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Deres ref.:  Vår ref.: 13/502 Dato: 16.04.2013 

 

 

Sak 11.3 - Forslag om endringer av lovenes § 3-1-3 (1) nr. 8 og § 3-2-1 (6) 

om valg av varamedlemmer til valgkomiteen – innstilling 

 
Leder av valgkomiteen, Ottar Grimstad, har i e-post av 3. februar 2013 (vedlegg) på vegne av 

valgkomiteen fremsatt forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-3 (1) nr. 8 og § 3-

2-1 (6) om oppnevning av varamedlemmer til valgkomiteen. 

 

Begrunnelsen for forslaget er at det er nødvendig å velge varamedlemmer på grunn av 

sykdomsforfall og andre forfall som gjør det nødvendig å tre tilbake fra vervet i 

valgkomiteen.   

 

Valgkomiteen er av den oppfatning at verken medlemmer i sentralstyret eller tilsatte i 

Legeforeningens sekretariat kan være medlemmer/varamedlemmer av valgkomiteen. 

Forslaget forutsetter videre at varamedlemmene bare trer inn dersom forfallet er varig. 

 

Forslaget vil medføre følgende endringer i Legeforeningens lover (endringer er markert med 

fet skrift).  

 

§ 3-1-3 (1) nr. 8  

Valg av valgkomite og varamedlemmer. 

 

§ 3-2-1 (6) 

(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomite med 3 

medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2.ledd.  

Det skal også velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Medlemmene kan ikke 

samtidig være medlem av sentralstyret eller ansatt i legeforeningens sekretariat. Dersom 

medlemmer av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de tre ut av 

komiteen. Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av 

komiteen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 20.02.2013 og fattet følgende vedtak: 

Forslaget sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til Lokalforeninger, 

Yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, Fagmedisinske foreninger, 

Spesialforeninger, Regionsutvalg og Spesialitetskomiteer og tilskrives i tråd med fremlagt 

utkast til brev som ledd i forberedelse av saken for landsstyret.  Høringsfrist 8.4.2013. 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 16 høringssvar. 

Innkommende svar: 

Regionsutvalg Nord støtter forslaget. 

Regionsutvalg Vest skriver at de ikke har noen kandidat å foreslå. 

Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri støtter forslaget. 

Spesialitetskomiteen i arbeidsmedisin støtter forslaget. 

Akershus legeforening støtter forslaget. 

Allmennlegeforeningen støtter forslaget. 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger støtter forslaget. 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid slutter seg til forslaget, men mener man bør vurdere 

inntreden av varamedlem ved fravær av minst 6 måneder varighet. Det fremholdes at dette 

særlig gjelder det siste halvåret før et valg. 

Nordland legeforening støtter forslaget. 

Norsk Cardiologisk Selskap støtter forslaget. 

Norsk forening for dermatologi og venerologi støtter forslaget. 

Norsk overlegeforening støtter forslaget. 

Oslo legeforening støtter forslaget. 

Sør-Trøndelag lægeforening støtter forslaget. 

Telemark legeforening støtter forslaget. 

Yngre legers forening støtter forslaget. 

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 

Det fremkommer av høringsrunden at forslaget entydig støttes. Det eneste innspillet til 

modifisering er fremmet av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, hvor det bes om at det 

vurderes inntreden av varamedlemmer ved fravær av minst 6 måneders varighet. Dette vil 

kunne innebære en begrensing i muligheten til å ha en funksjonell komite fordi alle forfall 6 

måneder forut for landsstyremøte forhindrer varamedlemmer i å rykke opp. Dette kan, i 

ytterste konsekvens, resultere i at man ikke har en valgkomite på landsstyremøte.  

Sentralstyret har kommet til at valgkomiteens forslag bør stå uendret. Etter sentralstyrets 

oppfatning vil det uansett neppe være hyppig forekommende med fravær over seks måneder 

uten at vedkommende medlem velger å gå ut av komiteen. 

 

Innstillingen til vedtak til landsstyret er av disse grunner fullt ut i tråd med valgkomiteens 

forslag 

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 30.april 2013, hvor det ble fattet 

følgende vedtak: 

 
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på endringer i Legeforeningens lover § 3-1-3 (1) nr.8 og § 3-2-1 (6)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

 

Legeforeningens lover § 3-1-3 (1) nr.8 og § 3-2-1 (6) endres til: (Endringer er markert med 

fet skrift)  

 

§ 3-1-3 (1) nr. 8  

Valg av valgkomite og varamedlemmer. 

 

§ 3-2-1 (6) 

(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomite med 3 

medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2.ledd.  

Det skal også velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Medlemmene kan ikke 

samtidig være medlem av sentralstyret eller ansatt i legeforeningens sekretariat. Dersom 

medlemmer av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de tre ut av 

komiteen. Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av 

komiteen. 

 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise   Anne Kjersti Befring 

Generalsekretær   Direktør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

Saksbehandler: Bente A. Kvamme 

Saksansvarlig: Bjørn Ove Kvavik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottakere: 

 

Mottakere: Landsstyret    

 

Vedlegg: Lovendringsforslag 

               Høringsbrev 

               Høringssvar  


