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Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - 

forslag til vedtektsendringer   

 

Allmennlegeforeningen ser behovet for revisjon av vedtektene for den norske legeforenings 

rettshjelpsordning for leger. Allmennlegeforeningen er gjennomgående enige i de framlagte 

forslagene som i hovedsak er av språklig art og formalisering av dagens praksis.  

 

Ved vurdering av støtte til tvister i arbeidsforhold anbefaler vi vektleggingen av forsøk på å 

løse tvister med bistand fra tillitsvalgtapparatet og/eller sekretariatet. Mulighet for rettslig 

støtte fra en sterk forening må ikke være til hinder for konfliktløsning på et lavest mulig nivå. 

Foreningen har et godt tillitsvalgtapparat og kunnskapsbredt sekretariat som bør benyttes 

både for å holde konflikter og ressursbruk på et riktig nivå. 

 

Den største foreslåtte endringen av økonomisk art er at Legeforeningen skal ha sine 

omkostninger dekket først i forbindelse med forlik og avtaler. Bakgrunnen for dette er å 

forhindre at Rettshjelpsordningen må dekke kostnader som arbeidsgivere og andre motparter 

ellers ville dekket. Forslaget kan medføre økte saksomkostninger for aktuelle lege, men det 

fremkommer av grunntanken i vedtektene at retthjelpordningen skal «bidra til» og ikke gi full 

støtte for legens saksomkostninger. Allmennlegeforeningen støtter endringen så lenge det 

foreligger mulighet og intensjon om å kunne gi tilsagn om full støtte i prinsipielle saker og 

unntaksvis for andre saker etter utvalgets vurdering. Skulle det vise seg at endringen ikke gir 

den tenkte virkning i forhold til dekning av saksomkostninger fra motparten bør dette 

revurderes.  

  

Vi er enige i forslagene om saksbehandlingsregler og klarere begrensninger av hvem som har 

fullt innsyn i de forskjellige sakene. Sensitive opplysninger bør av personvernhensyn ikke 

være tilgjengelig for andre enn dem som direkte skal behandle saken. 
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