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Sak 15 -  Lovendringsforslag - deltakelse på medlems- og årsmøter i 

Legeforeningen via digitale løsninger  
 

Saken gjelder lovendringsforslag om digital deltakelse på medlems- og årsmøter. 

Sentralstyret behandlet saken på sitt møte 15. februar 2018 og vedtok å sende forslaget til 

lovendringer på høring med høringsfrist 3. april 2018. 

 

Bakgrunnen var at leder i Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø hadde henvendt seg til 

Legeforeningen med problemstillingen om det er mulig å kunne delta på medlems- eller 

årsmøte på lyd/bilde når man er forhindret fra å stille opp fysisk. Problemstillingen har vært 

aktuell i Finnmark ved de to siste årsmøtene, og argumentet har vært at Finnmark er et meget 

stort fylke og at reisetid er den største begrensingen på deltakelse på medlems- og årsmøter 

utover en travel jobbhverdag. Det er opplyst om at svært mange av medlemmene i Finnmark 

legeforening må ta minst en arbeidsdag fri og overnatte for å kunne delta på årsmøtet. 

Finnmark har derfor tradisjon for å legge medlems og årsmøte til høst- og vår-kurs slik at 

medlemmene kan rettferdiggjøre det å ta seg fri.  

 

Innen høringsfristen var det totalt kommet inn 16 høringssvar, - fra Østfold legeforening, 

Hedmark legeforening, Vest-Agder legeforening, Telemark legeforening, Hordaland 

legeforening, Sør-Trøndelag legeforening, Yngre Legers forening (Ylf), Leger i 

samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), 

Allmennlegeforeningen (AF), Privatpraktiserende spesialisters forening (PSL), 

Overlegeforeningen (Of), Eldre legers forening, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Norsk 

ortopedisk forening og Norsk forening for lungemedisin,  

 

Alle 16 høringsinstanser støtter i all hovedsak lovendringsforslaget, men et par 

høringsinstanser har noen kritiske merknader.  

 

Nedenfor følger merknader fra høringsinstansene: 

Vest-Agder legeforening mener at digital deltakelse på årsmøter bare rent unntaksvis bør 

forekomme. De skriver videre at de deler sentralstyrets syn – at digital deltakelse på årsmøter 

bare rent unntaksvis bør forekomme. En snever unntaksbestemmelse for lokalforeningene, 

slik sentralstyret foreslår, kan de imidlertid støtte. Slik Vest-Agder legeforening ser det, er 

reservasjonen «under forutsetning av at dette er praktisk gjennomførbart» viktig, slik at det 
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ikke blir noen plikt for lokalforeningene til å organisere dette. Dette vil også sikre at terskelen 

for å åpne opp for digital deltakelse blir høy, noe den bør være. 

 

Telemark legeforening mener at det erfaringsmessig er visse problemer med å ha talerett via 

medier. De som er deltagere via medier kan få en for dominerende rolle i møtet. De mener at 

stemmerett via medier krever et godt system og gjennomarbeidet løsning. Medlemmene må 

være identifisert og stemmegivningen må ha en sikker løsning. Om det skal være tale- og 

stemmerett må avgjøres av behovet og praktiske løsninger i den enkelte forening. 

 

Hedmark legeforening mener det er viktig at det står KAN åpnes opp for digital deltakelse. 

Det må ikke bli slik at dette må tilbys som en mulighet. Det bør være slik at de 

lokalforeninger som vurderer at dette er praktisk gjennomførbart og ønskelig har en mulighet 

til å tilby digital deltagelse, men at det ikke skal være en forventing eller plikt til at dette skal 

tilbys.  

 

Sør-Trøndelag legeforening ønsker å presisere at dette ikke må bli et pålegg, dvs at personlig 

oppmøte er å foretrekke der dette er mulig og ønskelig. For øvrig har de stor forståelse for de 

geografiske utfordringene enkelte lokallag sliter med og er positive til tiltak som settes i gang 

for å kunne øke deltakelsen i ulike foreningsarrangementer på lokalt nivå. 

 

Ylf støtter forslaget om deltakelse via digitale løsninger og ber om at utarbeidelse av slike 

løsninger prioriteres. Det er hensiktsmessig at løsningene er anvendelige og de bør testes ut 

før de tas i bruk. Ylf skiver at de stiller seg gjerne til disposisjon for å være testpanel. 

 

LSA skriver at styret i LSA, før denne aktuelle høringen, har diskutert problemet, og da 

spesielt i relasjon til valg av lokal tillitsvalgt/landsrådsrepresentant fra de ulike 

lokalforeningene. Dette har ført til at LSA har begynt å prøve ut en løsning opp mot LSA 

medlemmene tilhørende Nord-Trøndelag Legeforening. LSA skriver at man må se på 

alternative løsninger når det gjelder møter og møtestruktur. De mener det er viktig å ha de 

tekniske løsningene på plass dersom en velger å bruke digitale løsninger. I tillegg støtter LSA 

viktigheten av nettverksbygging, den mer uformelle praten, og de mer prinsipielle 

diskusjonene av viktige tema ved fremmøte. LSA skriver at utviklingen generelt går mot 

raskt økende digitalisering på mange områder. Digitale løsninger på dette aktuelle området 

kan føre til at møter får økt oppslutning, eller at møter faktisk gjennomføres. Det samme 

gjelder valg. Dette gjelder ikke bare for lokalforeningene, men også for yrkesforeningene 

lokalt med valg av lokal tillitsvalgt/landsrådsrepresentant. LSA mener på bakgrunn av dette 

at det i tillegg til det foreslåtte legges til at det åpnes for digital deltagelse og valg for de 

lokale yrkesforeningene. 

 

LVS mener forslaget til endring bør være en unntaksbestemmelse for lokalforeninger til å 

tillate en viss grad av digital deltakelse på møter. LVS skriver at personlig fremmøte er det 

beste, og at de steder man har digital deltakelse bør man evaluere praksisen for å vurdere om 

den fungerer tilfredsstillende. 

 

PSL støtter lovendringsforslaget og mener at unntaksadgangen for deltakelse ved årsmøter 

bør være snever og knyttet opp mot lang reiseavstand. 

 

AF ser det som nyttig og nødvendig at flest mulig medlemmer får muligheten til å delta på 

medlems- og årsmøter i både lokale og sentrale foreninger, og er enig i at fysisk fremmøte 

fortsatt er den beste møteformen, men mener at dagens stadig mer krevende arbeidssituasjon 
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kombinert med lang reisevei i noen av landets fylker, kan føre til unaturlig lavt oppmøte på 

lokalforeningens møter.  

 

Overlegeforeningen støtter lovendringsforslaget under forutsetning av lange reiseavstander. 

Overlegeforeningen mener at dette bør begrenses til lokalforeninger, og at fysisk oppmøte 

fortsatt skal være regelen ved hovedforeningens landsstyremøte og i yrkesforeningenes 

landsrådsmøter. 

 

Norsk ortopedisk Forening mener at fysisk oppmøte klart vil være å foretrekke, men at de har 

stor forståelse for at lange reiseveier gjør møtedeltakelse urimelig vanskelig. Ny lovtekst vil 

og kunne sikre at man ikke mister representasjon fra visse områder på grunn av vanskelig 

logistikk rundt møter. Dagens digitale løsninger gir god kvalitet på bilde og lyd selv med 

enkelt tilgjengelig utstyr og vil kunne gi god nok stabilitet for å gjennomføre møter. 

 

Det er to høringsinstanser som har kritiske merknader til forslaget. Norsk forening for 

lungemedisin og Eldre legers forening. Norsk forening for lungemedisin mener at personlig 

oppmøte er en forutsetning for fruktbare møter, og er redd for at dette er starten på en uheldig 

utvikling der personlige relasjoner får mindre betydning. Eldre legers forening mener at 

digital overføring egner seg bare til enkle møter uten vanskelige saker. Ved lange avstander 

kan enkelte møter gjennomføres digitalt eller pr telefon dersom det ikke er for mange 

deltagere på møtet (<10). 

 

Sentralstyret foreslår å fremme lovendringsforslaget for landsstyret. Sentralstyret mener 

hensynene som taler for forslaget overveier eventuelle negative konsekvenser.   

Forutsetningene for lovforslaget er at det er praktisk gjennomførbart, at det finnes gode 

tekniske løsninger og at det demokratiske grunnlaget blir ivaretatt, om det dreier seg om valg 

eller andre vedtakssaker. 

 

Innstilling til vedtak: Lovendringer (endringer i kursiv): 

 

§ 3-4   Lokalforeninger 

 

§ 3-4-4 Lokalforeningens medlemsmøter 
Lokalforeningen holder møte som er åpent for alle medlemmer minst én gang om året. Ved 

lange reiseavstander kan det åpnes opp for digital deltakelse på medlems- eller årsmøte 

under forutsetning av at dette er praktisk gjennomførbart. Styret berammer møtene og 

fastsetter program. Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal også holdes hvis minst en 

tredjedel eller minst 100 av medlemmene krever det. 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforenings sentralstyre.  

 

Geir Riise Lars Duvaland  

generalsekretær avdelingsdirektør 
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