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Lokalforeningene v/styret 

Sendt kun pr. e-post 

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 19/1452 Dato: 19.03.2019 

 
 

Valg i Lokalforeninger for perioden 1.9.2019 til 31.8.2021. 
 

1.  Innledning: om valgene 

Det skal avholdes valg til verv i Legeforeningens organisasjon. Vervene følger 

funksjonsperioden for sentralstyret i Legeforeningen, det vil si perioden 1.9.2019-31.8.2021.  

 

Hvert organisasjonsledd må sette seg inn i de valg det har ansvar for, og sørge for at valgene 

blir gjennomført.  

 

I korte trekk handler dette om følgende fem aktiviteter: 

 

1.  Oversikt over hvilke verv som skal velges 

2.  Opprette valgkomiteer 

3.  Rekruttere egnede personer for valg 

4.  Gjennomføre valg 

5.  Melde fra om valgresultatene  

 

Nedenfor blir det redegjort nærmere for valgprosessen, om valg av vararepresentanter og om 

melding til sekretariatet om utfallet av valget. 

 

1.1 Valgperioden – 1.9. 2019 - 31.8.2021 

Samtlige valg som nevnt i dette brev gjelder for funksjonsperioden 1.9.2019 - 31.8.2021, som 

er samme periode som valg av sentralstyre i Legeforeningen. 

 

1.2 Hvilke valg skal gjennomføres? 

Legeforeningen skal i år velge nytt landsstyre, og nye tillitsvalgte i avdelinger 

(lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og Norsk 

medisinstudentforening), nye regionutvalg og spesialforeningen Eldre legers forening. I 

tillegg skal det gjennomføres valg av nye tillitsvalgte på arbeidsstedene.  

 

Dette valgbrevet gir en oversikt over gjennomføring av valg i lokalforeningene. 

 

1.3 Generelt om valgene  



 

 

For valgene generelt må foreningsleddene forholde seg til regelen i lovenes § 1-7 om at 

begge kjønn bør være representert med minst 30 % i et hvert styre, råd og utvalg i 

Legeforeningen.  

 

1.3 Spesielt om landsstyrerepresentantene 

Vi gjør også oppmerksom på viktigheten av at de kandidater som velges har sagt seg villige 

og er innforstått med hva det innebærer å bli valgt som landsstyrerepresentant. Det bør 

allerede ved valget klarlegges tentativt om kandidatene kan delta i landsstyremøtene i  

perioden, 26.- 28. mai 2020 og tentativt 1.- 3. juni 2021. Vi må også understreke viktigheten 

av at det velges/oppnevnes et tilstrekkelig antall vararepresentanter i nummerert rekkefølge. 

 

Melding om valg av landsstyrerepresentanter gis på vedlagte skjema som sendes sekretariatet 

ved Kristin Thoresen. Utfylt skjema kan sendes til kristin.thoresen@legeforeningen.no.  

 

1.4 Melding om øvrige valgresultater 

Melding om valg skal skje til Legeforeningen sentralt. Frist for innmelding av resultatet av 

valgene settes til én uke etter avholdt valg. Skjer valgene i flere omganger ber vi om at 

delresultater meddeles. Vi må be om at valgene i størst mulig utstrekning blir gjennomført  

per 1.7.2019. Absolutt siste frist må settes til 31.8.2019.  

 

Det er det avtroppende styret i lokalforening/yrkesforening mv som er ansvarlig for melding 

om valgene. Slik melding forutsettes sendt sekretariatet umiddelbart etter at valg er foretatt.  

Beskjed sendes direkte på e-post til: tillitsvalgt@legeforeningen.no 

 

2.  Landsstyrets sammensetning 

Fra 1.9. 2019 vil landsstyret ha følgende sammensetning: 

Sentralstyret (velges på landsstyremøtet 4.-6. juni 2019)  9 representanter 

      

Lokalforeningene (leder)  19 19” 

+ 7 etter medlemstall (Oslo (3), Hordaland (1), Akershus (1)                                            

Sør-Trøndelag (1) og Rogaland (1))                                                 7” 

 

Yrkesforeningene (medlemstall per 1.2. 2019) 

Af       6876 7 

LSA        1066 2 

LVS     788 1 

Namf     420 1 

Of 10249 11 

PSL   1568 2 

Ylf 10036 11 35” 

 

Yrkesforeningenes geografiske representasjon (medlemstall per 1.2. 2019)  

Af   6876 11 

LSA   1066 2 

LVS     788 1 

Namf      420 1 

Of 10249 16  

PSL   1568 3 

Ylf 10036 16  50” 

 31003 
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Fagmedisinske foreninger   20” 

Norsk medisinstudentforening   6” 

Regionutvalg   4” 

Eldre legers forening   2” 

 

Sum representanter i landsstyret fra 1.9. 2019  152” 

 

3.  Lokalforeningene 

3.1 Valg av styre i lokalforeningene 

Hver lokalforening skal velge medlemmer og varamedlemmer til sitt styre for kommende  

valgperiode. Styret skal bestå av leder og 2 medlemmer med varamedlemmer samt  

lokalforeningstillitsvalgte fra yrkesforeningene, § 3-4-2 (1), § 3-3-3 (3) og § 3-3-3 (5). 

 

Lokalforeningene skal i sitt årsmøte velge leder og 2 styremedlemmer i lokalforeningen, med  

varerepresentanter. Øvrige styreverv i lokalforeningen velges av yrkesforeningene, se punkt  

4.3. 

 

§ 3-4-2 (1) sier: 

Styret består av leder og 2 medlemmer med varamedlemmer i rangert rekkefølge som velges 

av årsmøtet. Det sammensettes for øvrig av styremedlem med personlig varamedlem for hver  

av yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening, som oppnevnes av den enkelte  

yrkesforening/Norsk medisinstudentforening med medlemmer i lokalforeningens område….” 

 

§ 3-3-3 (3) sier: 

Ledere velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de stemmeberettigete i  

valgmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom 

de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Valg til andre verv avgjøres med simpelt  

flertall/relativt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

§ 3-3-3 (5) sier: 

Valg av styreleder i lokalforeningen skal skje på årsmøtet og skal være forberedt av  

valgkomiteen. Lokalforening kan bestemme at det skal være adgang til etter særskilte regler å 

sende stemmeseddel til valgene. 

 

3.2 Lokalforeningenes valg av landsstyrerepresentanter 

Alle 19 lokalforeninger skal være representert i landsstyret ved sin leder. I tillegg velger Oslo 

legeforening 3 representanter, Sør-Trøndelag, Hordaland, Akershus og Rogaland 

legeforening 1 representant i tillegg fordi medlemstallet i disse foreningene overstiger 

henholdsvis 6000 og 2000. Det vises til lovenes § 3-1-1, 3. ledd nr. 1. Lokalforeningene skal 

for sine representanter også velge et passende antall vararepresentanter, som hovedregel i 

rangert orden. Valgene skal i henhold til lovenes § 3-3-1, 4. ledd foretas i årsmøtet. 

Sekretariatet vil peke på at det er svært ønskelig å velge flere vararepresentanter enn faste slik 

at foreningen bedre er sikret representasjon ved forfall, jf. lovenes § 3-1-1, 5. ledd. Dersom 

en lokalforeningsleder også blir valgt som regionutvalgsleder må lokalforeningen velge en 

landsstyrerepresentant istedenfor lederen. Se lovenes § 3-1-1, 3. ledd nr. 2.  

 

Lokalforeningenes leder har ansvaret for at resultatet av valgene blir meddelt sekretariatet. 

 

 

 



 

 

3.3 Om lokalforeningstillitsvalgte fra yrkesforeningene 

I henhold til Legeforeningens lover skal hver yrkesforening innen en lokalforenings område  

velge ett medlem og ett varamedlem til lokalforeningens styre, jfr. § 3-3-3 (4) 1 og § 3-4-2  

 

(1). Disse representantene fra yrkesforeningene til lokalforeningenes styrer benevnes  

lokalforeningstillitsvalgte. I henhold til ovenstående skal sammensetningen av en  

lokalforenings styre være som følger: 

 

1 leder velges av avdelingens årsmøte 

2 medlemmer velges av avdelingens årsmøte 

Det skal også velges varamedlemmer til lokalforeningens styrer. 

 

Yrkesforeningenes har ansvar for følgende valg av representanter: 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Allmennlegeforeningen 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Norsk overlegeforening 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Praktiserende spesialisters landsforening 

1 medlem = lokalforeningstillitsvalgt for Yngre legers forening 

1 medlem = representant for Norsk medisinstudentforening (gjelder  

Oslo/Bergen/Trondheim,/Tromsø) 

 

Yrkesforeningene er informert om valg av lokalforeningstillitsvalgte i eget brev.  

 

3.4 Valg av lokal kurskomité 

I henhold til Legeforeningens lover § 3-4-3 (1) pkt. 7 skal hver lokalforening ha en 

kurskomité. 

 

§ 3-4-3 (1) pkt. 7 sier: 

Lokalforeningen velger medlemmer til foreningens kurskomité. Funksjonstiden til det enkelte  

medlem er 4 år. 

 

Valgene ordnes slik at halvparten av komiteens medlemmer står på valg hvert annet år. 

Kurskomiteen bør ha medlemmer både fra allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Representasjon i kurskomiteene er fastsatt i ”Retningslinjer for Legeforeningens  

kurskomiteer” vedtatt av sentralstyret. 

 

Retningslinjene sier: 

Komiteen skal bestå av minimum 6 medlemmer hvorav minst 3 allmennpraktiserende leger. 

De øvrige medlemmer bør være en sykehuslege samt en representant for samfunnsmedisin og 

en for arbeidsmedisin. Kurskomiteens leder bør være allmennpraktiserende lege og han/hun 

bør ha plass i avdelingens styre. Det velges også varamedlemmer til kurskomiteen. 

 

3.5 Valg av valgkomité og eventuelt revisor og desisor  

I henhold til Legeforeningens lover § 3-3-1 (4) skal hver lokalforening ha en valgkomité på 

minst tre medlemmer. Revisor og eventuelt desisor skal velges av årsmøtet etter de vedtekter 

som gjelder for den enkelte lokalforening.  

 

Disse valg skal ikke meldes til Legeforeningen for registrering. 

 



 

 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Ida Øygard Haavardsholm. Epost: 

ida.haavardsholm@legeforeningen.no.  

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise                                     Frode Solberg 

generalsekretær            assisterendeavdelingsdirektør/sjefadvokat 

 

 

Saksbehandler: juridisk rådgiver Ida Øygard Haavardsholm 

 

Vedlegg: 

Legeforeningens lover per 1.3. 2017.pdf 

Skjema for innmelding av valgte landstyrerepresentanter og  

vararepresentanter.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk  

 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 

lover-for-den-norske-legeforening-09-2018 

Landsstyret skjema - MAL 
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