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Intern høring – Revisjon av Legeforeningens lover 
 

Ylf viser til henvendelse fra Legeforeningen av datert 19. januar 2022 vedrørende revisjon 

av Legeforeningens lover. Ylf takker for anledningen til å gi innspill. Styret har behandlet 

saken på styremøte 10. mars 2022 og har følgende innspill: 

 

Ylf vil berømme Legeforeningen for et godt og grundig arbeid med gjennomgang av 

Legeforeningens lover. Etter Ylfs vurdering gir dette forslaget et mye bedre og mer 

tidsriktig regelsett. 

 

Ylf støtter forslagene til endringer i Legeforeningens lover. 

 

Ylf har imidlertid enkelte bemerkninger til forslaget om bestemmelsen om lukkede møter i 

§ 3-1-2 Landsstyrets funksjoner. Ylf reiser spørsmål ved om denne endringen er 

tilstrekkelig gjennomtenkt.  

 

Bestemmelsen – slik den lyder i dag – forutsetter åpne møter for Legeforeningens 

medlemmer og media. For media er det imidlertid særskilt regulert at møtet skal kunne 

lukkes – i særskilte saker som landsstyret måtte bestemme. 

 

Ylf synes det er viktig at betydningen av åpenhet understrekes i høringen. Landsstyremøtet 

er, som det fremkommer i høringen, også åpent for andre; politikere og samarbeidspartnere 

(myndighetsorganer, andre organisasjoner mv ). I denne forbindelse vil Ylf vise til at 

lovenes § 1-4 har en bestemmelse om åpenhet som også angår landsstyret: 

 

§ 1-4 Prinsipper for åpenhet og tilgjengelighet  

Legeforeningens organer skal i sin virksomhet tilstrebe størst mulig grad av åpenhet 

og tilgjengelighet i forhold til medlemmene og til samfunnet 

 

Landsstyremøtet er videre åpent for sekretariatet, selv om dette ikke er særskilt nevnt i 

bestemmelsen. 

 

Bestemmelsen i § 3-1-2 regulerer utelukkende muligheten for å lukke landsstyremøtet for 

media. Spørsmålet er da om lovene er til hinder for at landsstyremøtet lukkes i andre 

sammenhenger og overfor andre enn media.  
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Etter Ylfs vurdering kan man tolke bestemmelsene slik at det ikke er anledning til lukking 

i andre situasjoner – slik Legeforeningen tar til orde for i høringen. Eller man kan tolke 

bestemmelsen slik at den kun regulerer forholdet til media – og vilkårene for lukking i 

denne relasjonen. 

 

Ylf mener sistnevnte fortolkning er både riktig og hensiktsmessig. Landsstyret er etter Ylfs 

vurdering suverent til å vedta lukkede møter der hvor landsstyret mener det er nødvendig. 

Etter Ylfs vurdering vil således endringen medføre at det blir strammet inn i hvilke tilfelle 

landsstyret kan lukke møtet, både i relasjon til andre og overfor medlemmene som ikke 

sitter i landsstyret. Ylf er usikker på om dette er en ønsket endring.  

 

Det fremkommer av høringen at endringen er ment som en snever unntaksregel, hvor 

møter kan lukkes hvis hensyn til personvern eller andre tungtveiende grunner gjør seg 

gjeldende. Eksemplene som er nevnt i høring hvor lukking kan være ønskelig er saker hvor 

personvernhensyn eller spesielt sensitive strategiske/- forhandlingsspørsmål gjør dette 

ønskelig. Så vidt Ylf kjenner til er det mange år siden landsstyret ble lukket av slike 

årsaker. Dette viser at Legeforeningens landsstyre praktiserer betydlig grad av åpenhet.  

 

Ylf er enig i at listen skal ligge høyt for å lukke landsstyremøtet. Ylf er videre enig i at det 

unntaksvis må være anledning til det. Ylf tror imidlertid det er det beste at det er opp til 

landsstyret å foreta slike vurderinger, og at lovene ikke tolkes som begrensninger i denne 

sammenheng.   

 

Dersom det skal reguleres i lovene en slik regel som foreslått mener Ylf det burde vært 

tydeligere regulert hvem landsstyret er åpne for, og som en følge av dette hvem møtet kan 

lukkes for.  

 

Ylf reiser også spørsmål ved forslaget om at det må være kvalifisert flertall (2/3) for 

lukking av møtet. Burde det ikke være tilstrekkelig at et flertall av landsstyrets medlemmer 

ønsker lukking? Siden dette er aktuelt for saker av betydelig sensitiv karakter vil det 

fremstå noe uforståelig at møtet ikke kan lukkes hvis f.eks 60 % av landsstyrets 

medlemmer ønsker det.  

  

 

 

Med hilsen  

Yngre legers forening 

 

Kristin Utne   

leder   

 

Dokumentet er godkjent elektronisk  

 


