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  Godkjent 22.11.2017. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening torsdag 
26. oktober 2017 kl. 10.00 – 17.00, Legenes Hus, Oslo 

 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Janne K. 

Bethuelsen, Kjetil A.H. Karlsen, Ulla Dorte Mathisen, Ståle 

Clementsen, Geir Arne Sunde og Arild Egge (fra kl. 14.00) 

 

Fra sekretariatet: Jørgen Hiim Stålhane, Jan Eikeland og Edith Stenberg. 

   

 

Følgende saker var til orientering/diskusjon: 
 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Bladet Overlegen – diskusjon om innholdet 

 Status forhandlingssituasjon 

 Utredning om felles Ylf / Of forhandlinger 

 Revisjon av hovedavtalen i Spekter pr. 1.1.2018 

 Of får observatørplass (Jon Helle) i FHU KS/Oslo kommune og FHU Næringsdrivende 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 1/17-18  Referat fra styremøte / arbeidsmøtet 30.8. – 2.9.2017 
 

Referatet ble godkjent, med de endringer som ble påpekt i møtet. 

 

 

Sak 2/17-18  Bladet Overlegen 

 

Følgende temaer for de kommende utgavene ble vedtatt: 

 

Nr 4/2017: Arbeidstid  

Nr 1/2018: Forslag til bedre organisering i sykehusene 

Nr 2/2018: Utilstrekkelige finansieringsordninger av spesialisthelsetjenesten 

 

 

Sak 3/17-18 Strategi 2018 

 

Styret utnevnte følgende medlemmer til samarbeidsprosjektene med de regionale 

helseforetakene:  

Gruppe 1: Geir Arne Sunde 

Gruppe 2: Anne-Karin Rime og Kjetil Karlsen 
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Sak 4/17-18  Kravsinvitasjon – KS – hovedavtalerevisjonen per 1.1.2018. 

 

Oppgaven med å følge opp kommuneoverleger i Oslo kommune ivaretas av Oslo legeforening 

/ LSA. 

 

Sak 5/17-18 Samling landsrådsrepresentanter høst 2017 

 

Samlingen avholdes på Radisson Blu, Gardermoen, tirsdag 7. november 2017, kl. 10.00-16.00. 

Styret vedtok følgende program: 

 

1. Forhandlingene 2018 

· Arbeidsrettssaken – status og veien videre 

· Prosjekt 2018 

2. Samarbeidsprosjekt RHF-direktørene / Spekter / Legeforeningen 

3. Rekruttering av tillitsvalgte – innspill fra blant annet Lindy Jarosch Von-Schweder, 

Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen 

 

Sak 6/17-18  Tariff-kurset 2018 

 

Styret diskuterte innholdet i programmet for tariffkurset 2018. Kjetil Karlsen følger opp. 

 

Sak 7/17-18   Vårkurset 2018 

 

Styret diskuterte innholdet i programmet for vårkurset 2018. Anne-Karin Rime og Geir Arne 

Sunde følger opp. 

 

Sak 8/17-18   Nordöl-møte 2018 

 

Møtedato 3.-5. mai 2018. Stedet blir trolig i Skagen, Danmark. Of stiller med følgende 

delegater: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard og Ulla Dorte Mathisen. 

 

Sak 9/17-18  Nordöl-møtet 2017 

 

Saken behandles per e-mail kort tid i etterkant av styremøtet. 

 

Sak 10/17-18  AEMH-møtet 2018 

 

Arrangementet vil foregå i Lisboa, Portugal, 7. – 9. juni 2018. Of stiller med følgende 

delegater: Jon Helle, Janne K. Bethuelsen og Geir Arne Sunde.  

Fra sekretariatet stiller Edith Stenberg. 

 

Sak 11/17-18   Fellesmøte med Ylf 

 

Of avvikler et felles styremøte med Ylf fredag 15. desember. Tentativ tidsramme for 

fellesmøtet: 2 timer. Sekretariatsleder følger opp overfor Ylf. 

    

Sak 12/17-18  Fellesmøte med PSL 

 

Sekretariatsleder tar kontakt med PSL med tanke på å avvikle et felles styremøte enten 

15. mars eller 11. april 2018. 
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Sak 13/17-18  Gjennomgang og fordeling av de enkelte punktene i prinsipp- og  

   arbeidsprogrammet (PAP) – denne perioden fordelt til 

   fokusområder. 

 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

 

Sak 14/17-18  Regnskap / budsjett – perioderapport pr. 30.9.2017.  

 

Styret tar regnskapsrapporten til etterretning. 

 

 

Sak 15/17-18  Valg av landsstyredelegater – oppnevnt av styret –  

for perioden 1.9.2017 – 31.8. 2019 

 

Styret diskuterte oppnevnelse av landsstyredelegat i tillegg til de øvrige oppnevnte. 

Sekretariatet undersøker om vedkommende allerede er landsstyredelegat eller ikke. 

 

Varamedlemmer oppnevnes senere. 

 

 

Sak 16/17-18  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019 

 

Oversikt over nytt landsråd var ettersendt på mail. Styret gjennomgikk listen. Foreløpig er ikke 

alle kretser på plass. 

 

Sak 17/17-18  Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen. 

 

På grunn av at landsrådsrepresentantene ikke er på plass ennå, må saken avvente inntil videre. 

 

Sak 18/17-18  Valg 2019 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 19/17-18  Valg av nytt lederutvalg fra 1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Marieke Claessen oppnevnes som medlem i Ofs lederutvalg i tillegg til de øvrige oppnevnte. 

 

Sak 20/17-18   Studietur til Skottland. 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 21/17-18  Evaluering av ordningen med egen kommunikasjonsrådgiver i 25% 

   stilling.  

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 22/17-18   Nye regler for behandling av personopplysninger. 
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Of ønsker at det opprettes et felles personvernombud for Legeforeningen og de ulike 

yrkesforeningene. 

 

Sak 23/17-18  Høring – Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med 

alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 26.9.2017. Styret vedtok 

følgende uttalelse i saken: 

 

Slik Of forstår forslaget til nye samordningsregler, kan det se ut til at yrkesgruppen 

sykehusleger vil kunne komme bedre ut av det med nye regler enn med de gamle.  Det vises 

her til tabell 5.6 på side 48 i høringsnotatet. Of legger til grunn at dette har sammenheng med 

hvordan de foreslåtte reglene for beregning av samordningsfordeler er utformet.  

 

Dersom Ofs forståelse av de nye samordningsreglene er riktig, og tabell 5.6 faktisk illustrer 

hvordan de nye reglene vil slå ut for yrkesgruppen sykehusleger, er det i utgangspunktet 

vanskelig å uttrykke seg kritisk til forslaget. Det vises til at det ut fra tabell 5.6 kan se ut som 

om sykehusleger i snitt vil kunne opparbeide seg en pensjon tilsvarende ca. 68 % av sluttlønn 

mot dagens 66,9 %. 

 

Of vil samtidig påpeke at ulike vakttillegg utgjør en ikke uvesentlig del av våre medlemmers 

lønn, men at mange ønsker å redusere vaktbelastningen på tampen av yrkeskarrieren før 

oppnådd pensjonsalder. Dette innebærer at en pensjon beregnet på bakgrunn av sluttlønn ikke 

nødvendigvis reflekterer det inntektsnivået den enkelte faktisk har hatt gjennom yrkeslivet. I 

den grad det er mulig mener Of derfor at regelverket bør ta hensyn til dette. 

 

Mer generelt er Of opptatt av at hensynet til forutsigbarhet ivaretas ved den endelige 

utformingen av de nye samordningsreglene. Det er også svært viktig at regelverket gjøres så 

tilgjengelig og oversiktlig som mulig, slik at hver enkelt kan klare å få oversikt over og 

beregne egen alders- og tjenestepensjon. Of mener også det er viktig at det nye regelverket 

ikke skaper "pensjonsfeller", der den enkelte risikerer å tape store beløp i pensjon ved å velge 

"feil" uttakstidspunkt for og/eller kombinasjon av alders- og tjenestepensjon.   

 

Sak 24/17-18   Høring – Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 26.9.2017. Styret vedtok at 

det ikke skal sendes en uttalelse i saken. 

 

Sak 25/17-18  Høring – Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og  

   saksbehandling for Diskrimeringsnemnda. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 17.10.2017.Styret vedtok 

følgende uttalelse i saken 

 

Den nye diskrimineringsombudsloven som trer i kraft 1. januar 2018 innebærer endringer i 

dagens håndhevingsapparat, blant annet slik at lovhåndheveroppgavene skilles ut fra LDOs 

oppgaveportefølje. Ombudet blir med dette et rent pådriver- og veilederorgan på linje med 

Barneombudet. Det skal opprettes en ny Diskrimineringsnemnd der alle saker skal behandles i 

én instans. Nemnda gis myndighet til å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker innenfor 
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arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Ordningen med et faglig sekretariat for nemnda 

skal videreføres. 

 

I forskriften departementet nå har sendt på høring gis det nærmere bestemmelser om nemndas 

(herunder sekretariatets) organisasjon, oppgaver og saksbehandling. Of har ingen spesielle 

merknader eller kommentarer til de ulike bestemmelsene, som jevnt over ser fornuftige ut. Of 

understreker likevel betydningen av at nemnda og dets sekretariat blir tildelt nok ressurser og 

kompetanse til å håndtere de oppgavene det er lagt opp til at de skal utføre.  

 

Videre gir Of sin tilslutning til forslaget om at en tariffavtales parter skriftlig skal varsles og 

gis mulighet til å uttale seg i saker som direkte eller indirekte berører en tariffavtale eller 

bestemmelser i en tariffavtale. 

 

 

Sak 26/17-18   Høring – Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for  

profesjonsstudiene i medisin i Norge. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 17.10.2017. Styret vedtok å 

sende innspill til teksten i saken. 

 

 

Sak 27/17-18  Høring – Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter 

med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte 

spesialisthelsetjenester og statlige barnevernstjenester. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 17.10.2017. Høringssaken ble 

utsatt til neste møte. 

 

 

Sak 28/17-18  Eventuelt. 

 

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 

uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 

 

a) Forespørsel om kandidater til IT-utvalget 2017-2019.  

Ofs tidligere representant Petter Hurlen er nå fast medlem i utvalget fra Normen. 

Of har foreslått som nytt medlem i IT-utvalget overlege Pål Brekke, kardiologisk 

avdeling, OUS Rikshospitalet.  

 

b) Legeforeningens innspill til krav hovedavtalen Spekter – Akademikerne helse. 

Legeforeningens brev til Akademikerne datert 11.10.2017 var vedlagt til orientering. 

 

c) Etablering av fagutvalg for leger i spesialisering – Fuxx – i alle fagmedisinske 

foreninger.  

Legeforeningens brev til alle foreningsledd datert 14.9.2017 ble tatt til orientering. 

 

 

 

14.11.2017 Edith Stenberg / Jan Eikeland (ref.) 




