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Vedtaksprotokoll fra Den norske legeforenings landsstyremøte 27. 5 2020 – digitalt 

Godkjent av sentralstyret 17.6.2020 

Konstituering av landsstyremøtet 

President Marit Hermansen åpnet møte. Etter opprop av generalsekretær Geir Riise ble det 
konstatert at landsstyret var beslutningsdyktige. 148 av 152 representanter var til stede ved 
konstitueringen. Landsstyret var beslutningsdyktige under hele møtet. 

 

Sak 1  Godkjenning av innkallingen 
SAK2020003414 

 
Landsstyrets representanter ble innkalt ved epost av 18.2.2020- Invitasjon til landsstyremøtet for 

øvrige medlemmer er publisert på www.legeforeningen.no med frist for påmelding 15.3.2020. Som 

følge av koronapandemien vedtok sentralstyret i møtet 18.3.2020 at landsstyremøtet gjennomføres 

digitalt den 27. 5.2020 og at det gjennomføres et landsstyremøte senhøsten 2020 på Soria Moria. 

Delegater, inviterte og påmeldte ble orientert 20.3. om endringen. Sentralstyret behandlet 

innkallingen i møte 1.4.2020. og vedtok å innstille på at innkallingen til landsstyremøte 27.5.2020 

godkjennes.  

 

Innkallingen godkjent. 

Sak 2  Valg av dirigenter 
SAK2020003414 

 
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. Sentralstyret 
behandlet saken i møte den 18.4.  
 
Innstilling til vedtak:  
 
Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet 27.5. 2020.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Dirigentene overtok deretter møteledelsen.  
 

Sak 3  Godkjenning av forretningsorden 
SAK2020003414 

 
I samsvar med lovenes § 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert landsstyremøte 

skal vedtas en egen forretningsorden. Som følge av at landsstyremøte gjennomføres digitalt er det 

gjort enkelte justeringer i forretningsorden sammenlignet med den forretningsorden som ble lagt til 

grunn for landsstyremøtet i 2019. Sentralstyret behandlet saken i møte 1.4.2020. 

Innstilling til vedtak:  
 
Forretningsorden for landsstyremøtet 2020  godkjennes. 

http://www.legeforeningen.no/
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Forretningsorden for landsstyremøte 27.5.2020 
 
1. Åpne møter  

Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan 

landsstyret bestemme at landsstyremøtet lukkes for media (lovene § 3-1-2, 4. ledd).  

2. Åpning  

Presidenten åpner møtet, vanligvis med en oversikt over Legeforeningens virksomhet (lovene § 3-1-

2, 6. ledd).  

3. Konstituering, godkjenning av innkalling  

Generalsekretæren foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart. Eventuelle 

endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles møteledelsen og/eller 

behandles etter reglene om permisjon i § 4. Opprop gjøres digitalt. 

Presidenten avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å 

godkjenne denne.  

4. Permisjon  

Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.  

Sekretariatet kan innvilge søknader om fravær fra landsstyremøtet i forkant av møtet, forutsatt at 

det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det samme gjelder 

nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige samarbeidsaktører, dersom 

slike møter ikke kan utsettes.  

Ved fravær som kan forutses, må fravær under møtet eller ved tidligere møteavslutning søkes 

avhjulpet ved melding av tidsbegrenset forfall og innkalling av vararepresentanter i god tid før 

landsstyremøtet.  

Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt grunnlag i 

årsaker som ikke kunne forutses.  

Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til dirigentene og behandles av landsstyret 

dirigentene og generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger. Landsstyret skal informeres 

om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden. Permisjonssøknader som ikke faller inn under 

unntaket i 2. - 4. ledd, bør avslås.  

5. Dirigenter  

Presidenten leder valg av dirigent(er) til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6. ledd, jf 7. ledd nr. 1 og § 3-1-

2, 1. ledd). Dirigent(ene) overtar møteledelsen.  

6. Forretningsorden  
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Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd) etter 

innstilling fra sentralstyret. 

7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt  

Landsstyrets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende 

landsstyrerepresentanter har stemmeplikt ved voteringer.  

Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er representanter i landsstyret har tale- og 

forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av 

minst ett av landsstyrets representanter.  

Sentralstyret har ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner bakover i tid, 

herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 6, 2. setning).  

8. Tellekomité  

Det er elektronisk votering og således ikke behov for manuell tellekomite. 

9. Sakliste  

Dirigenten(e) avklarer om det er saker utover de saker sentralstyret har foreslått, som landsstyret 

ønsker å sette på sakslisten, og ber om godkjenning av denne. Landsstyret vedtar så saksrekkefølge 

etter forslag fra dirigenten(e). 

10. Redaksjonskomité  

Landsstyret velger redaksjonskomité etter innstilling fra valgkomitéen (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr. 2). 

Komiteen består av leder og 2 medlemmer.  

Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret. Redaksjonskomitéen 

skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli vedtatt i landsstyret. I dette 

arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen.  

Landsstyret vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med; jf for øvrig Legeforeningens 

lover § 3-1-2, 7. ledd, nr 3:  

”Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets 

medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet, og/eller 

orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret.”  

Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.  

Dersom redaksjonskomitéen foreslår vedtak som avviker fra sentralstyrets innstilling til vedtak i 

saken, skal sentralstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde innstillingen til 

vedtak.  

Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.  

11. Taletid  
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Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den enkelte 

kan fremføre til samme sak.  

12. Replikk  

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk 

under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til replikkordskifte.  

13. Forslag  

Forslag skal fremsettes fra talerstolen. Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle 

forslag blir fremmet tidligst mulig i debatten. Forslag til vedtak skal leveres elektronisk via 

møteapplikasjonen. Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt. Forslag som 

ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.  

14. Strek  

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.  

Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek er satt, 

med mindre et annet medlem av landsstyret krever votering over forslaget.  

Når strek er satt, refereres talelisten.  

Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  

15. Votering  

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en av landsstyrets 

representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen, og/eller orientering 

og anbefaling til vedtak av sentralstyret (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 3).  

Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp til 

votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.  

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede (lovene § 3-1-2, 

1. ledd, siste punktum).  

Representant i landsstyret må ikke ved løfte til avdeling eller ved pålegg fra noen av disse være 

bundet i sin stillingtagen til de saker som skal behandles (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 5.).  

Votering skjer elektronisk.  

Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres over 

alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.  

16. Flertall  

Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke nødvendigvis 50 % 

av stemmene) med unntak av:  
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a) i saker angående lovendringsforslag hvor det kreves kvalifisert flertall med 2/3 av stemmene blant 

de stemmeberettigede (lovene § 5-1, 2. ledd)  

b) til valg av president og visepresident hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av stemmene) 

blant de stemmeberettigede (lovene § 3-2-1, 2. ledd) 

c) i saker angående eksklusjon (lovene § 2-6 fjerde ledd) hvor det kreves kvalifisert flertall med ¾ av 

stemmene blant de stemmeberettigete. 

17. Valg  

Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. Valg skjer 

ved hemmelig avstemning. Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg fremgår av lovene § 3-1-2, 

7. ledd, nr 7:  ”Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger, skal det oppføres 

like mange navn som antallet plasser som skal besettes. Det skal bare oppføres navn som er foreslått 

av valgkomiteen eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøte, og som ikke er trukket av 

forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.  Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt 

sitt samtykke før nomineringen.” 

Først velges president, deretter visepresident, sentralstyremedlemmer og til sist varamedlemmer.  

 
Forretningsorden vedtatt. 

 
 

Sak 4  Sakliste for landsstyremøtet 
SAK2020003414 

 
Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den 

forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Sentralstyret 

behandlet forslag til sakliste i møte den 29.4.2020. 

Innstilling til vedtak:   

 

Slik sakliste godkjennes: 

Sak 1 Godkjenning av innkallingen  

Sak 2 Valg av dirigenter  

Sak 3  Forretningsorden  

Sak 4 Godkjenning av saklisten   

Sak 5  Valg av redaksjonskomite  

 

Legeforeningens organisasjon   

 Sak  6.1 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 2019 

  

 Sak 6.2  Tidsskriftet. Orientering v/ sjefredaktør 

Sak 7 Nytt utvalg for menneskerettigheter 

Sak 8  Forslag til vedtektsendringer – Rettshjelpsordningen  
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Lovendringer  

Sak 9  Lovendring – Fagaksen 

 

Regnskap og budsjett  

Sak 10  Godkjenning av regnskap og årsberetning for Den norske legeforening 2019  

Sak 11  Regnskaper for 2019 til landsstyrets orientering 

Sak 12  Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP for 2019  

 Sak 13 Utvidet fullmakt for sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i  

  regnskapet 

Forslag 1 v/ President Marit Hermansen 

 Sak 13  Utvidet fullmakt for sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i 

 regnskapet foreslås trukket.   

Vedtatt.   

Saklisten ble deretter godkjent. 

 

Sak 5  Valg av redaksjonskomite 
SAK2020003414 

 
Valgkomiteen hadde i samsvar med vedtatt forretningsorden pkt 10 forberedt valg av leder og to 

medlemmer til redaksjonskomiteen. Leder av valgkomiteen, Ivar Halvorsen, innledet.  

Følgende forslag ble lagt fram:  

 

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 

Ståle Onsgård Sagabråten – Nes legekontor, Norsk forening for allmennmedisin. Leder. 
Vivi Bakkeheim (St. Olavs hospital) - Overlegeforeningen 
Lars Magnus Aker, Sykehuset i Østfold – Yngre legers forening 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 6.1  Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 
  1.1.2019-31.12.2019 
SAK2020003414 

 
Innleder: President Marit Hermansen, sentralstyret. 

 

Sentralstyrets årsmelding for 2019 ble vedtatt lagt frem for landsstyret i sentralstyremøte 18.3.2020. 

 

Forslag 1 v/  Ronny Cassels, Sogn og Fjordane legeforening 

 Praktisk lokal tillitsvaldopplæring 

 

Lokalforeninger med dårleg økonomi og større avstandar treng drahjelp for å få til gode 

treffpunkt. Dette gjeld både for medlemmar og tillitsvalgde. Det er mange stadar vanskeleg å 
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samle legane uten at det gå ut over ordinær drift på dagtid. Sogn og Fjordane Legeforening 

ynskjer ein prøveordning med et årleg tilpassa tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte fra alle 

kommuner parallellt og samkøyrd med eit tillitsvalgtkurs for sjukehuslegane, og øvrige legar 

med overnatting. Tillitsvaldkursa skal delvis vere separat for yrkesgruppene, men og samla og 

ta utgangspunkt i momenta frå vanlege tillitsvalgtkurs, men supplerast med sesjonar der man 

diskuterer aktuelle problemstillinger i fylket, også i plenum. sentrale tillitsvalde og 

generalsekretær er ønskt å bidra på samlingene. Vi ber om at styret får fullmakt til i samråd 

med Sogn og Fjordane legeforening å utvikle dette og evt. legge fram sak for landsstyremøtet 

2021.  

 

Forslaget oversendes sentralstyret. 

 

Innstilling til vedtak: 

  

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2019 til 31.12. 2019 godkjennes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6.2  Tidsskriftet. Orienteringer ved sjefredaktør  
SAK2020003414 

 
Sjefredaktør Are Brean orienterte om Tidsskriftets virksomhet i 2019. 
 
 
Sak 7  Nytt utvalg for menneskerettigheter 
SAK2019013065 

 
Innledning v/ Kristin Kornelia Utne, sentralstyret 

Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret i mai 2019 å opprette et menneskerettighetsutvalg. 
Sentralstyret ble bedt om å oppnevne et interimsstyre på seks medlemmer for perioden 1. 
september 2019 til 1. september 2020 etter innspill fra organisasjonsleddene. I samråd med 
sentralstyret skulle utvalget fremme en sak til førstkommende ordinære landsstyre om den videre 
innretningen av utvalget, herunder mandat, funksjon, valgregler og budsjett. Forslag til nytt utvalg 
for menneskerettigheter har vært til høring i hele organisasjonen. Sentralstyret behandlet saken i 
møte 18.3.2020. 

Innstilling til vedtak: 
 
Mandat  
Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet.                  

Målsetting er å  

• forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd  

• øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter     

Spesielle målgrupper er  
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• leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som 
trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter  

• leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, 
organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene               

 Utvalget skal blant annet  

• formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom 
menneskerettigheter og medisinsk virksomhet  

• fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare 
grupper  

• initiere saker til sentralstyret 

• gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening  

• gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder 
menneskerettigheter 

• gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd 
eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser 
og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike krenkelser foregår 

• påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger 
eller annet medisinsk personell  

• samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora 

Valgregler for og sammensetning av et utvalg for menneskerettigheter  

Interimsstyret foreslår et menneskerettighetsutvalg som består av en leder og fem medlemmer. Seks 
medlemmer er en hensiktsmessig størrelse for å dekke de områdene innenfor helse der det kan være 
fare for at menneskerettighetene brytes. I tillegg   oppnevnes det tre varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. Varamedlemmene innkalles ved varig fravær. Utvalget oppnevnes av sentralstyret for en 
periode på to år. Utvalget er rådgivende for sentralstyret.  

Sentralstyret følger interimsstyrets forslag om å åpne for at interesserte medlemmer selv kan melde 
seg direkte til å være med i utvalget i tillegg til at foreningsleddene blir invitert til å foreslå 
medlemmer. Det viktig at medlemmene i et slikt utvalg er opptatt av menneskerettigheter og 
sentralstyret får på denne måten et bredere utvalg å velge fra.  

Utvalget bør gjenspeile de fagområder/spesialiteter som representerer pasienter eller personer som 
erfaringsmessig kan være mest utsatt for brudd på menneskerettighetene både nasjonalt og 
internasjonalt.  Man bør tilstrebe variert bakgrunn fra klinikk, forvaltning og forskning 

Budsjett  

Interimsstyret foreslår at utvalget har to fysiske møter i semesteret og videomøter ca. én gang per 
måned eller etter behov. Ett av møtene kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj til lunsj med 
overnatting. På grunnlag av erfaringene fra møtene i interimsstyret vil kostnadene for fire fysiske 
møter beløpe seg til kr 100 000 – 120 000 per år. 

Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 8 Forslag til vedtektsendringer – Rettshjelpsordningen        
SAK2019015213  

 
Innledning v/ Nils Kristian Klev, sentralstyret 
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Rettshjelpsordningen ble opprettet av landsstyret 7. oktober 1994, med virkning fra 1. januar 1995. 
Vedtektene for Rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret, jf. vedtektene § 1-3 tredje 
avsnitt. Vedtektene ble sist endret av landsstyret i 2018. Sentralstyret behandlet saken i møte 
1.4.2020. 
 
Innstilling til vedtak 
 
Vedtektene for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger endres slik (endringer i uthevet 

skrift): 

§ 1-4 Legeforeningens tilbud om juridisk bistand   
Legeforeningen tilbyr to former for juridisk bistand. Hovedformen er bistand fra Legeforeningens 
sekretariat. Den andre formen er økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand fra 
Rettshjelpsordningen. Det er sistnevnte ordning som reguleres av vedtektene.    
    
Rettshjelpsordningen supplerer og utvider den bistand som medlemmene kan få fra Legeforeningens 
sekretariat. Rettshjelpsordningen kan yte bistand der sekretariatets kapasitet, kompetanse eller 
andre forhold (foreningens omdømme, habilitet etc.) tilsier bistand av advokater utenfor 
sekretariatet.    
    
Dersom en sak vurderes slik at ekstern juridisk bistand er nødvendig, kan Rettshjelputvalget fatte 
vedtak om økonomisk støtte innenfor en fastsatt ramme til juridisk bistand.   
   
Rettshjelpsordningen er ikke en forsikringsordning som gir medlemmene krav på støtte, men hvor 
eventuell støtte er basert på konkrete vedtak av Rettshjelpsutvalget eller av Sentralstyret. En 
søknad om støtte vurderes opp mot Rettshjelpsordningens vedtekter og praksis 
samt Legeforeningens økonomi. 
 
§ 3-4 Møter og saksgang 
Sekretariatet forbereder alle saker innenfor Rettshjelpsordningen som skal fremlegges for 
Rettshjelpsutvalget eller Sentralstyret. Sekretariatet utarbeider saksfremlegg, eventuelt i samråd 
med Rettshjelpsutvalgets leder, med forslag til vedtak. Sekretariatet skal tilstrebe 
at Rettshjelpsutvalget får sakene en uke før berammet møte. Møtene ledes av Rettshjelpsutvalgets 
leder eller den denne utpeker.   
  
Ved bruk av § 6-4 (hastefullmakt) og § 5-4 annet ledd (forlik - ansvar for saksomkostninger), 
skal Rettshjelpsutvalgets leder kontaktes for avgjørelse. Der saken gjør det tvingende nødvendig 
og leder ikke kan nås, kan nestleder tre inn i leders funksjon.   

  
§ 4-3 Nordiske samarbeidsavtaler   
I samsvar med samarbeidsavtalen mellom de nordiske lands legeforeninger kan bistand ytes til 
medlemmene i disse foreninger. 
 
Forslag til endringer i kapittel 5 – Dekningsområde   
§ 5-1 nr. 2 Tilsynssak – Suspensjon/tilbakekall   
Ved behandling av spørsmål om suspensjon/tilbakekall av legens autorisasjon/lisens eller 
spesialistgodkjenning etter vilkårene i helsepersonellovens § 57, § 58 og ved vedtak om begrensning 
av autorisasjon etter helsepersonellovens § 59.   
 
Bistand kan også ytes i forbindelse med suspensjon forut for eventuelt tilbakekall av 
autorisasjon/lisens.    
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Det ytes ikke bistand ved tvist om hvorvidt vilkårene for å oppnå lisens, autorisasjon eller 
spesialistgodkjenning er oppfylt. Helt unntaksvis kan det i saker hvor det er fattet vedtak om å 
nekte godkjenning likevel gis støtte dersom Utvalget finner det godtgjort at vedtaket 
bygger på klar saksbehandlingsfeil som er egnet til å endre vedtaket.   
 

§ 5-1 nr. 6 Oppsigelse av driftsavtaler/samarbeidsproblemer med oppdragsgiver/tvist i 
næringsforhold   
Ved oppsigelse av avtale om driftstilskudd, oppsigelse av avtale for leger i fastlegeordning og ved 
andre samarbeidsproblemer i relasjon til oppdragsgivere. Det samme gjelder rettstvister i forbindelse 
med avtalenes og overenskomstenes forståelse og oppfyllelse.    
   
Bestemmelsen omfatter ikke bistand for å etablere avtale om driftstilskudd eller fastlegeavtale. I 
særlige tilfeller kan det likevel helt unntaksvis innvilges støtte også i saker som gjelder tildeling.   
   
Saker som gjelder øvrig næringsforhold, for eksempel ved overdragelse av praksis og tvister om 
økonomisk samarbeid, dekkes ikke, unntatt der Rettshjelpsutvalget finner det godtgjort at 
medlemmet er utsatt for svik, bedrageri eller annen sterkt klanderverdig handling, det er tale om 
betydelig økonomisk skade som følge av handlingen, og det på vedtakstidspunktet fremstår som 
sannsynlig at medlemmet vil vinne frem ved en eventuell domstolsbehandling.  
 

§ 5-1 nr. 9 Erstatningskrav   
Ved erstatningskrav som gjelder et økonomisk tap oppstått under yrkesutøvelse som lege. Dette 
gjelder ikke    

a. saker som omfattes av den kollektive ansvarsforsikringen for leger, herunder saker 
om oppreisningserstatning. I saker som faller inn under ansvarsforsikringen skal juridisk bistand som 
ytes av forsikringsselskapet benyttes.    

   
b. sakstyper som er som er regulert i andre bestemmelser.   

Bestemmelsen kommer til anvendelse både når legen pretenderer å ha et erstatningskrav og når 
erstatningskrav rettes mot legen. 
 

§ 5-4 Forutsetninger for økonomisk støtte   
Medlemmet skal søke utnyttet mulighetene for at arbeidsgiver, annen avtalepart eller andre dekker 
utgiftene til rettshjelp.    
    
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. Der hvor det er behov for umiddelbar avklaring av søknaden, 
kan vedtak fattes av Rettshjelpsutvalgets leder i samråd med Utvalgets sekretær.    
    
Sekretariatet kan i alle tilfeller kreve at saksomkostningsavgjørelser påklages, enten ved 
domstolsbehandling, disiplinærnemnden eller til Advokatforeningen, før utbetaling i henhold til 
utvalgets vedtak finner sted.    

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

av vedtakene i den enkelte sak.    
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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. 

§ 6-4 Hastefullmakt   
Leder og sekretær for Rettshjelpsutvalget har i fellesskap fullmakt (hastefullmakt) til å innvilge 
bistand fra ekstern advokat eller anmode om rask bistand fra sekretariatet, når situasjonen ikke 
muliggjør behandling i ordinært utvalgsmøte.    
   
Rammen for slike bevilgninger vil normalt være forventede utgifter til ekstern advokat frem til neste 
ordinære møte i Rettshjelputvalget, hvor hastevedtaket tas til etterretning. Utvalget vurderer da om 
saken foranlediger ytterligere støtte.    
   
Det er ikke nødvendig å lage et skriftlig saksfremlegg ved hastevedtak, men vedtaket skal utformes 
skriftlig. I forbindelse med at saken fremlegges til etterretning i ordinært utvalgsmøte, skal det 
utarbeides saksfremlegg. Hastevedtaket inntas i protokollen.   
   
Det klare utgangspunktet er at søker forventes å kunne skrive en søknad selv. Rettshjelpsutvalgets 
sekretær kan unntaksvis bevilge inntil kr. 5000,- inkl. mva. til advokatbistand i forbindelse med 
utforming av søknad. Sentralstyret kan fatte vedtak om å justere beløpet.       
 

§ 6-7 Fornyet behandling   
Et avslag kan bare resultere i fornyet behandling dersom det fremkommer nye opplysninger i 
saken. Rettshjelpsutvalget kan da fatte nytt vedtak i saken.   
   
Dersom leder og sekretær i fellesskap finner det klart at saken ikke inneholder nye opplysninger som 
kan være egnet til å endre Rettshjelpsutvalgets tidligere vedtak, kan saken avvises.   
 

Enstemmig vedtatt.   
 
Sak 9 Lovendring, fagaksen 
HSAK202000022 

Innledning v/ Anne-Karin Rime, visepresident, sentralstyret 

Forslagene omhandlet syv bestemmelser som er knyttet til blant annet valg av delegater til 

faglandsrådet, valgkomité, fagstyrets vararepresentanter, fagstyrets rolle i faglandsrådet og 

faglandsrådets formål og mandat. Behovet for disse endringene har vist seg gjennom erfaringer med 

arbeid i fagaksen. Sentralstyret behandlet saken i møte 29.4.2020. (endringer er i kursiv og 

understreket).    

 

Innstilling til vedtak: 

Lovendringsforslagene 1.1-1.7 og 2.1-2.3 vedtas. 

Forslag 1.1:  

§ 3-6-3-2 Formål og oppgaver 

(4) Årsmøtet i hver fagmedisinsk forening velger representanter til faglandsrådet jf. § 

3-6-4-1. Valg av representanter og vararepresentanter til faglandsrådet, jf. § 3-6-4-1, 
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kan delegeres fra årsmøtet til styret i hver fagmedisinsk forening. Årsmøtet må 

eventuelt fatte vedtak om at oppgaven delegeres til styret.  

 

Dersom denne endringen blir vedtatt, vil det være behov for å gjøre en tilsvarende 

endring i § 3-6-4-1 (2) siste punktum: 

Representanten(e) og vararepresentantene velges på den respektive fagmedisinske 

foreningens årsmøte, jf. § 3-6-3-2, eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet i den 

fagmedisinske foreningen. 

 

Forslag 1.2:  

"(1) Faglandsrådet avholder minst ett årlig møte. Faglandsrådet sammenkalles av 

fagstyret. Faglandsrådet holder ordinært møte hvert år innen utgangen av mai 

måned, men senest tre uker før landsstyremøtet.   

(2) Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle fagmedisinske 

foreninger. Delegatene som velges til faglandsrådet bør fortrinnsvis være leder, 

alternativt styremedlem, eller årsmøtevalgt medlem fra den respektive 

fagmedisinske forening. Representanten(e) og vararepresentantene velges på den 

respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf. § 3-6-3-2, eller av styret etter 

fullmakt fra årsmøtet i den fagmedisinske foreningen.  

(3) De fagmedisinske foreningene skal ha følgende representasjon: 

1. Alle fagmedisinske foreninger skal ha én representert i faglandsrådet samt 
ytterligere en representant per påbegynt 1000 medlemmer utover 1000 
medlemmer.  

2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 
3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 
4. Representanter fra leger i spesialisering, jf. punkt 2-3, velges av fagutvalg for 

leger i spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening, jf. § 3-6-3-2 (4) 2. 
punkt.  

5. Det skal i tillegg velges samlet 7 representanter blant leger i spesialisering for 
fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer etter forslag fra 
foreningenes fagutvalg (FUXX), jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. 

6. Valg av representantene fra leger i spesialisering, jf. punkt 5 gjøres på 
følgende måte:    

a. Valgkomiteen innstiller representanter fra 7 fagmedisinske 
foreninger mindre enn 1000 medlemmer samt vararepresentanter i 
rekke med faglig bredde fra minst 3 av gruppene angitt i § 3-6-6 (2). 
Det bør tilstrebes rotasjon mellom fagmedisinske foreninger. 

b. Faglandsrådet velger de 7 LIS-representantene og 
vararepresentantene fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 
1000 medlemmer.  

(4) Valg avholdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger 

landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd.  

(5) Representanter valgt fra leger i spesialisering fungerer ut perioden selv om de blir 

ferdige spesialister.  

(6) Faglandsrådet vedtar valginstruksen etter innstilling fra fagstyret jf. § 3-6-7." 

 

Det foreslås å flytte § 3-6-4-1 (3) punkt 6 a. til: § 3-6-7 (1):  
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Faglandsrådet oppnevner en valgkomité på 3 personer samt 3 personlige varamedlemmer for 

valgkomiteen etter innstilling fra fagstyret. Valgkomiteen skal bestå av minst en representant for 

leger i spesialisering (LIS) med personlig vararepresentant som også er LIS.   

Se for øvrig punkt 7 angående valgkomité. 

 

Forslag 1.3:  

(2) Faglandsrådet velger leder, nestleder og styremedlemmer til fagstyret, 

valgkomité, representanter til landsstyret samt vararepresentanter til fagstyret og 

landsstyret.  

(3) Faglandsrådet velger en valgkomite med personlige vararepresentanter etter 

innstilling fra fagstyret jf. §3-6-7.  

(4) Faglandsrådet beslutter om fagstyrets leder skal frikjøpes. 

(5) "Faglandsrådet vedtar fagmedisinsk arbeidsprogram for de kommende 2 år etter 

innstilling fra fagstyret" Faglandsrådet godkjenner årsberetningen etter innstilling fra 

fagstyret.  

(6) Faglandsrådet blir ledet av valgte dirigenter. Faglandsrådet fastsetter egen 

forretningsorden, der følgende iakttas:   

• Beslutning om møteledelse.   

• Beslutning om redaksjonskomite.  

• Beslutning om saksliste etter forslag fra fagstyret.  

• Saker som ønskes fremmet, må være sendt sekretariatet senest tre måneder 

før møtet.   

 Faglandsrådets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer.   

Faglandsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til 

stede.    

Alle møtende faglandsrådsdelegater har stemmerett og stemmeplikt ved voteringer. 

Fagstyrets medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår fagstyrets 

årsmelding.    

Det føres protokoll over faglandsrådets vedtak.    

 

Forslag 1.4:  

§ 3-6-5-1 (1) Fagstyret består av 9 medlemmer: Leder, nestleder og 7 andre 

medlemmer. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden jf. § 3-1-1 2 ledd.   

 

§ 3-6-5-1 (5) Vararepresentanter skal fortrinnsvis utgå fra de 11 representantene til 

landsstyret som ikke er styremedlem i fagstyret og velges i rangert rekkefølge. Det 

velges to vararepresentanter i rekke fra leger i spesialisering(LIS) og to 

vararepresentanter i rekke fra allmennlegene. Vararepresentanter innkalles ved forfall. 

 

Forslag 1.5: 

§ 3-6-5-3 (3) 

 6. Fagstyret sammenkaller faglandsrådet.   
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12. Fagstyret legger frem årsberetning for fagstyrets virksomhet i foregående periode 

på faglandsrådsmøtet. 

Forslag 1.6: 

 

§ 3-6-6(1) Faglandsrådet velger 20 representanter til Legeforeningens landsstyre etter 

innstilling fra valgkomiteen. Fagstyrets 9 representanter skal være blant disse 20. 

Valget avgjøres ved relativt flertall etter reglene i § 3-1-2, 7. ledd nr. 7. Alle foreninger 

i gruppen skal være representert der det er mulig, og det skal tas hensyn til balanse 

mellom små og store fagmedisinske foreninger.  

Vararepresentanter velges på samme måte i rangert rekkefølge innenfor hver gruppe. 

Det kan velges flere vararepresentanter enn faste representanter, jf. § 3-1-1. 5. ledd. 

Forslag 1.7: 

§ 3-6-7 Valgkomiteens sammensetning og oppgaver 

(1) Faglandsrådet oppnevner en valgkomité på 3 personer samt 3 personlige 

varamedlemmer for valgkomiteen etter innstilling fra fagstyret. Valgkomiteen skal 

bestå av minst én representant for leger i spesialisering(LIS) med personlig 

vararepresentant.  

(2) Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, 

landsstyrerepresentanter med varamedlemmer og 7 LIS representanter med 

varamedlemmer fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til 

faglandsrådet.   

(3) Dersom medlemmene av valgkomiteen selv stiller til valg, må de tre ut av komiteen.   

(4) Instruks for valgkomiteens arbeid utarbeides av fagstyret og vedtas av 

faglandsrådet.  

Forslag 2.1 

"(1) Avdelingene består av medlemmer som er obligatorisk tilmeldt, herunder 

medlemmer som er gått av med alders- eller uførepensjon samt frivillige og 

assosierte medlemmer. Den norske legeforening fører medlemsregister for 

avdelingene."  

Forslag 2.2: 

"(2) Medlemmer med flere hovedspesialiteter, velger hvilken fagmedisinsk forening 

de skal tilhøre." 

Forslag 2.3:  

"(5)Landsstyret fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og 

avdelingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gis et 

differensiert grunntilskudd uavhengig av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til 

avdelingene fordeles per medlem. Ved beregning av tilskudd for medlemskap i 

fagmedisinsk forening teller ingen medlemmer dobbelt, dvs. grenspesialister telles 

med i grenspesialitetsforening, hovedspesialister uten grenspesialitet telles med i 

hovedspesialitetsforening. Frivillige medlemmer uten spesialitet telles med i 

hovedspesialitetsforening. For Norsk medisinstudentforening fastsettes tilskuddet 

per medlem."  
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Forslag 1 fra Kristin Kornelia Utne, sentralstyret og Yngre legers forening 

  Ylf foreslår til sak 9, paragraf 3-6-4-1 (3) 6 Representasjon av LIS i faglandsrådet skal 

  være minst 25% av delegatene.  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. 

Forslag 2 fra redaksjonskomiteen  

Landsstyret oversender lovendringsforslaget fra delegat 146, Kristin Kornelia Utne til 

sentralstyret for å utrede hvordan prinsippene i forslaget kan ivaretas. Saken skal 

legges frem på nytt i første ordinære landsstyremøte. 

Redaksjonskomiteens forslag oversendes sentralstyret. 

 

Lovendringsforslagene i del I og II ble votert over samlet.  

Enstemmig vedtatt 

 
Sak 10 Godkjenning av regnskap og årsberetning for Den norske legeforening 2019 
SAK2020003414  

 
Innledning v/ Erling Bakken, økonomidirektør 
Leder av desisorutvalget, Ole Strand, redegjorde for desisorutvalgets vurdering.  
Revisor Paul Thomassen, RSM Norge, ingen merknader. 
 
Sentralstyret behandlet saken i møte 18.3.2020 og 29.4. 2020 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på kr 44 177 802,-  

godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2019.  

Overskuddet avsettes som følger: 
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2. LIS i tidligere indremedisinske eller kirurgiske grenforeninger skal være tellende medlemmer i både 

tidligere hovedspesialitetsforening og tidligere grenspesialitetsforening i en overgangsperiode på tre 

år, dvs. i perioden 2020-2022. Dobbeltmedlemskapet er beregnet å koste kr 1,2 millioner i 

treårsperioden og  finansieres fra egen avsetning i Legeforeningens balanse i 2019. 

 

Forslag 1 v/ Kirsten Toft, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

Landsstyret ber sentralstyret sette ned en arbeidsgruppe  

for å intensivere arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2022 for å forbedre 

hovedforeningens økonomiske bærekraft . Dette innebærer at Legeforeningens drift og 

strukturer må gjennomgås og ses opp mot foreningens kjerneoppgaver og nåværende 

forbruk av driftsmidler. Målsetningen er å utarbeide en langsiktig plan der driftsøkonomien i 

Legeforeningen er mindre sårbar for svingninger i finansmarkedet, og at  dette gjenspeiles i 

budsjetteringen for årene 2021 og 2022. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret 

 

Forslag 2 v/ Christine Agdestein, Allmennlegeforeningen 

Medforslagsstillere: Arne Røde, Rune Burkeland Matre, Hans-Christian Myklestul, Bernard 

Holte, Tor Magne Johnsen, Jo-Endre Midtbu, Else Worren Nygård, Øivind Wesnes, Karoline 

Lund, Peter Christersson.  

Vedrørende rentesats i Lånefond for privat legepraksis:  

Rentesatsen på nye og etablerte lån for etablering av privat praksis settes slik at den til 

enhver tid samsvarer med normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret. 

 

Avsetning Disponering

resultat 2019

Overføres fra rettshjelpsfond                        (47 250)

Overføres til konfliktfond -                              

Overføres til selvpålagte avsetninger 10 000 000                 

Tilbakeføring ny registerløsning CRM (2 150 000)                       

Tilbakeføring reserveavsetning inntektssvikt (3 000 000)                       

Avsetning kontingentmidler underforeninger 3 950 000                        

Overgangsordning Kontingentfordeling 1 200 000                        

Overføres fra Utdanningsfond I (2 959 690)                  

Overføres til Utdanningsfond II 10 534 809                 

Overføres til Utdanningsfond III 1 177 349                   

Overføres til Lånefondet 28 218 439                 

Overføres fra Fond for kvalitet og pasientsikkerhet (2 989 362)                  

Overføres fra Fond for forebyggende medisin (9 562)                         

Overføres fra Fond for kv.legers vitenskapelige innsats (5 837)                         

Overføres til annen egenkapital 258 907                      

Totalt 44 177 802                 
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Sentralstyrets innstilling til vedtak pkt 1 og 2 vedtatt ved akklamasjon 

 
 
Sak 11 Regnskaper for 2019 til landsstyrets orientering 
SAK2020002369  

 
Innledning v/ Erling Bakken, økonomidirektør 
Revisor Paul Thomassen, RSM Norge, ingen merknader.  
 
Sentralstyret behandlet saken i møte 1.4.2020. 
 

1. Caroline Musæus Aarsvolds fond 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 396 400, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved 

overførsel til annen egenkapital. 

2. Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 870 806, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved 

overførsel til annen egenkapital. 

3. Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 144 469, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved 

overførsel til annen egenkapital. 

4. Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat for bekjempelse av astmatisk bronkitt 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 326 690, tas til etterretning. Resultatet disponeres ved 

overførsel til annen egenkapital. 

Landsstyret tok regnskapene til etterretning. 

 
Sak 12  Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP for 2019  
SAK2020003414  

 
Innledning v/ Hans Kristian Bakke, styreleder SOP 
Sentralstyret behandlet saken i møte 18.3.2020. 
 
Innstilling til vedtak: 

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 8 620 022 godkjennes og 

fastsettes som stiftelsens regnskap for 2019. 

 
Vedtatt ved akklamasjon 
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Andre innslag 

Videohilsen fra statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og 
direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. 

Blomster til dirigentene Anne-Mathilde Hanstad og Kristian Fosså ved møteslutt. Blomster til 
president Marit Hermansen og generalsekretær Geir Riise.  

Møtet ble hevet kl. 16.00. 

 

 

 


