
Sakliste for Landsstyremøtet 2013, Alta, 4.6 – 6.6. 2013  
           

  

Konstituering av møtet      

 

Sak 1  Godkjenning av innkallingen      

Sak 2  Valg av dirigenter       

Sak 3  Godkjenning av forretningsorden      

Sak 4  Valg av tellekomité       

Sak 5  Godkjenning av saklisten 

Sak 6  Valg av redaksjonskomité     

  

Helsepolitikk 

 

Sak 7   Helsepolitisk debatt: Sykehus for fremtiden  

   

Legeforeningens organisasjon 

 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for 

perioden 1.1. 2012 – 31.12. 2012 

Sak 9  Aktuelle tema 

9.1 Fremtidig spesialitetsstruktur 

9.2 Legespesialistenes etterutdanning 

9.3 Reservasjonsadgang 

Sak 10  Forslag om arbeidsprogram for 1.9.2013 – 31.8.2015 

Sak 11  Lovendringer  

11.1 Forslag om endringer i lovenes § 1-6, § 3-2-3 og § 3-6-3 med 

sikte på fremme av samhandling med spesialitetskomiteene - 

innstilling 

11.2 Forslag om endringer av lovenes § 3-9-1- om Vilkår for 

godkjenning for spesialforeninger - innstilling 

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 

11.4 Forslag om endringer av lovenes § 1-3, § 3-1, § 3-1-1-, § 3-5-3, 

§ 3-6-4, § 3-7-3, § 3-8 om nedleggelse av regionsutvalg - 

innstilling  

11.5 Forslag om endring av lovenes § 3-4-3 (1) nr. 2 og 3-5-3 (6).  

 Overføring av ansvar fra lokalforeninger til PSL for 

praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling 

av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg - innstilling 

11.6 Forslag om fjerning av overgangsregelen i lovenes § 3-4-1 (1) - 

innstilling 

11.7 Forslag om endringer i lovenes § 2-3 (1) og § 3-6-1- (4) og (5)  

om leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske 

foreninger - innstilling 

Sak 12 Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for 

spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin. Fordeling av valggruppe - 

innstilling  

Sak 13 Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre 

varamedlemmer (valgkomiteen legger frem sin innstilling tirsdag 4.6. 



kl 1700)  

Sak 14 Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for   

sykehjelps- og pensjonsordningen for leger  

Sak 15 Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til Rådet 

for legeetikk  

Sak 16   Valg av valgkomite  

Sak 17   Valg av desisorutvalg  

 

Utdanningssaker 

Sak 18   Forslag om endring av spesialistreglene i onkologi  

  

Regnskap og budsjett 

(Regnskapet tidfestes til behandling onsdag 5.6.2013 kl 0900) 

Sak 19  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2012 

Sak 20  Regnskaper for 2012 til landsstyrets orientering 

Sak 21 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger 2012 

Sak 22  Budsjett for Den norske legeforening 2014 

 

 


