. - Bergen 

Vårkurs / landsrådsmøte  – tidsrom 24. – 26. (27.) april 2018 (?) 

Felles med Ylf ? – se saklisten. 

 

Mai   Nordöl, torsdag 3. – lørdag 5. mai, Danmark 

   Delegater. 

      

Mai   Styremøte tirsdag 15. mai, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

  

Mai Landsstyremøtearrangement Soria Moria, Oslo, tirsdag 29.5. - torsdag 

31.5.2018 

 

   Mandag 28. mai (landsrådsmøte) evt. styremøte. 

   Evt. landsrådsmøte kl. 8.00 – 20.00. 

   Tirsdag 29. mai, landsrådsmøte, evt. styremøte (08.30-11.00) 

 

Juni   AEMH-møte.  

   Lisboa, 7. – 9. juni. 

   Delegater. 

 

Juni   Miniseminar for ledere, dato?? 

 

Juni   Styremøte torsdag 21. juni, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

September  Styremøte / arbeidsmøte onsdag 5. september – lørdag 8. september. 

Sted / uavklart. 

 

Sak 319/16-17  Overlegen – kommende utgaver - rammeplan. 

 

Styret vedtok samme rammeplan som i 2017 for utgivelsen av Overlegen i 2018.  

 

 

Sak 320/16-17 Samling av Ofs foretakstillitsvalgte /nyvalgte landsrådsrepresentanter 
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2017. 

 

Det er reservert møterom på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, tirsdag 7. november 

2017, kl. 10.00-16.00.  

 

Invitasjon med saker til som ønskes behandles må sendes ut så snart som mulig når vi vet 

hvem som er nyvalgt. 

 

Det ble vedtatt å invitere landsrådet, foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.  

President Marit Hermansen, Lars Duvaland, Hanne Gillebo-Blom.  

 

Tema: 

Forhandlingene 

Aktuelle tillitsvalgsaker.  

Saken settes opp som sak på neste styremøte.  

 

Sak 321/16-17  Tariff-kurset 7. – 9. februar 2018. 

 

Styret diskuterte foreløpig program – planlegging - ansvarlig. 

Kjetil Karlsen blir kursansvarlig.  

 

Sak 322/16-17  Vårkurset 2018.  

 

Program – informasjon – planlegging. 

Styret vedtok å arrangere felles vårkurs med Ylf i Bergen. 

Aktuelle momenter ble diskutert. 

 

Sak 323/16-17  Inhabilitet blant styrets medlemmer. 

 

Inhabilitetsskjema ble levert ut til styret for utfylling. 

Leder informerte om aktuelle bekjentskaper med ledere i helseforetakene.  

 

Sak 324/16-17  Innkjøp av evt. datautstyr til nye styremedlemmer.  

 

Styret ble informert om mulighetene for innkjøp av datautstyr. 

Det enkelte styremedlem tar kontakt med sekretariatet for å avtale innkjøp.   

 

Sak 325/16-17  Valg av ny kurskomité fra 1.10.2017 - 30.9.2019. 

 

Sittende kurskomité består av Jannicke Mellin-Olsen, Odd Grenager, Albert Bolstad og Janne 

K. Bethuelsen (styrets representant). 

 

Styret vedtok følgende kurskomité for ny periode: 

 

Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken Bærum sykehus. 

Geir Arne Sunde, Helse Bergen Haukeland. 

Anne-Karin Rime, Sykehuset Kalnes Østfold – styrets representant. 

Turid Thune, Helse Bergen Haukeland. 

 

Sak 326/16-17  Valg av nytt lederutvalg fra 1.1.2018 – 31.12.2020. 
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Styret vedtok å oppnevne følgende til lederutvalget.  

 

Siri Tau Ursin er villig til å fortsette.   

Rune Heggedal er villig til å delta i lederutvalget.  

Vivvi Bjørnø – forespørres om hun ønsker å fortsette i utvalget. 

Ståle Clementsen - styrets representant. 

 

Sak 327/16-17  National Forum 2017 – Orlando.  

 

Styret har mottatt tidligere invitasjoner i utsendt mail i saken.  

 

Of har budsjettert med at noen kan delta i 2017.  

Dnlf har ikke budsjettert med at noen skal delta i 2017.  

 

Janne K. Bethuelsen deltar fra Of.  

 

Sak 328/16-17  Kurs for tillitsvalgte. 

 

Det ble anmodet om at nye styremedlemmer også deltar på kurs for tillitsvalgte. Invitasjoner til 

høstens tillitsvalgt-kurs ligger ute på Legeforeningens nettside, oversikt vedlegges. 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/kursarrangementer-for-tillitsvalgte/  

 

Ingen av styrets medlemmer hadde anledning til å delta på høstens kurs. 

 

Sak 329/16-17 Inbydelse til Overlægeforenngens repræsentantskabsmøde samt FAS’ 

års og medlemsmøde 6. – 7. oktober 2017; Munkebjerg hotel, Vejle, 

Danmark. 

 

Det forelå til behandling invitasjon til arrangementet.  

   

Grunnet kolliderende møtevirksomhet må Norsk overlegeforening melde forfall til 

arrangementet.  

 

Sak 330/16-17  Studietur til Skottland.  

 

Styret har tidligere diskutert om enkelte medlemmer av styret eller hele styret skal reise på 

studietur til Skottland.  

 

Leder og nestleder undersøker litt nærmere om mulighetsrommet etter sentralstyrets 

arbeidsmøte i London.  

 

Saken settes opp til ny behandling på neste møte.  

 

Sak 331/16-17  Forespørsel om kandidat som Legeforeningens representant i NUIT. 

 

Det forelå til behandling brev datert 15.8.2017.  

 

Of har ingen forslag til kandidat til dette utvalget.  

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/kursarrangementer-for-tillitsvalgte/
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Sak 332/16-17 Høring – ny personopplysningslov – gjennomføring av 

personvernforordningen i norsk rett.  

 

Det forelå til behandling sak publisert på Min side 25.8.2017.  

 

Of avgir ingen uttalelse i saken.  

 

Sak 333/16-17  Evaluering av ordningen med egen kommunikasjonsrådgiver i 25%  

   stilling.  

 

Den norske legeforening har bedt om et møte for å evaluere ordningen med egen 

kommunikasjonsrådgiver i 25% stilling i Of.  

 

Styret startet diskusjonen om ordningen.  

Saken settes opp til endelig behandling på neste styremøte.  

 

Sak 334/16-17  Bytte av bankforbindelse – forslag om å bytte fra DnB til Danske bank. 

 

Det forelå til behandling e-post fra Dnlf datert 28.8.2017.  

 

Styret vedtok å bytte bank fra DnB til Danske bank.  

Representant for Dnlfs økonomiavdeling gis fullmakt og er ansvarlig for det praktiske i saken 

på vegne av Of.   

 

Sak 335/16-17  Nordöl-møte 2018.  

 

Det forelå til behandling e-post fra sekretariatet i Danmark.  

Forslag til møtedatoer er 3. – 5. mai eller 31. mai – 2. juni 2018.  

 

For Of passer 3.-5- mai, men ikke 31. mai – 2. juni som kolliderer med Dnlfs landsstyremøte. 

  

Fra Norge vil foreløpig Jon Helle og Christian Grimsgaard delta på Nordöl-møtet 2018.  

 

Saken settes opp igjen til behandling på neste styremøte. 

 

Sak 336/16-17  Eventuelt. 

 

a) Stortingsvalget 2017.  

Styret diskuterte det forestående Stortingsvalget.  

 

Høringer / henvendelser  

som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om – i perioden 

etter forrige styremøte. 

 

a) Invitasjon til årsmøte i PSL 31.8.2017.  

Grunnet møtekollisjon med arbeidsmøtet så har Of meldt forfall til årsmøtet. 

 

b) Invitasjon til årsmøte i LSA 7.9.2017.  

Grunnet møtekollisjon med arbeidsmøtet så har Of meldt forfall til årsmøtet. 
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c) Høring – Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst. 

Overlegeforeningen (Of) har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse i 

saken: 

 

Avtalespesialistene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Pasienter, fastleger og 

sykehus/HF og RHF er tjent med en velfungerende ordning for avtalespesialistene. Of 

støtter en styrking av avtalespesialistordningen, inklusive flere hjemler i Sør-Øst. 

 

Utkastet til handlingsplan skaper unødig usikkerhet for forutsigbarheten i ordningen, både 

for nåværende og framtidige avtalespesialister. Slik usikkerhet er uønsket og skadelig for 

ordningen. Of støtter PSL sine synspunkter i så måte. 

 

Of støtter også PSL sine innspill om at planen på en del punkter må være mer presis og 

utfyllende, samt at ryddigheten må optimaliseres med tanke på hva som bør og ikke bør 

være «hjemlet» i den regionale planen, jfr. Rammeplan, lokale samarbeidsavtaler etc. 

 

d) Høring – endring i arbeidsmiljøloven. 

Overlegeforeningen (Of) har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse i 

saken: 

 

I tråd med Legeforeningens oversendelsesbrev har Of særlig konsentrert seg om de 

foreslåtte endringene som gjelder bestemmelsen om fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 

14-9 første ledd. 

 

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. Of anser 

dette som et sentralt prinsipp, som er viktig både av hensyn til arbeidstakers forutsigbarhet 

og samfunnslivet generelt. 

 

Denne hovedregelen framgår allerede av arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd første 

punktum. Slik Of forstår departementets høringsnotat, er de foreslåtte endringene i denne 

bestemmelsen kun ment å nedfelle hva som allerede er gjeldende rett – i tråd med hvordan 

begrepet fast ansettelse er tolket og forstått i rettspraksis. 

 

De foreslåtte endringene er derfor ikke ment å medføre realitetsendringer, men Of anser det 

likevel som viktig at innholdet blir tydeliggjort i loven. 

 

Hensynet bak departementets forslag er særlig knyttet til situasjonen for bemanningsbyråer 

i bygg- og anleggsbransjen, men Of mener det er viktig at loven også utformes slik at 

innholdet i begrepet fast ansettelse gjøres generelt for alle ansettelsesforhold. 

 

Of støtter de foreslåtte endringene i departementets høringsnotat på dette punktet. 

 

Of er imidlertid skeptisk til departementets forslag om det nye tillegget i den foreslåtte 

bestemmelsen i § 14-9 (2) g som gjelder arbeidstakere i bemanningsbyråer. Slik 

bestemmelsen er utformet vil den kunne gi en utvidet adgang til å ansette arbeidstakere 

midlertidig og dermed uthule lovens hovedregel om fast ansettelse. 

 

 

22.09.2017 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 




