
1 
 

 
 

 

 

 

 

Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 17/6477 Dato: 20.04.2018 

 

Sak 11 - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til 

vedtektsendringer 

 
Vedtekter for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret, 

jf. vedtektene § 1-3 tredje avsnitt. Vedtektene ble sist endret av landsstyret i 2007. 

Rettshjelpsutvalget og sekretariatet har løpende vurdert behovet for vedtektsendringer. På 

utvalgets arbeidsmøte i oktober 2017 konkluderte utvalget med at vedtektene bør revideres. 

Sentralstyret har vurdert forslagene, og støtter Rettshjelpsutvalgets vurderinger. 

Rettshjelpsutvalget har behandlet saken på arbeidsmøtet og på ordinært møte i desember 

2017. På møtet i desember 2017 gjennomgikk utvalget forslagene i dette saksfremlegget.  

 

I tillegg til noen språklige justeringer gjelder endringsforslagene: 

 

 Sammensetning og oppnevning  

 Dekningsområdet, herunder forutsetninger for økonomisk støtte 

 Saksbehandlingsregler, både i Sentralstyret, Rettshjelpsutvalget og for 

Rettshjelpsutvalgets sekretariat 

 

Forslagene innebærer på noen punkter at dagens praksis formaliseres. På andre punkter 

foreslås det reelle endringer. Forslagene til endringer gjennomgås under. 

 

Sentralstyret vedtok 17. januar 2018 å sende forslagene på høring til yrkesforeningene, 

lokalforeningene og Norsk medisinstudentforening.  

 

Forslag til endringer i kapittel 1- Innledende bestemmelser 

 

§ 1-1 Etablering 

Nåværende tekst:  

"Den norske lægeforenings fond for Rettshjelpsordningen for leger er vedtatt opprettet av 

landsstyret 7. oktober 1994 – med virkning fra 1. januar 1995." 
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Forslag til ny tekst:  

"Rettshjelpsordningen ble opprettet av landsstyret 7. oktober 1994, med virkning fra 1. januar 

1995." 

 

Kommentar til forslaget: 

Forslaget innebærer kun en språklig forenkling, og det er heller ikke lenger et fond knyttet til 

ordningen. Rettshjelpsutvalgets egne utgifter for drift av utvalget finansieres ved ordinære 

budsjettmidler, mens støtten til medlemmer ytes i praksis uavhengig av budsjettet.  

 

§ 1-3 Definisjoner   

Nåværende tekst i fjerde avsnitt: 

"Med Rettshjelpsordningens sekretariat menes den advokat i Forhandlings- og 

helserettsavdelingen som har ansvar for sekretariatsstøtten til Rettshjelpsutvalget." 

 

Forslag til ny tekst:  

"Med Rettshjelpsordningens sekretariat menes den advokat i Avdeling for jus og arbeidsliv 

som har ansvar for sekretariatsstøtten til Rettshjelpsutvalget." 

 

Kommentar til forslaget: 

Avdelingen har byttet navn siden 2007. 

 

 

Forslag til endringer i kapittel 3 - Rettshjelpsutvalgets sammensetning og organisering 

 

§ 3-1 Sammensetning 

Nåværende tekst:  

"Utvalget skal bestå av en representant fra hver av yrkesforeningene og Norsk 

medisinstudentforening (Nmf).  

 

Forslag til ny tekst:  

"Utvalget bør bestå av en representant fra hver av yrkesforeningene og Norsk 

medisinstudentforening (Nmf)." 

 

Kommentar til forslaget:  

Se kommentar under forslag til endring i § 3-2. 

 

§ 3-2 Oppnevning  

Nåværende tekst: 

"Rettshjelpsutvalgets medlemmer oppnevnes av sentralstyret etter innstilling innhentet fra 

yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening. Hver forening skal fremme forslag til to 

kandidater av ulikt kjønn." 

 

Forslag til ny tekst:  

"Rettshjelpsutvalgets medlemmer oppnevnes av sentralstyret etter innstilling innhentet fra 

yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening. Hver forening skal fremme forslag til to 

kandidater av ulikt kjønn, men kandidaten trenger ikke være fra egen forening." 

 

Kommentar til forslaget: 

Endringsforslagene samsvarer med dagens praksis. Dagens praksis er at ikke alle 

yrkesforeningene nødvendigvis er representert i Rettshjelpsutvalget. Det er situasjoner der 

yrkesforeningen ønsker å la sitt medlem fortsette i utvalget også etter at medlemmet skifter 
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yrkesforeningstilhørighet. Det anses uheldig å måtte tvinge ut kandidater den relevante 

yrkesforeningen er tilfreds med. Også i andre situasjoner kan yrkesforeningene foreslå 

kandidater som ikke tilhører egen yrkesforening. Det følger i tillegg av vedtektenes § 3-2 at 

sentralstyret ikke nødvendigvis oppnevner et nytt medlem. Det ligger imidlertid en helt klar 

forutsetning om at alle yrkesforeningene og Nmf skal være representert dersom de ønsker det 

og fremmer kandidater i henhold til vedtektene. Det foreslås derfor vedtektsendringer i tråd 

med dagens praksis. Dette er altså ikke en materiell endring, men en formalisering av dagens 

praksis. 

 

§ 3-3 Rettshjelpsordningens sekretariat  

Nåværende tekst:  

"Sekretariatsfunksjonen for Rettshjelpsordningen utføres av jurister i Forhandlings- og 

helserettsavdelingen. Sekretær for Rettshjelpsutvalget skal være advokat ansatt i 

Forhandlings- og helserettsavdelingen." 

 

Forslag til ny tekst:  

Sekretariatsfunksjonen for Rettshjelpsordningen utføres av jurister i Avdeling for jus og 

arbeidsliv. Sekretær for Rettshjelpsutvalget skal være advokat ansatt i Avdeling for jus og 

arbeidsliv.  

 

Kommentar til forslaget: 

Avdelingen har byttet navn siden 2007. 

 

 

Forslag til endringer i kapittel 5 - Dekningsområde 

 

§ 5-1 nr. 7: 

Nåværende tekst:  

"Tvist i arbeidsforhold 

Ved tvist i arbeidsforhold som kan resultere i disiplinærforføyninger, oppsigelse og/eller 

avskjed, hvor legen er arbeidstaker. Det samme gjelder rettstvister i forbindelse med 

avtalenes og overenskomstenes forståelse og oppfyllelse. 

 

I tillegg kan det unntaksvis ytes støtte ved samarbeidsproblemer, mobbing, diskriminering i 

tilsettingssaker, varslingssituasjoner og lignende, som ikke har latt seg løse ved bistand av 

tillitsvalgte og/eller sekretariatet.  

 

Forslag til ny tekst:  

"Legen som arbeidstaker 

Saker som gjelder arbeidsforhold, herunder advarsel, oppsigelse og avskjed. Det kan også gis 

støtte til saker som gjelder samarbeidsproblemer, mobbing, diskriminering, varsling og 

lignende. Ved vurderingen legges det vekt på om søker har forsøkt å løse saken ved bistand 

fra tillitsvalgt og/eller sekretariatet." 

 

Kommentar til forslaget:  

Forslaget gjenspeiler bedre dagens praksis og er lettere tilgjengelig for medlemmene. Ny 

formulering får også tydeligere frem at det vektlegges om medlemmet har forsøkt å løse 

saken ved bistand fra tillitsvalgt og/eller sekretariatet. Forslaget innebærer ingen materielle 

endringer. 

 

§ 5-4 Forutsetninger for økonomisk støtte 
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Nåværende tekst - andre og tredje avsnitt:  

"Ved forlik, sluttavtaler i arbeidsforhold eller ved endret vedtak av forvaltningsmyndighet, 

skal muligheter for at motparten/forvaltningsmyndigheten dekker saksomkostninger utnyttes 

og eventuelt gå til fradrag i bevilgning fra Rettshjelpsordningen.  

 

Dersom medlemmet tilkjennes saksomkostninger, må beløpet, inntil det som er bevilget og 

utbetalt, tilbakebetales rettshjelpsordningen."  

 

Forslag til ny tekst- § 5-4 annet ledd:  

"Dersom det inngås forlik eller sluttavtale, avsies en rettsavgjørelse eller 

forvaltningsavgjørelse eller lignende, og motparten bare dekker deler av legens 

omkostninger, skal Rettshjelpsordningens utgifter refunderes før legen eller andre får 

dekning. Unntak kan besluttes etter særskilt søknad, som hovedregel etter at saken er 

avsluttet."  

 

Kommentar til forslaget: 

Forslaget innebærer en realitetsendring. Forslaget dekker momentene i nåværende andre og 

tredje avsnitt, slik at disse utgår. Forlik og andre minnelige ordninger/rettsavgjørelser gir ikke 

alltid full dekning for saksomkostninger. Sekretariatet har sett flere eksempler på at motparter 

under forhandlinger viser til at Legeforeningen dekker sakskostnader, noe som kan medføre 

at motpartens vilje til å dekke legens utgifter reduseres tilsvarende. Dette kan for eksempel 

være forhandlinger om en sluttavtale der arbeidsgiver aksepterer å dekke deler av 

sakskostnadene. Sekretariatet har sett en økende tendens til at det etterspørres informasjon 

om hvorvidt Legeforeningen har gitt sikkerhet for kostnader, og at der det er tilfelle, nekter 

arbeidsgiver å dekke dette for legen. Dette gjør seg også gjeldende i rettsprosesser, hvor for 

eksempel dommeren etterspør hva legen har fått tilsagn om fra Legeforeningen. Dersom 

vedtektene ikke endres, vil kostnader som arbeidsgivere og andre motparter ellers ville 

dekket, måtte dekkes av Rettshjelpsordningen. Det verste eksempelet her fra 2017 innebar at 

Rettshjelpsordningen måtte dekke ca. kr 600 000 som det er grunn til å tro at motparten ville 

dekket dersom bindende tilsagn fra Legeforeningen ikke forelå.  

 

Det bør derfor vedtektsfestes at utgangspunktet er at Legeforeningen skal ha sine 

omkostninger dekket først. Dette legger et press på legens motparter i forbindelse med forlik 

og lignende. Et slikt utgangspunkt samsvarer med vedtektenes § 1-2, der det fremgår at 

formålet med Rettshjelpsordningen er å "bidra til" legers rettssikkerhet under yrkesutøvelsen 

som lege. Med formuleringen "bidra til" er det ment å vise at Rettshjelpsordningen ikke er 

ment som en forsikringsordning med full dekning. Forslaget til vedtektsendringen 

harmonerer også med § 5-4 første avsnitt, der det fremgår at medlemmet skal "søke utnyttet 

mulighetene for at arbeidsgiver, annen avtalepart eller andre dekker utgiftene til rettshjelp".  

 

Det kan i noen situasjoner være ønskelig at legen får dekket alle omkostningene sine. Derfor 

bør det være mulig å søke slike restomkostninger dekket i etterkant. Noen ganger kan det 

også være aktuelt å gi et slikt tilsagn om dekning før saken er avsluttet, for eksempel der 

legen ved forliksforhandlinger bør få vite hva Legeforeningen dekker. Sentralstyret foreslår 

derfor at vedtektene åpner for at det unntaksvis gis adgang til dette.  

 

Endringsforslagene hindrer heller ikke at Rettshjelpsutvalget kan videreføre sin praksis om å 

gi sikkerhet for dekning av motpartens omkostninger før legen tar stilling til om hun skal 

forfølge et krav, bestride en oppsigelse o.l. Dette er særlig aktuelt ved prinsipielle saker. 
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Forslag til endringer i kapittel 6 - Saksbehandlingsregler 

  

§ 6-1 Innledende bestemmelser  

Forslag til nytt annet avsnitt:  

"Sekretariatet skal vurdere om saken faller innunder dekningsområdet etter kapittel 5. 

Dersom sekretariatet vurderer at saken faller utenfor, skal sekretariatet orientere medlemmet 

om dette. Dersom medlemmet ønsker at Rettshjelpsutvalget likevel skal behandle saken, skal 

sekretariatet fremme saken til ordinær behandling." 

 

Kommentar til forslaget:  

Dette er en formalisering av dagens praksis. Sekretariatet og Rettshjelpsutvalget mener det er 

hensiktsmessig at denne praksis videreføres, og da formaliseres.  

 

Forslag til nytt tredje avsnitt:  

"Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme, eller den i 

utvalget leder utpeker som møteleder, dobbelt." 

 

Kommentar til forslaget:  

Forslaget om at vedtak fattes med alminnelig flertall, samsvarer med dagens praksis. 

Formålet med Rettshjelpsordningen – å bidra til legers rettssikkerhet under yrkesutøvelsen – 

taler for at det er tilstrekkelig med alminnelig flertall. Rettshjelpsutvalget og sekretariatet 

mener denne praksis bør videreføres.  

 

Forslaget om at ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, eller den i utvalget leder 

utpeker som møteleder, er en realitetsendring. Dagens praksis medfører at ved stemmelikhet 

avslås søknaden. Rettshjelpsutvalget og sekretariatet mener denne praksis bør endres. Leders 

stemme bør i slike tilfeller telle dobbelt. Dersom møtet ledes av en annen enn leder, bør 

dennes stemme telle dobbelt.  

 

Forslag til ny § 6-5: 

"Behandling i sentralstyret 

Sentralstyret behandler saker der Rettshjelpsutvalgets bevilgningsfullmakt fullt ut er benyttet, 

jf. § 2-3, og klagesaker i medhold av § 6-7. Ved behandling i sentralstyret skal kun de som 

har tjenstlige behov være til stede. 

 

Dersom saken allerede er behandlet i sentralstyret, og medlemmet fremmer ny søknad, kan 

sekretariatet fremme denne direkte for sentralstyret uten ny behandling i Rettshjelpsutvalget. 

Før behandling i sentralstyret skal sekretariatet informere Rettshjelpsutvalgets leder om 

saken." 

 

Kommentar til forslaget:  

Første avsnitt første setning tydeliggjør i hvilke tilfeller sentralstyret behandler saker. Det er 

en formalisering av dagens praksis.  

 

Første avsnitt andre setning innebærer et forslag til ny praksis når sentralstyret behandler 

saker. Forslaget innebærer at kun de som har "tjenstlige behov", det vil si oppgaver tilknyttet 

behandlingen av saken, er tilstede, mens andre som normalt deltar i Sentralstyrets møter skal 

fratre under behandlingen. De som vanligvis vil kunne ha "tjenstlige behov", er sentralstyret, 

generalsekretær, direktør for JA-avdelingen, direktør for Økonomi- og 
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administrasjonsavdelingen, Rettshjelpsutvalget og Rettshjelpsutvalgets sekretariat. Forslaget 

innebærer at søkeres til dels sensitive informasjon ikke gjøres kjent for flere enn nødvendig. 

Dette forslaget harmonerer også bedre med personvernhensyn enn dagens praksis. Søknadene 

merkes også som B-saker, og saksfremleggene bør ikke gjøres kjent i en videre krets enn de 

som har tjenstlige behov knyttet til saken. 

 

Andre avsnitt klargjør saksbehandlingen i tilfeller der sentralstyret allerede har behandlet 

saken og medlemmet fremmer ny søknad. Det er i dag uklart hvorvidt Rettshjelpsutvalget 

skal involveres på nytt. Bestemmelsen tar typisk sikte på å regulere tilfeller der 

bevilgningsfullmakten er brukt opp eller det er fremmet klage basert på nytt faktisk grunnlag. 

Når sentralstyret allerede har fattet et vedtak i saken, er det normalt ikke hensiktsmessig eller 

tidseffektivt hvis Rettshjelpsutvalget først skal behandle saken. I slike saker bør saken heller 

fremmes direkte for sentralstyret. 

 

§ 6-9 Anbefalte advokater 

Nåværende tekst:  

"Sekretariatet skal jevnlig oppdatere en liste over anbefalte advokater fra ulike saksfelt. 

Listen er ikke offentlig, men legen kan på forespørsel få opplyst hvilke advokater som 

anbefales innenfor det aktuelle fagområde." 

 

Denne bestemmelsen foreslås fjernet. 

 

Kommentar til forslaget: 

Denne bestemmelsen har vært svært lite brukt. Formålet var å etablere og fortløpende 

oppdatere en liste over gode advokater med et fornuftig prisnivå. Det har vist seg å være 

upraktisk å skulle ha en slik liste. Sekretariatet har for eksempel fått henvendelser fra 

advokater som ønsker å stå på listen, uten at sekretariatet har kjennskap til disse. I en konkret 

sak vil søker kunne få råd fra sekretariatet om valg av advokat.  

 

*** 

 

Det har kommet åtte høringssvar fra følgende foreningsledd: 

 Allmennlegeforeningen 

 Hedmark legeforening 

 Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 

 Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) 

 Norsk overlegeforening (Of) 

 Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) 

 Rogaland legeforening 

 Yngre legers forening (Ylf) 

 

Gjennomgang av høringssvarene  

Høringsinstansene støtter i all hovedsak endringsforslagene.  

 

Of skriver at de anser saken for å være godt opplyst, og finner endringsforslagene godt 

begrunnet.  

 

Allmennlegeforeningen skriver at ved vurdering av støtte til tvister i arbeidsforhold anbefaler 

de vektleggingen av forsøk på å løse tvister med bistand fra tillitsvalgtapparat og/eller 

sekretariatet. Allmennlegeforeningen skriver også at de støtter endringsforslaget om at 
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Legeforeningen som hovedregel skal ha sine omkostninger dekket først i forbindelse med 

forlik og avtaler. Dette er imidlertid forutsatt at det foreligger mulighet og intensjon om å 

kunne gi tilsagn om full støtte i prinsipielle saker og unntaksvis for andre saker etter utvalgets 

vurdering. Allmennlegeforeningen skriver at skulle det vise seg at endringen ikke gir den 

tenkte virkning med tanke på dekning av sakskostnader fra motparter, bør dette revurderes. 

Sentralstyret er enig i dette.  

 

Tre av høringsinstansene er uenige i forslagene som gjelder sammensetning/oppnevning. En 

av disse tre ønsker også en endret funksjonsperiode. Én høringsinstans har fremsatt 

tilleggsforslag som gjelder Rettshjelpsutvalgets dekningsområde. Disse forslagene 

gjennomgås under.  

 

Sammensetning, oppnevning og funksjonsperiode (§ 3-1 og § 3-2) 

Namf og Nfam er uenig i endringsforslaget som gjelder § 3-1 om sammensetning. 

Foreningene mener at det fortsatt skal være et krav om at alle yrkesforeningene er 

representert. Foreningene har fremsatt nytt forslag "Utvalget skal bestå av en representant for 

hver av yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening (Nmf) etter innstilling fra den 

enkelte forening".  

 

Hedmark legeforening er uenig i endringsforslaget som gjelder § 3-2 om oppnevning og 

funksjonsperiode. Hedmark legeforening skriver at det er viktig at alle store yrkesforeninger 

er representert i utvalget, og foreslår derfor at det i § 3-2 fremgår at Rettshjelpsutvalget må ha 

representant fra Of, Af, PSL og Ylf. Hedmark legeforening ønsker også at funksjonsperioden 

blir to år i stedet for fire. Hedmark legeforening mener det er uklart av vedtektene hvor 

mange representanter Rettshjelpsutvalget skal ha, og at dette bør presiseres.  

 

Dekningsområde (§ 5-1 nr. 7) 

Rogaland legeforening foreslår at § 5-1 nr. 7 får en tilføyelse der det fremgår at 

Rettshjelpsutvalget kan innvilge støtte til saker mellom næringsdrivende leger, f.eks. 

samarbeidsproblemer, mobbing diskriminering, økonomiske uenigheter mv, og at "Juridisk 

avdeling skal være sterkt bidragsytende til at juridiske uenigheter mellom leger kan ordnes på 

minnelig måte." Dette er et forslag om et nytt dekningsområde, for tvister mellom 

næringsdrivende leger dekkes ikke av nåværende vedtekter. Nåværende vedtekter dekker 

tvister i arbeidsforhold der legen er i rollen som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver.  

 

 

Sentralstyrets vurdering: 

 

Saken ble behandlet av sentralstyret i møte 18. april 2018.  

 

Sentralstyret viser til at forslagene til vedtektsendringer i det vesentlige støttes.  

 

Rettshjelpsutvalget har åtte medlemmer, fordi hver yrkesforening (syv stykker) og Norsk 

medisinstudentforening fremmer to forslag til kandidater, og en av disse oppnevnes. Dette 

følger av § 3-1 og 3-2 og fast praksis.  

 

Når det gjelder innspillene fra Namf, Nfam og Hedmark legeforening viser sentralstyret til at 

det er bred støtte for at nåværende praksis vedtektsfestes. Dette sikrer at den enkelte 

yrkesforening selv kan avgjøre om de ønsker en kandidat som ikke tilhører egen 

yrkesforening. Det vil alltid være slik at yrkesforeningen kan kreve at yrkesforeningen er 

representert. Her har yrkesforeningene ulik praksis. Noen bytter konsekvent ut medlemmer 
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som fratrer yrkesforeningen i oppnevningsperioden, mens andre lar dem sitte ut periodene. 

Det er også eksempler på at yrkesforeningen velger kandidater som ikke lenger er medlem av 

egen yrkesforening, men som av ulike grunner anses å representere foreningen på en god 

måte i utvalget. Sentralstyret mener at det i tråd med dagens praksis er hensiktsmessig at den 

enkelte yrkesforeningen fortsatt har denne beslutningsmyndigheten. Det er presisert i forslag 

til endret punkt § 3-1 at Rettshjelpsutvalget "bør" bestå av en representant fra hver av 

yrkesforeningene. Ved at vedtektene gir en slik anbefaling i stedet for et påbud, kan den 

enkelte yrkesforening beslutte om f.eks. hensynet til kontinuitet eller andre hensyn tilsier en 

annen kandidat. Sentralstyret mener det er uheldig hvis vedtektene hindrer dette. Sentralstyret 

vurderer også at hensynet til kontinuitet tilsier at dagens funksjonsperiode opprettholdes.  

 

Når det gjelder innspillet fra Rogaland legeforening, viser sentralstyret til at det fra oppstarten 

av har vært et bevisst valg at tvister mellom næringsdrivende leger ikke er blant 

dekningsområdene. Bakgrunnen er at dette er saker det i utgangspunktet er mest 

hensiktsmessig å løse uten advokat, i hvert fall før det er oppstått en stor konflikt. Legene 

klarer i stor utstrekning å løse slike uenigheter seg mellom, med noe veiledning fra 

Legeforeningen om generelt regelverk, for eksempel hvordan rammeavtalene er å forstå. 

Praksis er også at Legeforeningens i slike saker kan tilby mekling mellom partene, der begge 

ønsker det. Sentralstyret vurderer at det vil bli både kostnadskrevende og konflikteskalerende 

dersom Rettshjelpsutvalget kan innvilge støtte til konflikter mellom næringsdrivende, 

likeverdige parter, for eksempel i forbindelse med inngåelse og uenighet om internavtaler. 

Det vil da bli en lavere terskel for å kontakte ekstern advokat – og sakstypen er i 

utgangspunktet mest hensiktsmessig å løse uten advokat. Sentralstyret vil derfor fraråde at 

tvister mellom næringsdrivende parter inntas som et nytt dekningsområde. Dette bør i så fall 

utredes særskilt. 

 

På denne bakgrunn anbefaler sentralstyret at vedtektene endres i tråd med forslagene som ble 

sendt på høring. Den eneste forskjellen er rekkefølgen på avsnittene i § 6-1. Her stod det i 

høringsbrevet at det ble foreslått nytt avsnitt to og tre. Sentralstyret ser det er hensiktsmessig 

at det i stedet blir nytt avsnitt to og fire, og har derfor justert dette under. 

 

I møtet 18. april 2018 fattet Sentralstyret følgende vedtak: 

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til vedtektsendringer for Den 

norske legeforenings rettshjelpsordning for leger vedtas.  

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

 

Vedtektene for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger endres slik:  

 

Kapittel 1- Innledende bestemmelser 

 

§ 1-1 Etablering 

Den norske lægeforenings fond for Rettshjelpsordningen for leger er vedtatt 

Rettshjelpsordningen ble opprettet av landsstyret 7. oktober 1994 -, med virkning fra 1. 

januar 1995. 

 

§ 1-3 Definisjoner  

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester.  



 

 

9 

 

 

Rettshjelpsutvalget og sentralstyret er beslutningsorganene i Rettshjelpsordningen.  

 

Ned vedtekter menes de regler som er fastsatt av Legeforeningens landsstyremøte. Med 

retningslinjer menes de regler som er fastsatt av sentralstyret i Legeforeningen.  

 

Med Rettshjelpsordningens sekretariat menes den advokat i Forhandlings- og 

helserettsavdelingen Avdeling for jus og arbeidsliv som har ansvar for sekretariatsstøtten til 

Rettshjelpsutvalget. 

 

Kapittel 3 - Rettshjelpsutvalgets sammensetning og organisering 

 

§ 3-1 Sammensetning 

Utvalget skal bør bestå av en representant fra hver av yrkesforeningene og Norsk 

medisinstudentforening (Nmf). 

 

§ 3-2 Oppnevning  

Rettshjelpsutvalgets medlemmer oppnevnes av sentralstyret etter innstilling innhentet fra 

yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening. Hver forening skal fremme forslag til to 

kandidater av ulikt kjønn, men kandidaten trenger ikke være fra egen forening. Ved 

mangelfullt forslag, kan sentralstyret oppnevne en representant uten innstilling eller la være å 

oppnevne representant fra den respektive forening.  

 

Medlemmene har en funksjonsperiode på fire år, likevel slik at halvparten av utvalget skiftes 

hvert annet år. Funksjonsperioden er fra 1. januar i år som slutter på ulike tall. Ved frafall i 

perioden foretas ny oppnevning for resten av funksjonsperioden. Dersom et medlem trer ut 

som medlem av yrkesforeningen eller Nmf, kan vedkommende forening kreve at det 

oppnevnes nytt medlem, men foreningen kan også avstå fra et slikt krav. Medlemmer av 

Rettshjelpsutvalget må være medlemmer av Legeforeningen.  

 

Dersom medlemmer uteblir i mer enn 60% av de ordinære møtene i Rettshjelpsutvalget – 

regnet over en 12 måneders periode – pga. annen møtevirksomhet, arbeid o.l., kan 

Rettshjelpsutvalget ved flertallsbeslutning be sentralstyret vurdere om medlemmets 

oppnevning skal avsluttes og eventuelt samtidig oppnevne nytt medlem. Ved langvarig 

sykdom kan sentralstyret oppnevne en vikar.  

 

Sentralstyret oppnevner utvalgets leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene av 

utvalget, når lederens funksjonsperiode utløper. Nestleder er leders stedfortreder.  

 

§ 3-3 Rettshjelpsordningens sekretariat  

Sekretariatsfunksjonen for Rettshjelpsordningen utføres av jurister i Forhandlings- og 

helserettsavdelingen Avdeling for jus og arbeidsliv. Sekretær for Rettshjelpsutvalget skal 

være advokat ansatt i Forhandlings- og helserettsavdelingen Avdeling for jus og arbeidsliv.  

 

Forslag til endringer i kapittel 5 - Dekningsområde 

 

§ 5-1  

7. Tvist i arbeidsforhold 

Ved tvist i arbeidsforhold som kan resultere i disiplinærforføyninger, oppsigelse og/eller 

avskjed, hvor legen er arbeidstaker. Det samme gjelder rettstvister i forbindelse med 

avtalenes og overenskomstenes forståelse og oppfyllelse. 
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I tillegg kan det unntaksvis ytes støtte ved samarbeidsproblemer, mobbing, diskriminering i 

tilsettingssaker, varslingssituasjoner og lignende, som ikke har latt seg løse ved bistand av 

tillitsvalgte og/eller sekretariatet.  

 

Legen som arbeidstaker 

Saker som gjelder arbeidsforhold, herunder advarsel, oppsigelse og avskjed. Det kan også 

gis støtte til saker som gjelder samarbeidsproblemer, mobbing, diskriminering, varsling og 

lignende. Ved vurderingen legges det vekt på om søker har forsøkt å løse saken ved bistand 

fra tillitsvalgt og/eller sekretariatet. 

 

 

§ 5-4 Forutsetninger for økonomisk støtte 

Medlemmet skal søke utnyttet mulighetene for at arbeidsgiver, annen avtalepart eller andre 

dekker utgiftene til rettshjelp.  

 

Ved forlik, sluttavtaler i arbeidsforhold eller ved endret vedtak av forvaltningsmyndighet, 

skal muligheter for at motparten/forvaltningsmyndigheten dekker saksomkostninger utnyttes 

og eventuelt gå til fradrag i bevilgning fra Rettshjelpsordningen.  

 

Dersom medlemmet tilkjennes saksomkostninger, må beløpet, inntil det som er bevilget og 

utbetalt, tilbakebetales rettshjelpsordningen 

 

Dersom det inngås forlik eller sluttavtale, avsies en rettsavgjørelse eller 

forvaltningsavgjørelse eller lignende, og motparten bare dekker deler av legens 

omkostninger, skal Rettshjelpsordningens utgifter refunderes før legen eller andre får 

dekning. Unntak kan besluttes etter særskilt søknad, som hovedregel etter at saken er 

avsluttet. 

 

De utgifter som kreves refundert må dokumenteres. Utgifter kan utbetales løpende innen 

rammen av vedtakene i den enkelte sak.  

 

Dersom søker har unnlatt å gi opplysninger av vesentlig betydning for saken eller har gitt 

feilaktige opplysninger, kan Rettshjelpsutvalget omgjøre vedtaket, og kreve utbetalte penger 

tilbake. 

 

Kapittel 6 - Saksbehandlingsregler 

  

§ 6-1 Innledende bestemmelser  
 

Når sekretariatet skriftlig eller muntlig mottar henvendelse fra et medlem, skal sekretariatet gi 

en vurdering med hensyn til hvilken type hjelp medlemmet er i behov av, herunder om saken 

må anses som en hastesak . Medlemmet skal tilbys en veiledende juridisk vurdering der det er 

nødvendig.  

 

Sekretariatet skal vurdere om saken faller innunder dekningsområdet etter kapittel 5. Dersom 

sekretariatet vurderer at saken faller utenfor, skal sekretariatet orientere medlemmet om 

dette. Dersom medlemmet ønsker at Rettshjelpsutvalget likevel skal behandle saken, skal 

sekretariatet fremme saken til ordinær behandling. 
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Sekretariatet skal så snart som mulig forberede sak for Rettshjelpsutvalget, som avgjør etter 

en konkret vurdering om støtte til ekstern juridisk bistand skal innvilges, om søknaden skal 

avslås eller om det skal anmodes om at sekretariatet yter juridisk bistand eller at det gis 

bistand på annen måte i foreningens organer.  

 

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme, eller den i 

utvalget leder utpeker som møteleder, dobbelt. 

 

Sekretariatet skal kontaktes før ekstern advokat engasjeres. Dersom dette ikke er gjort, kan 

det få betydning for om støtte gis og eventuelt hvilket omfang. Som hovedregel vil støtte kun 

gis fra det tidspunkt søknad er innkommet eller kontakt med sekretariatet ble opprettet, se 

dog § 6-3 (Akuttsituasjoner).  

 

§ 6-5 Behandling i sentralstyret  
Sentralstyret behandler saker der Rettshjelpsutvalgets bevilgningsfullmakt fullt ut er benyttet, 

jf. § 2-3, og klagesaker i medhold av § 6-7. Ved behandling i sentralstyret skal kun de som 

har tjenstlige behov være til stede. 

 

Dersom saken allerede er behandlet i sentralstyret, og medlemmet fremmer ny søknad, kan 

sekretariatet fremme denne direkte for sentralstyret uten ny behandling i Rettshjelpsutvalget. 

Før behandling i sentralstyret skal sekretariatet informere Rettshjelpsutvalgets leder om 

saken. 

 

 

§ 6-9 Anbefalte advokater 

Sekretariatet skal jevnlig oppdatere en liste over anbefalte advokater fra ulike saksfelt. Listen 

er ikke offentlig, men legen kan på forespørsel få opplyst hvilke advokater som anbefales 

innenfor det aktuelle fagområde. 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Sentralstyret 

 

 

Geir Riise    Lars Duvaland 

generalsekretær  avdelingsdirektør  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

 

 


