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Retningslinjen forklarer prosess og grunnlag for samarbeid med andre organisasjoner.
Innholdsfortegnelse
- Bakgrunn
- Relevante bestemmelser
- Den norske legeforenings bestemmelser
- Krav til andre organisasjoner
- Prosess
- Oppsummering
Bakgrunn
Ved etablering av samarbeid med andre organisasjoner er det viktig med tydelige og
gode rutiner for å sikre at samarbeidet etableres på riktig grunnlag.
Relevante bestemmelser
Politisk måldokument
Kapittel 2: Organisasjon
2.2 Forhold til andre foreninger og selskaper
2.2.2 Norsk medisinstudentforening skal knytte bånd til og samarbeide med andre
helsefagstudenters interesseorganisasjoner, Norsk studentorganisasjon (NSO) og
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA). I tillegg til studentdemokratiene der
det er sammenfallende interesser.
2.2.3 Norsk medisinstudentforening skal være uavhengig av farmasøytiske selskaper.
Dette innebærer blant annet, men ikke utelukkende:
- ikke ta imot økonomisk eller materiell støtte
- ikke tillate dem stand eller reklame på Norsk medisinstudentforening sine
arrangementer.
Den norske legeforenings bestemmelser
Legeforeningen har rammer og prinsipper for samarbeid med andre, det det fremgår at
Legeforeningens sentralstyre skal treffe avgjørelser i saker der foreningen inngår
forpliktende samarbeid med andre aktører. Samarbeid med andre aktører må også ligge
klart innenfor Legeforeningens kjerneoppgaver og formål, altså med en klar forankring i
Legeforeningens formålsparagraf, prinsipp- og arbeidsprogram, og satsingsområder.
Krav til andre organisasjoner
Organisasjoner Nmf etablerer samarbeid med må ha en drift og verdier som er overens
med Nmf sine styringsdokumenter.
Prosess

Nmf sekretariatet:
Legenes Hus – Akersgt. 2
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf: 23 10 90 00 – Fax: 23 10 90 10
e-post: nmf@legeforeningen.no
www.medisinstudent.no

Seriøse forespørsler fra andre organisasjoner om å etablere samarbeid skal formidles til
leder, som har mandat til å vurdere om forslaget skal fremmes for Nasjonalt styre.
Forslag fra leder eller andre tillitsvalgte om samarbeid med andre organisasjoner for Nmf
nasjonalt skal rettes til Nasjonalt styre, som vedtar at samarbeid kan inngås eller om
forespørsel ønskes videresendt Den norske legeforening sitt sentralstyre. Ved en
eventuell avgjørelse om å inngå samarbeid må det komme tydelig frem hvordan
samarbeidet er i overenstemmelse med Nmfs styringsdokumenter, og hvorfor foreningen
er tjent med samarbeidet. Ved forpliktende samarbeid skal det etableres en skriftlig
kontrakt mellom partene, som godkjennes av Nasjonalt styre og signeres av Nmf sin
leder. Samarbeidet skal presenteres på påfølgende landsmøte.
Samarbeid med andre organisasjoner skal evalueres ved utgangen av hvert år.
Forpliktende samarbeidsavtaler skal evalueres minimum hvert femte år. Leder av
Nasjonalt styre er ansvarlig for at slik evaluering gjennomføres. Evalueringen skal
fremlegges Nasjonalt styre som fatter eventuelle vedtak.
Alle inngåtte samarbeid på nasjonalt nivå skal synliggjøres på nettsidene til Nmf, med
oversikt over når avtalene ble inngått og hva hensikten med samarbeidet er.
Oppsummering
- Ved etablering av samarbeid med andre organisasjoner må deres drift og verdier
være i overensstemmelse med Nmf sine styringsdokumenter.
- Etableres samarbeid må det komme tydelig frem hvordan samarbeidet er i
overenstemmelse med Nmfs styringsdokumenter, og hvorfor foreningen er tjent
med samarbeidet.
- Ved forpliktende samarbeid skal det etableres en skriftlig kontrakt mellom
partene.
- Inngått samarbeid skal presenteres på påfølgende Landsstyremøte i Nmf.
- Nasjonalt styre vedtar om samarbeid på nasjonalt nivå skal inngås.
- Ved inngåelse av forpliktende samarbeid skal Legeforeningens sentralstyre
informeres.
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