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Styrene i 
Lokalforeninger
Yrkesforeninger
Fagmedisinske foreninger
Norsk medisinstudentforening
Regionsutvalg
Eldre lægers forening

Deres ref.: Vår ref.: 13/1423 Dato: 09.04.2013

Valgbrevet - for perioden 1.9. 2013 til 31.8. 2015
Valg av nye landsstyremedlemmer 
Valg av avdelingsstyrer (lokalforeninger, 
yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og 
Norsk medisinstudentforening)
Valg av tillitsvalgte på arbeidsstedene 

1. Innledning: om valgene

Det skal avholdes valg til verv i Legeforeningens organisasjon. Vervene følger funksjonsperioden for 
sentralstyret i Legeforeningen, det vil si perioden 1.9.2013-31.8.2015. 

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 hvilke valg som skal gjennomføres av de ulike organer, samt 
valgprosessen i hver enkelt gruppe, om valg av vararepresentanter og om melding til sekretariatet om 
utfallet av valget.

1.1 Valgperioden – 1.9.2013-31.8.2015
Samtlige valg som nevnt i dette brev gjelder for funksjonsperioden 1.9.2013-31.8.2015, 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, eventuelt fagmedisinske foreninger og Norsk medisinstudentforening), nye 
regionsutvalg og spesialforeningen Eldre lægers forening. I tillegg skal det gjennomføres valg av nye 
tillitsvalgte på arbeidsstedene. 

Dette valgbrevet gir en samlet oversikt over gjennomføring av de valg som er nevnt i forrige avsnitt. I 
henhold til Legeforeningens lover § 1-3 har Legeforeningen følgende organer (valg for disse organer 
omhandles nedenfor i de punkter som er angitt):

Organer
1. Landsstyre – punkt 2 nedenfor
2. Sentralstyre – punkt 3 nedenfor
3. Avdelinger 
a. Lokalforeninger – punkt 4 nedenfor
b. Yrkesforeninger – punkt 5 nedenfor
c. Fagmedisinske foreninger – punkt 6 nedenfor
d. Norsk medisinstudentforening – punkt 7 nedenfor
4. Regionsutvalg – punkt 8 nedenfor
5. Spesialforeninger – Eldre lægers forening –punkt 9 nedenfor
6. Sekretariat 

Valg i virksomhetene/arbeidsstedene
Valg av tillitsvalgte i virksomhetene/på arbeidsstedene vil bli behandlet under punkt 5 –
yrkesforeningene, siden disse etter lovenes § 3-5-3 (3) er ansvarlig for rekruttering og valg av 
tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og andre avtaleparter. 

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. 

1.4 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, det vil si på Soria Moria 
20.-22.5. 2014 og 27.-29.5. 2015 i Trondheim. 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. Brevet og 
vedleggene kan også lastes ned fra www.legeforeningen/legeforeningen/nyhetsarkiv

1.5 Melding om 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. 2013. Absolutt siste frist 
må settes til 31.8. 2013. 
                                                     
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

For valg av tillitsvalgte på arbeidsstedene vises det til punkt 5.5.4. For slike valg er det avtroppende 
tillitsvalgt som er ansvarlig for rapportering av valget.



2. Landsstyrets sammensetning

Fra 1.9. 2013 vil landsstyret ha følgende sammensetning:

Sentralstyret (velges på landsstyremøtet 4.-6/6. 2013)   9 representanter

Lokalforeningene (leder) 19 19        ”
+ 4 etter medlemstall (Oslo (2), Hordaland (1) og Akershus (1))   4 ”

Yrkesforeningene (medlemstall per 1.2. 2013)
Af 5654 6
LSA   879 1
LVS   669 1
Namf   390 1
Of 8836 9
PSL 1392 2
Ylf 7798 8 28        ”

Yrkesforeningenes geografiske representasjon (medlemstall per 1.2. 2013)
Af 5654 11
LSA    879   2
LVS    669   1
Namf    390   1
Of 8836 17
PSL 1392   3
Ylf 7798 15 50        ”

            25618

Fagmedisinske foreninger           20        ”
Norsk medisinstudentforening     6        
Regionsutvalg   4 ”
Eldre lægers forening       2         ”

Sum representanter i landsstyret fra 1.9. 2013                                  142 ”

3. Sentralstyret

Nytt sentralstyre velges på landsstyremøtet i Alta 4.-6. juni 2013. Valget forberedes av valgkomiteen. 
Det vises til brev fra valgkomiteen datert 3. januar 2013, hvor det anmodes om forslag på kandidater 
innen 29. april 2013. Resultatet av valg til sentralstyret vil fremgå av landsstyreprotokollen. 
Sekretariatet registrerer sentralstyrets medlemmer som del av nytt landsstyre. Sentralstyrets 
varamedlemmer vil kunne tre inn som landsstyrerepresentanter ved langvarig eller varig forfall blant 
sentralstyrets medlemmer. Hvis en som velges inn i sentralstyret allerede er blitt valgt inn som 
landsstyrerepresentant for en underforening, må denne foreningen velge en ny representant eller la 
vararepresentant rykke opp.

4. Lokalforeningene

4.1 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 4.2 og 
punkt 5.3.

§ 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.

4.2 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)
Det vises til punkt 5.3 nedenfor.

4.3 Lokalforeningenes valg av landsstyrerepresentanter
Alle 19 lokalforeninger skal være representert i landsstyret ved sin leder. I tillegg velger Oslo 
legeforening 2 representanter, Hordaland legeforening og Akershus legeforening 1 representant i 
tillegg siden medlemstallet i disse foreningene overstiger henholdsvis 4000 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 regionsutvalgsleder 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.



4.4 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.

4.5 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.

5. Yrkesforeningene

5.1 Valg til landsstyret
Yrkesforeningenes representasjon i landsstyret er i henhold til lovenes § 3-1-1, 3. ledd, nr 2. og nr. 3., 
to-delt. Yrkesforeningene velger etter nr. 2, én representant per påbegynt 1000 medlemmer. 

Etter lovenes § 3-1-1, 3. ledd, nr. 3 skal yrkesforeningene i tillegg velge til sammen 50 representanter 
– yrkesforeningenes geografiske representasjon. Fordelingen av yrkesforeningenes representasjon i 
landsstyret fremgår av oversikten over landsstyrets sammensetning ovenfor. Fordelingen er gjort 
forholdsmessig etter antall legemedlemmer i hver av yrkesforeningene i forhold til det totale antall 
legemedlemmer (summen av alle yrkesforeningenes medlemstall) per 1.2. 2011 som fastsatt i lovene. 
Ved fordelingen er det tatt hensyn til sikringsbestemmelsen om at hver forening skal ha minst en 
representant etter denne regelen. 

Forøvrig er det foretatt avrunding slik at den foreningen som er nærmest et helt tall er tildelt 
representanten. 

Nærmere om valget fremgår av § 3-5-4, 1. ledd. Her er det bestemt at valget skal foregå i 
årsmøte/landsrådsmøte og at representantene så langt det er mulig skal fordeles regionsvis mellom de 
fire regionene, men det er ingen lovbestemmelser som sier noe om kriteriene for fordelingen mellom 
regionene. Videre fremkommer det at det kan legges vekt på gjennomgående representasjon og at 
representasjonen kan tillegges et bestemt verv i påvente av personvalg. 

Yrkesforeningene skal for begge disse kategorier (representasjon pr påbegynt 1000 medlemmer, og 
yrkesforeningenes geografiske representasjon) velge et passende antall vararepresentanter, som 
hovedregel i rangert orden, men dette kan f.eks. fravikes etter foreningens egne bestemmelser. 
Sekretariatet peker på muligheten av å velge flere vararepresentanter enn faste slik at foreningen er 
bedre sikret representasjon ved forfall, jf lovenes § 3-1-1, 5. ledd. 

Yrkesforeningenes ledere har ansvaret for at resultatet av valgene blir meddelt sekretariatet. 



5.2 Valg av styre i yrkesforeningene 
Hver yrkesforening skal velge medlemmer og varamedlemmer til sitt styre for kommende 
valgperiode.
Valg i yrkesforening skal foretas av landsråd/årsmøtet. Alle valg skal være forberedt av
valgkomiteen(§ 3-3-3 (6).

Til styret skal det så langt det er mulig velges medlemmer fra alle helseregionene (§ 3-3-3 (4) 2.
Styret består av leder og minst 4 styremedlemmer (§ 3-5-2).

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 (3)).

5.3 Valg av yrkesforeningens lokalforeningstillitsvalgte  
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 
representanter fra yrkesforeningene til lokalforeningenes styrer benevnes lokalforeningstillitsvalgte. 
De lokalforeningstillitsvalgtes oppgaver er omtalt i vedlagte "Valgregler og instruks for tillitsvalgte, 
pkt. 3”. 

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at det i Legeforeningens lover § 3-4-2 (1) siste setning står at:
"Disse styremedlemmer velges som lokale organisasjonstillitsvalgte etter regler fastsatt av
årsmøte/landsråd i den enkelte forening". Dette kan også sees i sammenheng med valgreglenes
pkt. 3.1 som sier: "I tillegg til sine oppgaver som lokal tillitsvalgt skal den lokalforeningstillitsvalgte 
samordne de tillitsvalgtes arbeid for vedkommende yrkesforening og …..."

Det forutsettes her at de som velges som lokalforeningstillitsvalgte også skal være tillitsvalgt på et
arbeidssted. Vervet som lokalforeningstillitsvalgt i et lokalforeningsstyre er et internt verv i
Legeforeningen, mens vervet som tillitsvalgt på et arbeidssted også gir rettigheter og plikter i henhold 
til de ulike hovedavtaler. Det er yrkesforeningenes medlemmer lokalt – innenfor lokalforeningens 
område – som skal velge lokalforeningstillitsvalgte.

Nedenfor gjengis sammensetningen av lokalforeningenes styrer, § 3-4-2 (1):
1 leder velges av lokalforeningens årsmøte
2 medlemmer velges av lokalforeningens årsmøte
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)

Det skal også velges varamedlemmer for yrkesforeningenes lokalforeningstillitsvalgte.
For valget i 2013 foreslår Legeforeningen at yrkesforeningenes nåværende lokalforeningstillitsvalgte 
tar initiativ til valg av nye lokalforeningstillitsvalgte.

Den enkelte yrkesforening tilskriver sine nåværende lokalforeningstillitsvalgte. Nåværende
lokalforeningstillitsvalgte melder fra om valgresultatet til sin yrkesforening sentralt, som
videreformidler opplysningene videre til Legeforeningens sekretariat for registrering.



5. 4 Valg av valgkomité og eventuelt revisor og desisor
I henhold til Legeforeningens lover § 3-3-1 (4) skal hver yrkesforening ha en valgkomité på minst 3 
medlemmer. Revisor og eventuelt desisor skal velges av årsmøtet/landsrådet etter de vedtekter som 
gjelder for den enkelte yrkesforening.

Disse valg skal ikke meldes til Legeforeningen for registrering.

5.5 Yrkesforeningenes rolle ved valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene

5.5.1 Yrkesforeningenes ansvar ved valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen
I henhold til Legeforeningens lover § 3-5-3 (3) er det yrkesforeningene som har ansvaret for
rekruttering og valg av tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og
andre avtaleparter.

§ 3-5-3 (3) sier: "Yrkesforeningene har ansvar for rekruttering og valg av tillitsvalgte som representerer 
medlemmene overfor deres arbeidsgivere og andre avtaleparter. For leger med ansettelsesforhold velges 
tillitsvalgte på arbeidsplassene i henhold til hovedavtalene på de ulike tariffområder, jf også egen instruks for 
tillitsvalgte, fastsatt av sentralstyret. For næringsdrivende leger som ikke er omfattet av hovedavtale eller 
tilsvarende, velges tillitsvalgte i kommuner og foretaksområder i henhold til sentralstyrets instruks. 
Yrkesforeningene kan be om praktisk bistand fra lokalforeningene til gjennomføring av slike valg.”

Valgene skal gjennomføres i henhold til Valgregler og instruks for tillitsvalgte, senest endret av
sentralstyret i møte 18.1.2007.

I henhold til valgreglene pkt. 1.5 skal tillitsvalgte med varatillitsvalgte på arbeidsstedene som
hovedregel velges for to år av gangen med samme funksjonstid som lokalforeningsstyret.
Funksjonsperioden for lokalforeningsstyret er fastsatt i Legeforeningens lover, jfr. § 3-3-3 (2).
§ 3-3-3 (2) sier: "Valg avholdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger 
landsstyreperioden, jf § 3-1-1, 2. ledd."

§ 3-1-1 (2) sier: Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i 
år som slutter på ulike tall.

Nye tillitsvalgte med funksjonsperiode som starter 1.9.2013 bør være registrert i Legeforeningen 
sentralt før funksjonsperioden starter. For å oppnå dette må valg bør være foretatt og valgresultatene 
må være meddelt sekretariatet for registrering i god tid før dette tidspunkt. Erfaringsmessig er det 
vanskelig å få arrangert valg i sommerferieperioden, og Legeforeningen tilrår derfor at valgene
skjer innen 20. juni.

5.5.2 Lokal organisering av valgene i yrkesforeningenes regi
Sekretariatet tilrår at nåværende foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt innenfor det enkelte tariffområde 
på det enkelte arbeidssted tar initiativ til å arrangere valg. Det bør etableres lokale valgkomiteer, for 
eksempel i helseforetakene, slik at ansvar for rekruttering blir lagt på flere. 

Dersom det pr. i dag mangler tillitsvalgt på et arbeidssted, vil sekretariatet anta at det vil være naturlig 
at yrkesforeningenes lokalforeningstillitsvalgte tar ansvar for å initiere valg på disse arbeidsstedene.

Valgenes rekkefølge
Valg av tillitsvalgte på arbeidsplassene bør være gjennomført før yrkesforeningenes medlemmer
i lokalforeningene avholder valg av sine lokalforeningstillitsvalgte. Dette har sammenheng med
den mulighet for gjennomgående representasjon som blir omtalt i lovenes § 3-5-3 (4).
§ 3-5-3 (4) sier: "Styret i yrkesforening kan for å sikre mulighet for gjennomgående representasjon i 
tillitsverv i lokalforening, eget landsråd og Legeforeningens landsstyre, beslutte at tillitsvalgt som 
ikke uttrykkelig har reservert seg, også stiller til valg eller utpekes som organisasjonstillitsvalgt i 
yrkesforeningen."
Prinsippet om gjennomgående representasjon er også beskrevet i lovenes § 3-5-4, hvor valg til



Legeforeningens landsstyre omtales.

Forslag til praktisk arbeidsplan/fremdriftsplan i forbindelse med valg av tillitsvalgte på 
arbeidsstedene
- Orientering på styremøte i yrkesforeningen om hvilke valg som skal foretas inkl.
gjennomgang av valgreglene, samt frister for innsending av valgresultat til sekretariatet
- Utpeke ansvarlig for at valg blir gjennomført innenfor de ulike tariffområder
- Sette frist for avsluttede valg av hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte
- Det vil trolig være praktisk å avholde valg av øvrige tillitsvalgte på de enkelte divisjoner,
avdelinger, seksjoner, blokker o.l. samtidig som det velges hovedtillitsvalgt

5.5.3 Questback-valg
Dersom det grunnet størrelse eller geografisk spredning er vanskelig å arrangere valgmøter, arbeider 
sekretariatet med et tilbud om bistand til elektronisk gjennomføring av valg.

Ved elektronisk bistand til valg forutsettes det at medlemmet har epost adresse. Det betyr at
medlemmer uten registrert epost adresse vil bli utelukket fra å delta. Det forutsettes videre at
lokalleddet har hatt en valgkomité i arbeid slik at kandidater er presentert på aktuelle nivåer
(eks. helseforetak / klinikk / avdeling / enhet mv.). Det legges opp til at medlemmene kan stemme på 
inntil to kandidater på hvert nivå, kandidaten med nest flest stemmer blir vara.

1) Så snart som mulig - Foretakstillitsvalgt/ hovedtillitsvalgt kan ta kontakt med sekretariat
ved Avdeling for Jus- og arbeidsliv (JA) dersom Questback-valg ønskes.
Kontaktadresse: ja@legeforeningen.no merk ”Valg 2013”.
2) Så snart som mulig - Foretakstillitsvalgt/ hovedtillitsvalgt må nedsette lokal valgkomité og
avklare hvilke verv/vara-verv som skal fylles.
3) Senest 3. mai - Valgkomiteen må ha utformet medlemsinformasjon, og oversendt til JA for 
utsending pr e-post til medlemmene. 
4) 12. mai – frist for medlemmene til å fremme kandidater overfor lokal valgkomite. Lokal
valgkomite må kvalitetssikre/forespørre hver enkelt kandidat om vedkommende ønsker å
stille. Lokal valgkomite må sørge for at informasjon om kandidatene blir gjort tilgjengelig
i virksomheten.
5) 6. juni – siste frist for å sende liste over kandidater til FHR
6) 10. – 19. juni – valget gjennomføres
7) 20. juni – resultat foreligger og oversendes valgkomiteens leder

5.5.4 Oversikt over typer arbeidssteder hvor det skal foretas valg
I Legeforeningens valgregler og instrukser er det gjort rede for hovedregler for hvilke tillitsvalgte som 
skal velges. Disse hovedregler er det imidlertid i mange tilfeller vanskelig å tilpasse til virkeligheten 
ute. Tillitsvalgtapparatet kan derfor ha utviklet seg forskjellig med sikte på å få mest mulig 
hensiktsmessige løsninger. For å få en lett tilgjengelig oversikt over alternative tillitsvalgtstrukturer 
ved de forskjellige arbeidssteder, også sett i forhold til ulike tariffområder og avtaler, har vi valgt å 
sette opp modeller. Disse modellene vil illustrere hvilke tillitsvalgte som velges avhengig av den 
modell (se vedlegg) som er aktuell ved det sted man arbeider. 

Valgreglenes pkt. 1.3 gir en summarisk informasjon om hvilke valg som generelt bør foretas. Denne 
informasjonen er utdypet/kommentert nedenfor. Det bør velges tillitsvalgte på alle nivåer hvor de 
treffes beslutninger.

5.5.4.1 Helseforetak/sykehus (se Helseforetaksmodellen)
Det skal velges følgende tillitsvalgte:

 1 foretakstillitsvalgt for overleger ansatt i hvert helseforetak
 1 foretakstillitsvalgt for underordnede leger ansatt i hvert helseforetak
 1 hovedtillitsvalgt for overlegene ved hvert sykehus
 1 hovedtillitsvalgt for underordnede leger ved hvert sykehus



 tillitsvalgte for overleger og underordnede leger på avdelingsnivå
(lokalt er ofte betegnelsen avdelingstillitsvalgte, seksjonstillitsvalgte, divisjonstillitsvalgte
mv. avhengig av organisasjonsstrukturen på sykehuset).

5.5.4.2 Universitetene (se Universitetsmodellen)
Det skal velges følgende tillitsvalgte:

 1 hovedtillitsvalgt for leger ansatt ved hvert universitet
Kommentar:
Ved hvert av universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø velges det
1 hovedtillitsvalgt for leger. Det bør også velges tillitsvalgte lokalt for universitetsansatte ved sykehus 
hvor universitetet geografisk er lokalisert et annet sted (Akershus og Stavanger).

5.5.4.3 Andre statlige, regionale eller fylkeskommunale virksomheter
(se Modeller for statlige virksomheter)
Det skal velges følgende tillitsvalgte:

 1 hovedtillitsvalgt for overordnede og/eller underordnede leger ved hver statlig, regional
eller fylkeskommunal virksomhet som har ansatte leger

5.5.4.4 Privat virksomhet som har ansatte leger
Det skal velges følgende tillitsvalgte:

 1 hovedtillitsvalgt ved hver privat virksomhet som har ansatte leger

5.5.4.5 Kommuner/selvstyrte bydeler (se Modell for leger i kommune/bydel)
Det skal velges følgende tillitsvalgte:

 1 hovedtillitsvalgt for leger i hver kommune/bydel
Kommentarer:
- I kommunene/bydelene dekker den tillitsvalgte også turnuslegene
- I byer som er delt inn i bydeler med egen administrasjon (for eksempel Oslo)
velges det en hovedtillitsvalgt for hver bydel

5.5.4.6 Privatpraktiserende spesialister (se Modell for privatprakt. spesialister i
hvert fylke)
Det skal velges følgende tillitsvalgte:

 1 tillitsvalgt for privatpraktiserende spesialister i hvert fylke

5.5.5. Informasjon om hvor det pr. i dag er registrert tillitsvalgte
Vedlagt følger datalister som viser på hvilke arbeidsplasser det i pr. i dag er registrert
tillitsvalgte, samt navn på vedkommende tillitsvalgte.
Disse listene er delt inn etter tariffområder og hver liste er presentert fylkesvis. (Vedlegg .....)

Som nevnt viser listene registrerte tillitsvalgte pr. i dag. Det er derfor sannsynlig at det bør avholdes 
valg av tillitsvalgte på flere arbeidssteder enn de som fremkommer på de tilsendte lister.

Den enkelte yrkesforening må organisere disse valgene på en hensiktsmessig måte.

5.5.6 Melding om valgresultatene
For å være godkjent som tillitsvalgt må arbeidsgiver ha fått melding om valget.
Det må også gis melding til Legeforeningens sekretariat på epostadresse: 
tillitsvalgt@legeforeningen.no
- NB: Det er avtroppende tillitsvalgt som er ansvarlig for melding av valgresultat
- Dersom noen av de registrerte tillitsvalgte har gått ut av tillitsvervet uten å melde fra
og uten at det er valgt/registrert ny tillitsvalgt, må de lokalforeningstillitsvalgte evt.
foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte sørge for at melding blir sendt til sekretariatet for
korrigering av tillitsvalgtregisteret
- Det er viktig at det også gis melding ved fratredelse midt i en valgperiode



Sekretariatet vil presisere viktigheten om at avgåtte tillitsvalgte blir strøket fra tillitsvalgtregisteret,slik 
at fortrolig informasjon ikke sendes til andre enn de tillitsvalgte den er tiltenkt. Som nevnt tidligere i 
dette brev starter funksjonsperioden for de nye tillitsvalgte 1.9.2013, og det er viktig at tillitsvalgte er 
registrert allerede fra funksjonsperiodens begynnelse.

6. Fagmedisinske foreninger

6.1 Valg av styre
Etter Legeforeningens lover § 3-6-1 (1) skal det være etablert en fagmedisinsk forening for hver 
enkelt av de godkjente spesialiteter. Hver slik fagmedisinsk forening skal ha et styre bestående av 
leder og minst 4 medlemmer, og det skal velges varamedlemmer i rangert rekkefølge, jf lovenes § 3-
6-2 (1).

Til styret for fagmedisinsk forening skal det så langt det er mulig velges medlemmer fra alle 
helseregioner og tilstrebes at minst ett medlem er lege under spesialisering, jf lovenes 3-3-3 (4) nr 3.  
Etter lovenes § 3-6-2 (2) gjelder imidlertid følgende særregler for hovedspesialitetene generell kirurgi 
og indremedisin: 

Hensynet til geografisk spredning, jf valgregler i § 3-3-3, skal i nødvendig grad vike for hensynet til 
faglig bredde ved valg av styrene i foreningene for hovedspesialitetene i generell kirurgi og 
indremedisin. Disse styrene forutsettes sammensatt slik at grenspesialitets- foreningene i størst mulig 
grad er representert.

Etter lovenes § 3-3-3 (7) fremgår det at valg i fagmedisinske foreninger kan etter beslutning 
av årsmøte/landsråd foretas av årsmøte/landsrådsmøte eller arrangeres som postvalg/ 
elektronisk valg av medlemmene mellom forhåndslanserte kandidater. Valget forberedes 
uansett valgmetode av valgkomiteen

Utgangspunktet er at også de fagmedisinske foreningene følger funksjonsperioden til landsstyret, men 
de fagmedisinske foreningene kan i sine vedtekter ha fastsatt avvikende funksjonsperioder, jf § 3-3-3 
(2). 

6.2 Valg av landsstyrerepresentanter
Fagmedisinske foreninger skal etter lovenes § 3-1-1, 3. ledd, nr. 4 til sammen velge 20 representanter 

til landsstyret. Fordelingen på valggrupper av fagmedisinske foreninger – etter medisinske 
hovedfagområder – fremgår direkte av lovenes § 3-6-4, 4. ledd. Per i dag er fordelingen av 45 
fagmedisinske foreninger slik:

Valggruppe 1 Kirurgiske fag – 4  repr.
Norsk kirurgisk forening
Norsk barnekirurgisk forening
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Norsk karkirurgisk forening
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Norsk nevrokirurgisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk ortopedisk forening
Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode & 

Valggruppe 3 Allmennmedisin – 3 repr.
Norsk forening for allmennmedisin

Valggruppe 4 Grupperettede medisinske fag – 3 repr.
Norsk forening for arbeidsmedisin
Norsk forening for samfunnsmedisin

Valggruppe 5 Medisinske servicefag – 3 repr.
Norsk anestesiologisk forening
Norsk forening for immunologi og 
transfusjonsmedisin
Norsk forening for medisinsk biokjemi
Norsk forening for klinisk farmakologi



halskirurgi
Norsk oftalmologisk forening
Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Valggruppe 2 (Indre)Medisinske fag – 4  repr.
Norsk indremedisinsk forening
Norsk cardiologisk selskap
Norsk endokrinologisk forening
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for lungemedisin
Norsk gastroenterologisk forening
Norsk geriatrisk forening
Norsk nyremedisinsk forening
Norsk selskap for hematologi
Norsk barnelegeforening
Norsk dermatologisk selskap
Norsk forening for fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin
Norsk nevrologisk forening
Norsk onkologisk forening
Norsk revmatologisk forening

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi
Norsk forening for medisinsk genetikk
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær 
avbildning
Norsk radiologisk forening
Den norske patologforening

Valggruppe 6 Psykiatriske fag – 3  repr.
Norsk psykiatrisk forening
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin 
(forutsatt landsstyrets godkjenning av plassering i 
valggruppe 6)

Ingen forening skal kunne ha flere representanter før alle foreningene i valggruppene er representert.  
I 
valggruppe 4, som har 2 foreninger og 3 representanter, skal den 3. representanten alternere mellom 
foreningene annenhver valgperiode. For valggruppe 6 vil dette endres forutsatt landsstyrets 
godkjenning av plassering av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin i valggruppe 6.

Det er i lovenes § 3-6-4, 6. ledd fastsatt at landsstyrerepresentantene for de fagmedisinske foreningene 
skal velges slik at spesialister og leger i spesialisering skal være representert på en måte som skal 
gjenspeile medlemsmassen i foreningene. 

Forholdstallet som er angitt i § 3-6-4, 6. ledd, 4. avsnitt, er for dette valget, etter medlemstallene per 
1.2. 2013, beregnet til 2,63 – dvs at 3 av de fagmedisinske foreningenes representasjon på 20 skal 
være leger i spesialisering. 

Ved å beregne hvilke valggrupper som har størst andel leger i spesialisering i henhold til lovenes § 3-
6-4, 7. ledd, viser resultatet at forholdstallene i de ulike valggrupper er slik:

Valggruppe 1 Kirurgiske fag 0,1243
        ” 2 (indre)Medisinske fag 0,1366
        ” 3 Allmennmedisin 0,1338
        ” 4 Grupperettede medisinske fag 0,1263
        ” 5 Medisinske servicefag 0,1392
        ” 6 Psykiatri 0,1227

Dette innebærer at det i hver av valggruppene 2, 3 og 5 skal velges en landsstyrerepresentant som er 
lege i spesialisering. Dersom valggruppen allerede har foretatt valg, må valget gjøres om for å 
tilfredsstille kravet i § 3-6-4, 6. ledd. Det skal velges både representanter og personlige 
vararepresentanter for leger i spesialisering i disse valggruppene.

Valget skal i henhold til lovenes § 3-6-4, 7. ledd foregå slik at lederne i samtlige av de fagmedisinske 
foreningene innenfor hver valggruppe først skal sørge for at det blir nominert et passende antall 



kandidater til faste representanter og vararepresentanter. Når dette er gjort vil alle foreningene 
innenfor hver valggruppe kunne samles til valgmøte. Hver forening har en stemme. Valget vil deretter 
foregå på samme måte som valg av sentralstyremedlemmer under landsstyremøtene. Det vises til 
lovenes § 3-1-2, 7. ledd nr. 7, slik at det stemmes under ett for det antall representanter som skal 
velges. Valgt blir de representanter som oppnår flest stemmer. Tilsvarende kan deretter gjøres for valg 
av vararepresentanter, men det kan bestemmes at antall vararepresentanter skal overstige antall faste. 
Disse velges i rangert rekkefølge etter oppnådd stemmetall.

Sekretariatet antar at den praksis som ble etablert i 2007 med hensyn til ansvarlige for at valgene blir 
avholdt, videreføres. Dette innebærer at leder i den største fagmedisinske foreningen i hver 
valggruppe, er ansvarlig for at det innen 31.8. 2013 blir avholdt valgmøte i hver av valggruppene 
og/eller sørger for valg:

Norsk kirurgisk forening – valggruppe 1 - 4 representanter
Norsk indremedisinsk forening – valggruppe 2 - 4 representanter
Norsk forening for allmennmedisin – valggruppe 3 - 3 representanter
Norsk forening for samfunnsmedisin – valggruppe 4- 3 representanter
Norsk anestesiologisk forening – valggruppe 5 - 3 representanter
Norsk psykiatrisk forening - valggruppe 6 - 3 representanter

De samme lederne har også ansvar for at valggruppene melder resultatet av valgene til sekretariatet. 

7. Regionsutvalgene

Regionsutvalgslederne skal i henhold til lovenes § 3-1-1, 3. ledd nr 2 være representanter til 
landsstyret. Disse er selv ansvarlig for å melde fra om ev lederskifte til sekretariatet.

8. Norsk medisinstudentforening

I henhold til lovenes § 3-1-1, 3. ledd, nr. 5 skal Norsk medisinstudentforening velge 6 representanter. 
6 av styremedlemmene i Norsk medisinstudentforening skal i henhold til lovenes § 3-7-3, 4. ledd være 
Norsk medisinstudentforenings representanter i Legeforeningens landsstyre. 

Nmfs leder har ansvaret for at Legeforeningen til en hver tid er kjent med sammensetningen av styret. 
Styremedlemmer valgt per 1.1. 2013 er registrert som nye landsstyrerepresentanter i inneværende 
periode og vil bli registrert som representanter for perioden fra 1.9. 2013.

9. Spesialforeningene

9.1 Eldre lægers forening
Eldre lægers forening skal i henhold til lovenes § 3-1-6, 3. ledd nr 6. velge 2 representanter til 
landsstyret og et passende antall vararepresentanter, jf lovenes § 3-1-1, 5. ledd. Selv om lovenes § 3-
3-1, 4. ledd ikke direkte gjelder for Eldre lægers forening, er det grunn til å anta at 
landsstyrerepresentantene bør velges i årsmøtet dersom annet ikke er bestemt av årsmøtet.

Leder har ansvaret for at melding om de valgte representanter blir gitt til sekretariatet. 

                                                                                                                         
Med vennlig hilsen

Geir Riise Anne Kjersti Befring
Generalsekretær Direktør

Jus og Arbeidsliv
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