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   Godkjent 15.3.2018. 

 
Referat fra telefonstyremøte Norsk overlegeforening torsdag 1. mars 
2018 kl. 18.30 – 19.40. 

Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Geir Arne Sunde og 

Ulla Dorte Mathisen.  

 

Forfall:  Kjetil A.H. Karlsen, Ståle Clementsen og Janne K. Bethuelsen. 

 

Fra sekretariatet: Jørgen Hiim Stålhane og Edith Stenberg 

 
 

Følgende sak var til orientering/diskusjon: 
 

 Forhandlingene mellom Staten og hovedsammenslutningene om tilpasning av offentlig 

tjenestepensjon til endringene som er vedtatt i folketrygden. En avtale om 

tjenestepensjon skal omfatte innholdet i en ny alderspensjonsordning, ny AFP-ordning 

og overgangsregler. 

 

Legeforeningen er representert i forhandlingene via Akademikerne.  

Styret diskuterte saken som forberedelse til møtet i Legeforeningen torsdag 1.3.2018, kl. 21.00 

med representanter fra Dnlf, Of, Ylf og sekretariat. 

Det skal være avsluttende forhandlinger med Staten fredag 2.3.2018. ASD har forutsatt at alle 

partene må være enige for at det skal bli en ny ordning. 

Etter en eventuell enighet mellom partene skal en avtale endelig godkjennes eller forkastes i de 

enkelte hovedsammenslutningene. 

 

Overordnet er det så langt enighet om en del grunnleggende kjennetegn ved ny alderspensjon: 

 Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening 

 Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden 

 Pensjonsopptjeningen skal være kjønns- og aldersnøytral 

 Det skal være en "grunnsats" for opptjening av alderspensjon i intervallet 0–12 G og en 

"tilleggssats" for opptjening i intervallet 7,1–12 G 

 Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening samles i en beholdning som i 

opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet  

 Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med 

arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet 

 Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at pensjonsbeholdningen 

divideres med folketrygdens delingstall 

 Utbetalingen skal være livsvarig 

 

Styret diskuterte aktuelle innspill til den videre diskusjon i Dnlf og til de gjenstående 

forhandlingene. 
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