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Saksframlegg - Landsrådet 31. august 2021 – sak 5 

 

Til: Landsrådet i Norsk overlegeforening 

Fra: Styret i Norsk overlegeforening 

Dato: 28. juni 2021 

 

Forslag vedtektsendringer – valg av nestleder/ varamedlem 

1. Bakgrunnen for forslaget 

I tråd med § 9, jf. § 7 i vedtektene til Overlegeforeningen (Of) valgte landsrådet på møtet i april 2021 

nye styremedlemmer - inkludert styreleder, nestleder og to varamedlemmer -  for to-årsperioden fra 

1. september 2021 og til 31. august 2023. 

 

Den valgte styrelederen ble på landsstyremøtet til Legeforeningen i juni 2021 valgt til ny president i 

hovedforeningen. Dette valget innebærer at styrelederen ikke kan inneha sitt verv i Of, og vil dermed 

ha et varig forfall som leder av Of. 

 

Det følger av Ofs vedtekter § 9, femte ledd, første setning at «Nestleder overtar leders verv under 

dennes forfall». Dette innebærer at den valgte nestlederen rykker opp som leder i hele perioden, 

med den naturlig konsekvens at den valgte nestlederen ikke lenger kan være nestleder. 

 

Det følger videre av Ofs vedtekter § 9, femte ledd, siste setning at ved «varig forfall av nestleder, 

velger styret ny nestleder blant sine medlemmer». Styret oppfatter denne bestemmelsen slik at 

vedtektene gir styret anledning til selv å velge ny nestleder, uavhengig av når i to-års perioden det 

blir klart at den valgte lederen vil ha et varig forfall.  

 

Styret presiserer imidlertid at de forstår dagens vedtekter slik at denne delegerte kompetansen er 

gitt til styret som er virksom fra tidspunktet for forfallet til nestlederen finner sted, det vil si i dette 

tilfellet styret som tiltrer 1. september 2021. Styret som sitter fram til og med 31. august 2021 kan 

derfor ikke selv velge ny nestleder for den kommende perioden. 

 

Gitt den oppståtte situasjonen, at den valgte nestlederen har et permanent forfall i hele to-

årsperioden, er styret av den oppfatning at landsrådet bør velge ny nestleder, fordi dette vil sikre en 

langt bedre demokratisk legitimitet og forankring blant medlemmene enn at styret foretar dette 

valget. 
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Styret vil på denne bakgrunn fremme et forslag om endringer i vedtektenes § 9 som innebærer at 

landsrådet skal velge den nye nestlederen. 

 

Tilsvarende mener styret det er nødvendig at landsrådet velger et nytt 2. varamedlem. 

 

For det tilfellet at landsrådet gir sin tilslutning til forslagene fra styret, har styret bedt valgkomiteen 

som forberedte valgene på det ordinære landsrådsmøtet i april 2021 om å lage en innstilling til valg 

av ny nestleder og nytt 2. varamedlem. 

 

Forslaget om endringer i vedtektenes § 9 må vedtas av landsrådet før landsrådet eventuelt skal velge 

ny nestleder og nytt 2. varamedlem. 

 

 

2.   Forslag til vedtak 

Landsrådet vedtok at Overlegeforeningens vedtekter i § 9, femte ledd annen setning strykes og 

erstattes med følgende bestemmelse: 

 

Ved varig forfall av nestleder, velger landsrådet ny nestleder blant styrets medlemmer. Ved 

varig forfall av styremedlem eller varamedlem, velger landsrådet nytt varamedlem. 

 

 

 
Vedlegg:  

• Ofs vedtekter § 9, hvor endringene framgår, merket i rødt. 


