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          Godkjent 14.4.2021. 

Referat fra styremøte i Of - 04/2021 
 
Tidspunkt:    Fredag 12. mars 2021, kl. 09.00 – 16.00. 

     

Sted:   Telefonmøte / teams-møte.  

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle 

Clementsen, Solveig Nergård, Lindy Jarosch-von Schweder, Mathis 
Heibert og Marie Skontorp (deltok ikke under sak 33, 34, 35, 36, 41 og 
42/2021). 

 
Forfall: Christian Grimsgaard. 
 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Andre deltakere:   Fagsjef Martina Hannås og økonomikonsulent Tove Røstad i Økonomi- 

og administrasjonsavdelingen deltok under sak 37/2021 og 38/2021. 

 Redaktør Arild Egge deltok under diskusjonen om Overlegen. 

Seksjonssjef Kjell Walquist i Økonomi- og administrasjonsavdelingen 
deltok under orienteringssaken om medlemsregisteret. 

 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridisk rådgivere). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 33/2021  Referat fra styremøtet 10. februar 2020 

   Referatet ble godkjent. 
  

Sak 34/2021  Rapport fra Kaupang – Agenda 

Styret vedtok at rapporten fra Agenda skal sluttføres i henhold til siste 
tilbud fra Agenda. 

 

Sak 35/2021  AEMH – årskontingent for 2021 

Styret godkjente årskontingenten fra AEMH for 2021 på 3929 Euro. 
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Sak 36/2021  Styrets årsmelding for 2020 

Styret godkjente årsmelding del 1 og del 2 med de justeringer som 
framkom av styrets diskusjon. 
 

Sak 37/2021  Årsregnskap for 2020 

Styret godkjente årsregnskapet for 2020. Etter at styremedlemmene 
har signert årsregnskapet digitalt, oversendes årsregnskapet til revisor 
for godkjenning og utarbeidelse av revisjonsrapport. 
  

Sak 38/2021  Budsjett for 2022 

Styrets forslag til budsjett for 2022 oversendes til landsrådsmøtet 
15. april 2021 for godkjennelse. 
 
Styret vedtok å foreslå et tilleggsforslag for budsjett 2022:  
Innføring av egen post for IKT-utstyr for styremedlemmer med 0,15G i 
tillegg til honorarforslagene. Forslaget innebærer kun omfordeling 
internt i budsjettet, ingen budsjettøkning.  

 
Sak 39/2021  Utvalg om møtegodtgjørelse 

Styret vedtok å foreslå for landsrådet at det nedsettes et utvalg som 
skal vurdere om det i noen tilfeller skal gis møtegodtgjørelse for 
medlemmer i Of for deltakelse i møter utenom arbeidstid, 
kompensasjon for arbeid på fritiden utenom møter, og/eller eventuelt 
kompensasjon for tapt inntekt i den grad det legges møter til 
arbeidstiden som medfører lønnstrekk. 

 
Sak 40/2021  Prinsipp- og arbeidsprogram for 2021-2023 

Styret har mottatt tre forslag fra Ofs medlemmer til endringer i 
Prinsipp- og arbeidsprogrammet for den kommende styreperioden. 
Med bakgrunn i de innkomne forslagene sender styret ut et forslag til 
landsrådet. 

 

Sak 41/2021  Ofs ordinære landsrådsmøte 15. april 2021 – sakliste 

   Styret godkjente følgende sakliste til landsrådsmøtet: 
 

1. Åpning og navneopprop ved Ofs leder Anne-Karin Rime 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av dirigent 

4. Godkjenning av dagsorden 

5. Valg av referent 

6. Valg av tellekomité 

7. Valg av redaksjonskomité 

8. Styrets årsmelding 

9. Status Ofs kurskomité  
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10. Status Ofs lederutvalg 

11. Regnskap for 2020 

12. Prinsipp- og arbeidsprogram for 2021-2023 

13. Budsjett for 2022 

14. Valg av geografiske landsstyrerepresentanter 

15. Valg 

Leder, nesteleder, 6 styremedlemmer, 2 
varamedlemmer, valgkomité, revisor 

16. Nedsetting av gruppe for å vurdere eventuell innføring av  
møtegodtgjørelse til Of-utvalg og arbeidsgrupper. 

17. Tema til diskusjon: 
Innspill fra arbeidsgruppen som jobber med Ofs 
vedtektsendringer.  

 

Sak 42/2021  Ofs ordinære landsrådsmøte 15. april 2021 

 Styret foreslår Arne Refsum som dirigent for landsrådsmøtet. Styret 
vedtok å invitere gjester til å delta digitalt. 

 

Sak 43/2021 Innkjøp av Of-penner 

  Styret vedtok å kjøpe penner med Of-logo til alle medlemmer med en 
samlet kostnadsramme på 200.000 kroner. 

 

Høringssaker 
 
Sak 44/2021  Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og  

brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og 
tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd. 
 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Anne-Karin Rime får ansvar for å utarbeide en høringsuttalelse i tråd 
med diskusjonen i styret. Uttalelsen godkjennes endelige per e-post. 

   

Saker til orientering / diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen 

• Medlemsregisteret – hvor står vi? 

• Fellesmøte med PSL i april 2021 

• Vaksinering av helsepersonell 

• Bladet Overlegen – nr 2/2021 

• Valg 2021 

• Gjennomgang av møteplan for perioden fram til 1. september 2021 
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• Vedtektsendringer – arbeidsgruppe 

• Sykehuswebinar 

• Lederutvalget – webinar og utsettelse 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets kvarter 

 

 
Referenter: Edith Stenberg og Jan Eikeland 


