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         Godkjent 25.4.2017. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 

2017, kl. 12.00-19.00, Legenes Hus, Oslo. 

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

Kjetil A.H. Karlsen, Anne-Karin Rime og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland (fra sak 190) , Jørgen Hiim Stålhane (til ca,kl. 17.00) og 

Edith Stenberg. 

         

Forfall:  Ulla Dorte Mathisen og redaktør Arild Egge. 

 

Sak 183/16-17  Referat fra styremøte 16. mars 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 184/16-17  Referat fra ekstraordinært landsrådsmøte 24. mars 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 185/16-17  Ekstraordinært landsrådsmøte fredag 24. mars 2017.  

   Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, fra kl. 10:00-14:00. 

 

Styret evaluerte det ekstraordinære landsrådsmøtet. 

Møtet ble vurdert som nyttig og vellykket. Styret vurderte diskusjonene vedr. 

informasjonsbehovet i forbindelse med Rikslønnsnemnda og  utviklingen i spesialistsaken. 

 

Sak 186/16-17  Of-informasjon. 

 

Saken ble utsatt. 

 

Sak 187/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Albert Bolstad orienterte om Legeforeningens kurs for ansattevalgte styrerepresentanter i 

sykehus/HF/RHF og konserntillitsvalgte fredag 31.3.2017, laget i samarbeid med Of.  

Det bør igangsettes en diskusjon om det kan avsettes 1-2 personer i JA-avdelingen som er 

kontaktpersoner for juridisk bistand i forkant av styremøter, RHF-møter og KTV-møter.  

 

Sak 188/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle / Christian Grimsgaard orienterte om aktuelt fra sentralstyret.  
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Sak 189/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Det har vært publisert aktuelle mediasaker /videoer både av Jon Helle, Christian Grimsgaard 

og av Ulla Dorte Mathisen fra UNN.  

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Sak 190/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret ble informert om årets forhandlinger med Spekter. Det har vært et oppstartsmøte (A-

forhandling) 5. april 2017 der Jon Helle deltok. Partene skal møtes på nytt 8. mai. 

Det er innkalt til kurs for tillitsvalgte for mellomoppgjøret onsdag 19.4.2017 i Legenes hus. 

Det er innkalt til dagsmøte / oppstartsmøte 15.5.2017 for tillitsvalgte. 

 

Sak 191/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

Resultat av quest-back-evaluering av miniseminar 9.3.2017 ble diskutert.  

Det var veldig god tilbakemelding på foreleser og seminaret. 

 

Sak 192/16-17  Tilbud til legeledere.  

 

Saken har vært diskutert gjennom flere styremøter, jfr. senest styresak 86/ 137 og 159/16-17. 

 

Etter innspill i landsrådets møte gjennomgår Christian Grimsgaard, Albert Bolstad og Anne-

Karin Rime, sammen med jurist i Ofs sekretariatet arbeidet med policydokumentet.   

Sekretariatet innkaller /lager møteplan. 

 

Sak 193/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Styret diskuterte muligheten for forslag til en resolusjon – styring og ledelse – bedre SOL – 

hvordan flette dette sammen til en resolusjon. Utkast til evt. resolusjon med momenter som kan 

fremmes til landsrådets møte 26.4.2017 fremlegges på neste styremøte.  

 

Sak 194/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

 

Sak 195/16-17  Landsrådsmøtet 26. april 2017.  

 

Styret gjennomgikk saklisten og diskuterte foreløpige arbeidsfordeling.  

Styret vil foreslå for landsrådet Arne Laudal Refsum som årsmøtets dirigent. 

Styrets forslag til ny PAP er sendt ut sammen med årsmøtepapirene. 

Christian Grimsgaard innleder i den saken. 

 

Sak 196/16-17  Merkantil støtte til FTV ved universitetssykehusene. 

 

Saken ble diskutert. 
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Det ser ikke ut til at ordningen er godt nok kjent.  

Styret mener det må sikres at ordningen er godt kjent blant de aktuelle tillitsvalgte.  

 

Sak 197/16-17  Valg 2017.  

 

Det er valg i alle ledd både i Of og Dnlf i 2017.  

 

Styret diskuterte årets valg.  

Of har fått utsatt frist til å sende inn kandidater til sentralstyret etter valgene på landsrådets 

møte 26.4.2017.  

 

Sak 198/16-17  Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 3.3.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Of støtter forslaget til arbeidsprogram 2017-2019. 

 

Sak 199/16-17  Høring – endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall  

abortnemnder).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.3.2017.  

 

Saken sluttbehandles på neste styremøte.  

 

Sak 200/16-17 Høring – Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes 

leder Kari Sollien.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 15.3.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Etter styrets oppfatning er det mange gode pragmatiske grunner for å gi Kari Sollien fast 

observatørstatus i sentralstyret. Blant annet har hun som leder i Akademikerne mange 

møtepunkter mot politiske myndigheter og øvrige arbeidstakerorganisasjoner som kan gi 

verdifull gjensidig nytte.  

 

Samtidig reiser en slik ordning flere prinsipielle spørsmål knyttet til rolleavklaring, ordningens 

legitimitet og tidsmessig avgrensning. Slike mer prinsipielle avveininger kan være 

problematiske. 

 

Overlegeforeningen ønsker ikke at overdrevet fokus på prinsipper skal stå i veien for gode 

praktiske løsninger. Fast observatørstatus for Kari Sollien kan være en måte å skape en tett og 

god kontakt mellom Akademikerne og Legeforeningens sentralstyre. Samtidig er det også mer 

uformelle måter å organisere slik kontakt på som kan gi samme gevinst, men være mindre 

problematisk i forhold til prinsipielle avklaringer. Det er for eksempel ikke noe i veien for at 

sentralstyret kan invitere Kari Sollien til sine møter der det anses som hensiktsmessig, uten at 

dette må formaliseres som en fast ordning. 
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Sak 201/16-17 Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionsutvalgene. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 9.3.2017. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått arbeidsgruppens rapport og tilrådninger. OF 

støtter konklusjonene gruppen har gjort og tilrådningene for justering av lovene.  

  

I rapporten er det bemerket at regionutvalgene ikke har sin hjemmel i Hovedavtalen mellom 

Legeforeningen og Spekter. Of mener det kunne vært hensiktsmessig å redegjøre for dette 

allerede i rapportens innledning. Videre mener Of at det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre 

om regionutvalgene kan anses å være hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

involvering og medbestemmelse. Of mener det er problematisk om det er uklarhet på dette 

området.  

  

Arbeidsgruppen beskriver at regionutvalgene er Legeforeningens representative organ, og 

videre at utvalgene kan ha en viktig rolle i organisering av lokalsykehus eller i 

oppgavefordeling innad i regionen. Of vil bemerke at dette kan skape uklarhet knyttet til 

medbestemmelse etter Hovedavtalens bestemmelser. Videre vil dagens sammensetning av 

regionutvalgene i en del sammenhenger være uegnet for å besvare problemstillinger knyttet til 

funksjonsfordeling eller sykehuslokalisering. Regionutvalgene kan ikke oppfattes som 

representative organ hvis ikke sammensetningen av utvalgene eller utvalgenes arbeidsform 

sikrer reell involvering av de berørte parter.  

  

Of vil understreke at medbestemmelse etter Hovedavtalens bestemmelser stadig må skje i tråd 

med de formelle og etablerte strukturene med Akademikernes konserntillitsvalgte, og at 

regionutvalgenes medbestemmelse må betraktes som et supplement. Dette kunne vært 

tydeligere formulert i rapporten.  

  

Of vil avslutningsvis bemerke at det i dag ikke eksisterer regionale helsemyndigheter, og at det 

kan være hensiktsmessig å endre ordlyden i lovbestemmelsene. I all hovedsak vil 

regionutvalgenes dialog utad skje med de regionale helseforetakene.  

 

Sak 202/16-17 Invitasjon til Namf og NFAM årsmøte 10. mai 2017, Stavanger.  

 

Det forelå til behandling invitasjon datert 21.3.2017.  

 

Janne K. Bethuelsen representerer  Of på årsmøtet og middag. 

 

Sak 203/16-17  Nordöl-møte 20. – 23. april 2017.  

 

Styret ble oppdatert på status for arrangementet.  

Foreløpige saker fra Norge:  

- Ventelisteproblematikk 

- Hva har hendt siden sist? 

 

Sekretariatet purrer opp saker fra de øvrige landene. 
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Sak 204/16-17  Landsrådsmøte etc. i forkant av Dnlfs landsstyremøte i Ålesund.  

 

Saken ble utsatt til neste møte.  

 

Sak 205/16-17  Ofs arbeidsmøte august 2017.  

 

Sekretariatet la fram forslag til diskusjon. 

Nye forslag fremmes til neste styremøte.  

 

Sak 206/16-17  Tid og sted for Vårkurs 2018. 

 

Styret vedtok at neste års vårkurs avholdes i Bergen i tidsrommet 24. – 26. april 2018.  

 

Det ble vedtatt at arrangementsstedet ble Grand Hotel Terminus som hadde det beste tilbudet 

 

Det vil bli en evaluering etter årets vårkurs med felleskurs for Ylf og Of.  

Styret er innforstått med at dette kan medføre endringer for neste år. 

 

Sak 207/16-17  Eventuelt. 

 

Ingen saker til behandling. 

 

Orienteringsaker: 

- Tillitsvalgtopplæringen 2016 og 2017. 

Det forelå mail fra Dnlf datert 20.3.2017.  

 

Jon Helle har meddelt til Dnlf at to modul III-kurs, som avholdes i utlandet, blir for dyre og at 

det i 2017 dermed bare blir ett. 

Dette bør vurderes å endre til et kursopphold i Norge.  

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte: 

- Ingen i perioden. 

 

 

 

18.04.2017 / Jan Eikeland / Jørgen Hiim Stålhane / Edith Stenberg (ref.)  

 




