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Intern høring- Evaluering av ordningen med lokalforeninger 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16. januar 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på styremøte 4. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Bakgrunn: 

Sentralstyret ønsker at høringsprosessen skal bidra til å gjøre lokalforeningene best mulig 

rustet for ivaretakelse av de lovpålagte oppgavene i lokalforeningene. Det anmodes derfor at 

høringsinstansene svarer spesielt ut følgende problemstillinger med utgangspunkt i vedlagte 

rapport:  

1. Hvordan kan lokalforeningene tydeliggjøre og styrke sitt ansvar overfor tillitsvalgte?  

2. Hva kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gjøre for å bistå 

lokalforeningene?  

3. Hva kan lokalforeningene gjøre for å bistå yrkesforeninger og fagmedisinske 

foreninger?  

Arbeidsgruppens metodikk: 

I juli 2019 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til lederne i lokalforeningene. Disse 

spørsmålene omhandlet i hovedsak:  

1. Aktiviteter med utgangspunkt i lokalforeningens roller og oppgaver, jfr. 

Legeforeningens lover § 3-4-3.  



2. Utdypende spørsmål knyttet til organiseringen av hver lokalforening (bl.a. lokalt 

sekretariat, nettsider, medlemsblad m.m.).  

3. Lokalforeningens behov for bistand fra hovedforeningen.  

Det ble i oktober sendt ut en ny spørreundersøkelse til lederne i lokalforeningene med 

hovedvekt på erfaringer med lokalt ansatte administrasjonskonsulenter.  

Sentrale diskusjonspunkter og konklusjoner fra arbeidsgruppen:  

• Lokalforeningene bør utvikles i lokale prosesser og etter lokale behov og frivillighet.  

• Lokalforeningene må å ta utgangspunkt i lovene og øke aktiviteten, optimalisere sin 

organisering ved blant annet bruk av lokale administrasjonskonsulenter.  

• Arbeidsgruppen anser det som viktig at de lovpålagte oppgavene til lokalforeningene i 

sterkere grad blir ivaretatt der aktiviteten i dag ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder i 

særlig grad økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte i helseforetakene.  

• Arbeidsgruppen finner det essensielt å vurdere konsekvenser av regionreformen og 

profesjonalisering av lokalforeningen med utgangspunkt i pågående reformer og 

organisasjonsendringer i helsetjenestene, f.eks. helsefellesskapene.  

Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides med:  

Samkjøring, profesjonalitet og utvikling i alle lokalforeningene:  

• For å sikre samkjøring, kontinuitet og profesjonalitet anbefaler arbeidsgruppen en 

videreutvikling av ordningen med lokale administrasjonskonsulenter.  

• For å øke Legeforeningenes lokale aktivitet er det viktig å styrke samarbeid og bistand 

til alle tillitsvalgte.  

• Mer og bedre erfaringsutveksling mellom lokalforeningene og en økt dialog med 

hovedforeningen vil fremme lokalforeningenes utvikling. Denne dialogen bør være 

toveis.  

• Hovedforeningen bør legge til rette for fire virtuelle møter årlig for de ansatte i 

lokalforeningene slik at de får jevnlig og nødvendig oppdatering og informasjon.  

• Ansatte i lokalforeningene inkluderes og involveres på den årlige 

lokalforeningssamlingen.  

Arbeidsgruppen anbefalinger til regionreformen og videre prosess  



• Arbeidsgruppen mener det bør gjennomføres prosesser i lokalforeningene for å vurdere 

en eventuell tilpasning til regionreformen og helsefellesskapene. De lokalforeningene 

som mener det er hensiktsmessig å tilpasse seg reformen, bør drøfte dette på sine 

årsmøter.  

• Arbeidsgruppens vurdering er at det blir viktig å se på lokale løsninger og hva som 

fungerer for hver enkelt lokalforening heller enn å foreslå en samlet løsning med 

sammenslåinger for alle lokalforeningene.  

 

Overlegeforeningen (Of) har vurdert gruppens arbeid og har følgende synspunkt med 

særlig referanse til Legeforeningens lover § 3-4-3 om lokalforeningens formål og 

oppgaver: 

 

• Of vil først takke arbeidsgruppen for en grundig og nødvendig utredning. 

• Of er enig med temaet om profesjonalisering og utvikling av lokalforeningene, som er 

tatt inn i utredningen etter innspill fra Sør-Trøndelag Legeforening. Of finner derimot 

ikke at utvalget har svart ut dette punktet på andre områder enn at man konkluderer at 

lokalforeningene ønsker en «videreutvikling av ordningen med lokale 

administrasjonskonsulenter».  

• Of ser en utvikling der det regionale leddet (RHF) trer frem som en stadig sterkere 

premissleverandør for de prosesser og den utvikling som skjer i sykehusene, som er 

arbeidsplassen til nesten 2/3 av alle landets leger. Of mener at et forsterket 

påvirkningsarbeid inn mot RHF og konserntillitsvalgte er viktig for å understøtte 

interessene til våre medlemmer i sykehusene, og vi synes at lokalforeningene kunne 

hatt en viktig oppgave her. Sykehusleger utgjør en betydelig del av medlemsmassen og 

inntektsgrunnlaget til lokalforeningene, og Of hadde forventet at mer av aktiviteten til 

lokalforeningene dermed var innrettet for å støtte sykehuslegene. Dette er hjemlet i 

Legeforeningens lover § 3-4-3 der lokalforeningene tilpliktes «å engasjere seg i lokal 

helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering 

av den samlede helsetjeneste». 

• Of er enig med arbeidsgruppen at en organisasjonsmodell tilsvarende regionreformen 

ikke nødvendigvis vil avstedkomme større påvirkningskraft inn mot RHFène, da få 

helseoppgaver tilligger disse og helse-regionene er organisert annerledes. Of er dermed 

undrende til konklusjonen i rapporten som sier at «Det bør etter landsstyremøte 2020 



gjennomføres prosesser i lokalforeningene for å vurdere en eventuell tilpasning til 

regionreformen og helsefellesskapene. De lokalforeningene som mener det er 

hensiktsmessig å tilpasse seg reformen, bør drøfte dette på sine årsmøter». Of mener at 

dette vil skape en ytterligere distanse mellom lokalforeningenes mulighet til å 

understøtte en god utvikling også for sykehusleger, og vi mener at en utvikling av 

lokalforeningenes organisasjonsmodell ikke er ett spørsmål som bør avgjøres av 

lokalforeningene alene, men som også bør engasjere yrkesforeningene og 

hovedforeningen. Også viktig i denne vurderingen er økonomi, dersom man ser 

hovedforeningen sin situasjon opp mot lokalforeningene, og etterlevelsen av formålene 

til lokalforeningene sett opp mot interessene til hovedtyngden av medlemmene som 

utgjør grunnlaget for lokalforeningenes økonomi.  

• Of er uenig i at «Helsepolitikk utøves hovedsakelig mot kommunene og 

lokalsamfunnene» slik arbeidsgruppen skriver, hvert fall for våre medlemmer og 

sykehusleger som utgjør hovedparten av lokalforeningens grunnlag. Of deler imidlertid 

arbeidsgruppens bekymring for at ikke alle regionutvalg fungerer like godt inn mot 

RHFène. Of mener derfor at man for lokalforeningene bør finne en 

organisasjonsmodell som på en bedre måte også ivaretar sykehuslegenes behov for 

påvirkning inn mot RHFéne, og mener at utvikling av en ny organisasjonsmodell ikke 

utelukkende skal være opp til lokalforeningene å bestemme videre, slik arbeidsgruppen 

skriver. 

• Det mest bekymringsfulle i rapporten, slik Of ser det, er undersøkelsen som viser at 

nesten 2/3 av lokalforeningene ikke følger lovenes § 3-4-3 andre ledd som sier at 

«Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte 

og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. 

Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet» At 50% av lokalforeningene sier at 

de ikke driver slik aktivitet, og 11% sier de kun driver dette i svært liten grad, er 

urovekkende og utfordrende for Of. Resultatene i denne undersøkelsen stemmer med 

tilbakemeldinger som Of får fra foretakstillitsvalgte på mange sykehus, som opplever 

det som krevende å få økonomisk støtte fra lokalforeningene også til mindre 

arrangement. Samtidig vet vi at tilskudd basert på medlemsmassen av sykehusleger 

utgjør mye av grunnlaget for lokalforeningene sin økonomiske situasjon. Det er også 

uklart for Of om avsetning til slik støtte fremgår i budsjettene til den tredjedelen av 

lokalforeningene som oppgir å gi slik støtte til tillitsvalgte i sykehusene. Of opplever 

tilbakemeldingene om at foretakstillitsvalgte ikke får økonomisk eller annen støtte fra 



lokalforeningene slik det er skissert i lovene som problematiske, når de heller ikke har 

noe selvstendig budsjett å disponere til slike formål. 

• Of mener at en tilsvarende undersøkelse som er gjort blant lederne av lokalforeningene 

og beskrevet i rapporten, burde vært gjort til de foretakstillitsvalgte i sykehusene, for å 

få bedre grunnlagstall på hvilken praktisk og økonomisk støtte sykehustillitsvalgte får 

fra sine lokalforeninger og hvilke behov disse har for politisk påvirkningsarbeid i sine 

regioner. Dette kunne gitt ett bedre grunnlag for å si noe om hvilke 

organisasjonsmodeller for lokalforeningene som kunne vært best for våre medlemmer 

fremover.    

• Of er uenig med arbeidsgruppen sine anbefalinger «at lokalforeningene bør utvikles i 

lokale prosesser og etter lokale behov». Of mener at utviklingen av lokalforeningene 

berører hele legeforeningen og flesteparten av medlemmene på en grunnleggende måte, 

og vil støtte en bredere prosess som ivaretar dette med organisasjonsmodell, oppgaver 

og økonomi, på en god måte fremover.  

• Of vil også påpeke at lokalforeningens betydning som geografisk nært 

organisasjonsledd også bør være sikret ved en eventuell endring av 

organisasjonsstruktur/sammenslåing, for eksempel ved å nedfelle at sammensetning av 

styre og fordeling av midler bør gjenspeile regionens og både deres sentrale og perifere 

områders behov. 
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