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        Godkjent 17. oktober 2022 
 

 

Referat fra styremøte i Of – 12/2022 
 

Tidspunkt:    Onsdag 7. til fredag 9. september 2022, Nice. 

 

Til stede: Ståle Clementsen (leder), Lindy Jarosch-von Schweder (nestleder), 
Mathis Heibert, Solveig Nergård, Marie Skontorp, Christian Grimsgaard 
og Frida Andræ.   

  
Fra sekretariatet:       Edith Stenberg (sekretariatsleder), Synne Rahm og Karoline Ramdal 

(juridiske rådgivere) 
 

Redaktør:  Arild Egge 
  
Styret var vedtaktsdyktige, jfr. vedtektenes § 9.  

1. Vedtakssaker 
 

Sak 110/2022  Referat fra styremøte 24. – 25. august 2022.      
   Referatet ble godkjent.  
 
Sak 111/2022  Protokoll fra landsrådsmøte 25. august 2022.     
   Protokollen ble godkjent. 
  
Sak 112/2022  Økonomiske konsekvenser for Of .   
 

Styret diskuterte økonomiske konsekvenser for Ofs landsrådsmøter som 
er utenom budsjettet, og de økonomiske konsekvensene av vårkurset 
på Svalbard i 2023.  

 
Styret vil undersøke alternative løsninger til Svalbard i Oslo eller 
Tromsø.   
 

Sak 113/2022  Re-oppnevninger i komiteer og utvalg – etter avtroppende   
leder Geir Arne Sunde. 
Styret oppnevnte følgende medlemmer: 
 
Forhandlingsutvalget Spekter – Ståle Clementsen og  
Lindy Jarosch-von Schweder. 
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Forhandlingsutvalg Staten – Ståle Clementsen,  
Lindy Jarosch-von Schweder (vararepresentant) 
 
Ofs stipendutvalg for lederstipendene – Ståle Clementsen 
 
Redaksjonskomitéen Overlegen –Ståle Clementsen 
 
Medlem i sentral kurskomité – Ståle Clementsen 
 

   Sentral streikekomité – Lindy Jarosch-von Schweder 
 

Sak 114/2022  Tariff-kurset Britannia Hotel, Trondheim, 18-19. oktober 2022.  
 

 Styret diskuterte kurskomiteens endelige program, foredragsholdere og 
tema. 

 
Sak 115/2022  Lederutvalget – søknad om økonomiske midler.    
 

Styret vedtok å støtte gjennomføring av et dagseminar høsten 2022 
med en kostnadsramme på ca. 150 000, jf søknad av 07.07.22. 

 
Sak 116/2022  Partsarbeid Spekter        
   Det forelå til behandling mail fra Dnlf 30.08.2022. 
   
   Styret vedtok å oppnevne følgende representanter fra Of: 
   Partsarbeid 1 - Partsarbeid i perioden: 
   Ståle Clementsen og Christian Grimsgaard. 
 
   Partsarbeid 2 - Forsvarlige arbeidstidsordninger: 
   Frida Andræ 
 

Styret foreslo innspill til mandat til Partsarbeid 1: 
Seniorpolitikk, lokale tilpasninger av vernebestemmelsene og 
lønnsstrukturer.  

 
Sak 117/2022  Invitasjon til FAS årsmøte i Danmark 7. -8. oktober 2022,  

Hotel Munkebjerg, Vejle.       
Det forelå invitasjon fra Danmark til behandling. 

 
   Ingen av styrets medlemmer har anledning til å delta i år.  
 
Sak 118/202  Møteplan for styret 2022-2023. 
   Styret vedtok følgende møteplan:  

 
Oktober   Styremøte 17.10, Trondheim – styremøte fra lunsj kl. 12.00-18.00 

 

Tariff-kurs-landsrådsmøte 18. – 19.10. – Britannia Hotel, Trondheim  



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2022\ref20220907-09-godkjent.docx 3 

 

 

November   mandag 21. november, Oslo 

   

Desember    fredag 9. desember, Oslo. 

 

   2023 

Januar:   Arbeidsmøte onsdag 11.- torsdag 12. januar  (fellesmøte med Ylf),  

 

   Dnlfs lederseminar onsdag 18. – torsdag 19. januar, Bristol 

 

Februar:    Styremøte 6. februar fra kl. 13.00, Soria Moria, Oslo. 

   Landsrådsmøte / tariff-kurs 7. - 8. februar, Soria Moria, Oslo.  

 

Mars:   Styremøte torsdag 23. mars kl. 09.30, Fellesmøte med PSL.  

 

April:    Styremøte på Teams 12. april kl. 10 .00-15.00 

 

   Vårkurs 2023 – Tromsø 26. – 28. april 2023.  

 

Mai:   Styremøte torsdag 25. mai – 09.30 – 16.00, i Oslo.  

    

   AEMH -møte 12.-13.5. – Brüssel – (delegater). 

 

Mai/juni   Nordöl-møte 30.5. – 1.6. i Norge – (delegater). 

      

Juni:    Styremøte Bodø, fra lunsj 5. juni etterfulgt av  

   landsrådsmøte 17.00 – 20.00. 

 

   Landsstyremøtet arrangeres i Bodø 6. – 8. juni.  

 

Juni :    Styremøte torsdag 22. juni, kl. 10-16.00, Oslo.  

 

2. Høringssaker 
 
Sak 119/2022 Høring – Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.  
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 
   Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i høringssaken. 
 
Sak 120/2022  Høring- NOU 2022:7 Pensjonsutvalgets utredning 
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
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Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Målet med ny pensjonsreform er å gjøre den mer rettferdig uten at det tilkommer store 
kostnader for samfunnet. Fremover vil det bli flere eldre og færre yrkesaktive bak hver 
pensjonist. Samtidig har politikerne antydet at handlingsrommet blir vesentlig mindre de 
neste årene. Dette, sammen med økt levealder, gjør at det er riktig å se på endringer i 
pensjonsreformen.  
 
Overlegeforeningen støtter også at reformen evalueres slik som skissert.  
 
Utvalget foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet, i 
takt med økningen i levealderen. Dette innebærer at pensjon som er opptjent, fordeles på 
det antall år et årskull forventes å leve (normert pensjonsalder). I ny pensjonsreform vil det 
derfor lønne seg å jobbe lenger.  
  
Overlegeforeningen ønsker å trekke fram en problemstilling knyttet til arbeidstakere som har 
lang utdanning. Personer som har tatt høyere utdanning, i noen tilfeller opp mot ti år, vil tape 
på foreslått reform i forhold til de som har lavere eller ingen utdanning, og får et lengre 
yrkesaktivt liv. De har samtidig høy arbeidsbyrde, lange arbeidsuker (jfr. unntak for 
vernebestemmelsene) og til dels høy vaktbelastning. Ansatte med høyre utdanning har 
riktignok høyre lønn og i større grad faste stillinger og fulltidsstillinger, men har også ofte 
høye studielån. I tillegg er lønnsstrukturen i Norge slik at yrkesgrupper med lange 
utdanninger ikke har tilsvarende høyere lønn sammenliknet med arbeidstakere som kun har 
videregående skole. Yrkesgrupper med høyere utdanning, som leger, vil derfor være tapere i 
denne reformen. Det å stå i høyprestasjonsyrker fram til man er 70 år vil være svært 
krevende, og kan dessuten utfordre pasientsikkerheten.  
  
Utvalget foreslår at minstenivåene skal reguleres med lønnsveksten. Overlegeforeningen 
mener dette er positivt og gjør at minstepensjonene får en bedre justering.  
 
Overlegeforeningen støtter også skjerming av uføre, slik det er skissert i reformen.  
 
Sak 121/2022 Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-

helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) 
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 
   Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i høringssaken. 
 

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 
 

- Ingen i perioden. 

3. Saker til orientering / diskusjon 
 

• Runde rundt bordet, kort rapportering fra styremedlemmene om aktuelle saker. 

• Status sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen. 
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• Vårkurset Svalbard 2023 

• Aktuelt fra sentralstyret.  

• Styrets /sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets halvtime 

 

Referent: Karoline Ramdal / Synne Rahm / Edith Stenberg 
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Arbeidsmøtet i Nice – temaer styret diskuterte:  

1. Evaluere styrearbeid. Ansvarsområder, arbeidsform, gjennomgang av arbeidsfordeling 

etc.  

2. Oversikt over alle utvalg Of-medlemmer sitter i både i Of og Dnlf.  

Ofs representasjon publiseres i årsmeldingen.  

3. Synlighet av Ofs arbeid på ulike plattformer.  

4. Arbeidet med høringer.  

5. Møtevirksomhet og ny møteplan for 2022-2023 ble vedtatt og overført som styresak. 

6. Lederseminar, lederutvalg og lederstipend.  

7. Legeforeningens prosjekt om bærekraft. 

8. Ofs sekretariatsbistand.  

9. Overlegen, nye utgaver samt arbeidsgruppens tilbakemelding. 

10. Avlønning av leder. 

11. Vedtektsendringer. 

12. Prinsipp- og arbeidsprogrammet og styrets fokusområder. 

13. Tillitsvalgtkurs. 

14. Ofs leilighet i Oslo. 

15. Psykisk helsevern, herunder rekruttering. 

16. Obligatorisk videre- og etterutdanning.   

 


