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Saksframlegg - Landsrådet 18. – 19. oktober 2022 – sak 9, 10 og 11 
 

Til: Landsrådet i Norsk overlegeforening 

Fra: Arbeidsgruppen som utreder mulige endringer av Ofs vedtekter 

Dato: 19. september 2022 

 

Endringer av Ofs vedtekter og valginstruks 

1. Sammendrag 

Arbeidsgruppen ber landsrådet på møtet 18. og 19. oktober 2022 om å stemme over følgende 

vedtaksforslag, som gjelder Overlegeforeningens vedtekter og valginstruks: 

 

Sak 9:  

Dette forslaget innebærer at vedtektene og valginstruksen følger strukturen i 

Legeforeningens lover og samles i ett dokument, slik Landsrådet allerede har gitt sin 

tilslutning til. Ingen materielle (innholdsmessige) endringer blir foreslått, men det er noen 

redaksjonelle tilpasninger for å sikre flyten i regelverket. I saksframlegget omtales dette 

forslaget som Steg 1. 

 

Sak 10:  

Dette forslaget innebærer en rekke språklige endringer, samt noen materielle endringer for å 

tydeliggjøre det eksisterende regelverket og for å nedfelle forhold som allerede er praksis i 

Overlegeforeningen. I saksframlegget omtales dette forslaget som Steg 2. Forutsetningen for 

at landsrådet skal ta stilling til dette forslaget, er at forslaget i sak 9 blir vedtatt.  

 

Bakgrunnen for begge forslagene vil bli nærmere forklart i saksframlegget under punkt tre og punkt 

fire. De tekstlige og konkrete forslagene til endringene framgår av egne vedlegg til saksframlegget. 

  

 Sak 11: 

Arbeidsgruppen ber landsrådet i oktober ta stilling til viktige veivalg i tilknytning til temaene 

som landsrådet har diskutert de siste årene, men uten at landsrådet fatter formelle vedtak. I 

saksframlegget omtales dette som Steg 3. Hensikten er å gi arbeidsgruppen mulighet til å 

fremme et senere vedtaksforslag basert på landsrådets føringer. Disse temaene kan 

oppsummeres i følgende punkter: 

 

• Sammensetning og valg av landsrådet 

• Rollen til valgkomiteen 

• Hvilke verv ledere kan ha i Overlegeforeningen 

• Hensiktsmessigheten av å ha lokale Of-utvalg 

• Valg av delegater til landsstyret i Legeforeningen. 
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Arbeidsgruppen har bevisst holdt disse temaene utenfor i de endringene som blir foreslått i Steg 1 og 

Steg 2. Siden sak 11 ikke er en vedtakssak, vil dokumentene til denne saken bli sendt til landsrådet på 

et senere tidspunkt, senest torsdag 13. oktober. 

 

Arbeidsgruppen ser altså for seg at landsrådet tar stilling til vedtektsendringer i tre etterfølgende 

steg. Hensikten å gi en mer pedagogisk og oversiktlig prosess for landsrådet. 

 

 

2. Sakens bakgrunn 

Landsrådet i Overlegeforeningen fattet 14. november 2019 følgende vedtak: 

«Landsrådet ber styret om å vurdere om det skal lages en ny ordning for valg av Of-representanter til 

landsrådet, landsstyret etc.» 

 

17. november 2020 fattet landsrådet følgende vedtak: 

«Landsrådet ber styret nedsette en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra styret og landsrådet, 

samt jurister i Ofs sekretariat. Arbeidsgruppen skal legge fram en sak for landsrådet våren 2021 med 

konkrete forslag til endringer av Ofs vedtekter og valginstruks. Arbeidsgruppen kan, dersom den finner 

det ønskelig, etablere en referansegruppe som kan gi tilbakemeldinger til arbeidsgruppen underveis i 

prosessen.» 
 

Styret nedsatte denne arbeidsgruppen: Marie Skontorp (leder), Jana Midelfart Hoff, Oda Solheim 

Hammerstad, Arne Refsum og Jan Eikeland (jurist). 

 

I tillegg vedtok styret å nedsette en referansegruppe med følgende medlemmer: Ellen Holtan 

Folkestad, Jannicke Mellin-Olsen og Thor Severinsen. 

 

Eikeland gikk ut av arbeidsgruppen i mars 2022, og ble erstattet av jurist Anders Schrøder Amundsen. 

I forbindelse med at Amundsen har tatt over som sekretariatsleder for Ylf, trådte Eikeland inn i 

arbeidsgruppen på nytt. 

 

På det ordinære landsrådsmøtet til Of 30. august 2021 fattet landsrådet følgende vedtak: 

«Landsrådet ga sin tilslutning til at vedtektene og valginstruksen bør slås sammen til ett dokument. 

Landsrådet var videre av den oppfatning at det framstår som hensiktsmessig i hovedsak å følge den 

samme strukturen som lovene til Den norske legeforening. 

Landsrådet diskuterte de tre hovedmodellene som ble lagt fram for hvordan Ofs landsråd kan 

sammensettes og velges. Landsrådet fattet ikke et endelig vedtak i saken, men i en uforpliktende 

prøvevotering stemte et flertall (38 av 58 stemmeberettigede) for å endre dagens regelverk på dette 

punktet. I valget mellom den hybride-modellen (modell 2) og den radikale modellen (modell 3), viste 

prøvevoteringen at kun to delegater ønsket den radikale modellen.» 

 

De tre modellene som dette vedtaket viser til, gjaldt primært valg og sammensetning av landsrådet. 

 

Etter landsrådsmøtet i august 2021 har landsrådet diskutert saken om vedtektsendringer 

24. november 2021, 9. februar 2022, 25. april 2022 og 25. august 2022.  

 

 

3. Status og veien videre 
Landsrådet har flere ganger de siste årene gitt sin tilslutning til behovet for å ha en samlet og 

helhetlig tilnærming til arbeidet med endringer av vedtektene. Utgangspunktet var et ønske om å 
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lage nye regler for valg av delegater til landsrådet og landsstyret. Prosessen har imidlertid avdekket 

at dagens regelverk har en rekke mangler, gjentagelser, uklarheter og til dels motstridende 

reguleringer. Arbeidet har derfor blitt mer komplisert og utfordrende enn det arbeidsgruppen så for 

seg da prosessen begynte. 

 

Status for arbeidet er at landsrådet så langt ikke har fattet vedtak som innebærer materielle 

endringer i vedtektene eller valginstruksen. 

 

Landsrådet har riktignok i løpet av de tre siste årene vedtatt tre endringer i vedtektene (blant annet i 

§ 9, femte ledd, om valg av leder, nestleder og styremedlemmer). Disse endringene faller imidlertid 

utenfor arbeidsgruppens mandat. 

 

Arbeidsgruppens opprinnelige plan var å legge fram forslag til endringer for landsrådet i februar 

2021, som skulle få virkninger for valgene i den kommende perioden. Dette har ikke vist seg mulig. 

Landsrådet har vært holdt forløpende orientert om prosessen. 

 

Arbeidsgruppen mener det er realistisk at landsrådet kan fatte et vedtak om endringer i Steg 3, slik at 

det får virkning for valgene som skal gjøres for perioden fra 1. september 2023 til 31. august 2025. 

 

Dette innebærer at landsrådet må fatte et endelig vedtak på møtet i februar 2023, slik at det nye 

regelverket blir gjort gjeldende for valgene som skal foretas på det ordinære landrådsmøtet i april 

2023. Dersom dette ikke viser seg å være mulig, må saken utsettes til et senere tidspunkt. 

 

 

4. Sak 9 - Dagens regelverk i ett dokument og med ny struktur (Steg 1) 

Landsrådet har allerede gitt sin tilslutning til at vedtektene og valginstruksen bør slås sammen til ett 

dokument, samt å følge strukturen i oppsettet til Legeforeningens lover, så langt det lar seg gjøre. 

 

Arbeidsgruppen mener derfor at dette bør være det første steget, og at landsrådet fatter vedtak om 

dette på møtet i oktober 2022. Med et slikt vedtak vil det ikke bli gjort noen materielle endringer. 

Det gamle regelverket flyttes bare over til en ny struktur. 

 

Arbeidsgruppen har vedlagt to dokumenter i forbindelse med behandlingen av Steg 1: 

 

Steg 1 – Forslag til nye vedtekter, med henvisninger og spor endringer 

Steg 1 – Forslag til nye vedtekter, renskrevet 

 

I dokumentet med henvisninger framgår det hvor i dagens vedtekter og valginstruks de enkelte 

bestemmelsene er hentet fra. I det andre dokumentet er alle henvisninger slettet, slik at landsrådet 

enklere kan se hvordan de nye vedtektene vil bli, dersom forslaget blir vedtatt. 

Det har imidlertid vært nødvendig å gjøre noen mindre redaksjonelle endringer av hensyn til flyten 

og konsistensen i regelverket. Disse endringene kan oppsummeres i følgende punkter: 

• Strøket overlappende bestemmelser i vedtekter og valginstruks. 

• Slettet alle referanser til valginstruksen (fordi det blir ett regelverk). 

• Skrevet måneder og tall under 13 med bokstaver. 
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• Erstattet begrepet tall med ulike år med begrepet oddetallsår. I dagens regelverk brukes 

begge begrepene. Arbeidsgruppen har valgt oddetallsår, fordi landsstyret i Legeforeningen 

vedtok dette da Legeforeningens lover ble endret våren 2022. 

• Erstattet Of med enten Overlegeforeningen eller foreningen. Unntaket er når regelverket 

bruker begrepet lokalt Of-utvalg. 

• Erstattet Dnlf med Legeforeningen. Erstattet Den norske legeforening med Legeforeningen, 

med unntak av første gang Den norske legeforeningen brukes. 

• Harmonisert innebygde motsetninger når det gjelder tidspunktet for når valg skal foretas. 

Her har regelverket brukt både 15. august, 31. august og 1. september. Vi har valgt datoen 

31. august, fordi dette er brukt flest ganger i dagens regelverk og fordi dette er konsistent 

opp mot Legeforeningens regelverk. Enkelte steder står det fortsatt fra 1. september, fordi 

dette er logisk, for eksempel når funksjonsperioden varer fra. 

• Oppdatert referanser og henvisninger i tråd med strukturen i dette forslaget. 

• Endret tittelen på noen bestemmelser enkelte steder, av hensyn til å gjøre den mer 

dekkende. 

• Enkelte mindre språklige endringer. 

• Skrevet inn det engelske navnet på Norsk overlegeforening i § 1-1. 

• Endret rekkefølgen på punkt a) og b) i formålsbestemmelsen i § 1-3. 

 

 

5. Sak 10 – Språklige endringer og andre endringer (Steg 2) 

Som allerede påpekt, har arbeidet med vedtektsendringer vist at Ofs regelverk inneholder mangler 

og er til dels motstridende. Det synes også å være bred enighet om at regelverket har behov for en 

språklig modernisering og oppdatering. I tillegg vedtok landsstyret i Legeforeningen våren 2022 en 

rekke endringer av primært redaksjonell karakter i Legeforeningens lover, som det er behov for å 

harmonisere med Of sitt regelverk. 

 

Med dette steget er tanken å innarbeide endringene som er nevnt ovenfor. Arbeidsgruppen har 

vedlagt to dokumenter i forbindelse med behandlingen av Steg 2: 

 

Steg 2 – Forslag til nye vedtekter, med henvisninger og spor endringer 

Steg 2 – Forslag til nye vedtekter, renskrevet 

 

Referansepunktet for dokumentet med henvisninger, er endringene som er gjort i Steg 1. I det andre 

dokumentet er alle henvisninger slettet, slik at landsrådet enklere kan se hvordan de nye vedtektene 

vil bli, dersom de blir vedtatt. 

 

Arbeidsgruppen mener det vil være realistisk for landsrådet å fatte vedtak for endringsforslagene i 

Steg 2 på landsrådsmøtet i oktober 2022 (forutsetter at det først er gjort et vedtak i tråd med steg 1). 

 

Arbeidsgruppen er klar over at det blir foreslått en rekke materielle endringer i Steg 2, i tillegg til de 

språklige og pedagogiske endringene. Noen av de materielle endringene er imidlertid hentet fra 

Legeforeningens lover, og forplikter derfor allerede Of. Andre vedtektsfester forhold som allerede er 

praksis i foreningen. De fleste av endringene i denne kategorien er derfor strengt tatt ikke direkte 

materielle endringer, men tatt inn for å gjøre vedtektene til et helhetlig dokument. Dette gjør at 

medlemmene og Ofs organer lettere vet hvilke regler som gjelder. 
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Arbeidsgruppen har ikke gjort språklige eller andre endringer i de bestemmelsene i regelverket som 

gjelder temaene om vi har plassert under Steg 3. 

 

Ett av forslagene i Steg 2 er å vedtektsfeste at det årlige tariffkurset blir et fast organ i Of. Tariffkurset 

har i lang tid vært arrangert årlig, og har en viktig rolle i arbeidet med å utforme krav og 

prioriteringer i forhandlingene i de sentrale tariffområdene. Arbeidsgruppen anser det derfor som 

viktig at rollen og oppgaven til tariffkurset blir regulert i vedtektene. 

 

Dersom diskusjonen på landsrådet innebærer at det er en stor grad av uenighet om enkelte av 

forslagene i Steg 2, er det arbeidsgruppens anbefaling - av hensyn til tidsbruken på landsrådet - at 

forslagene trekkes og eventuelt bearbeides slik at de kan legges fram på et senere tidspunkt. 

 

 

6. Sak 11 - De store temaene (Steg 3) 

Arbeidsgruppen har her ikke kommet så langt ennå at det har vært mulig å foreslå tekstlige 

endringer. Arbeidsgruppen mener likevel det er nødvendig at landsrådet i oktober gir konkrete 

føringer for hvordan gruppen skal arbeide videre med disse temaene ( se sak 11 i punkt 1). 

 

Arbeidsgruppen vurderer at det er hensiktsmessig at landsrådet foretar en prøvevotering, slik at 

arbeidsgruppen får tilstrekkelig grunnlag til å utarbeide forslag som samsvarer med landsrådets 

oppfatning. Dette vil også øke sannsynligheten for at arbeidsgruppen lykkes med å legge fram et 

gjennomarbeidet forslag til landsrådsmøtet i februar 2023. 

 

Som allerede påpekt under punkt 1, vil arbeidsgruppen på et senere tidspunkt sende ut et forslag til 

hvordan landsrådet skal diskutere og foreta en prøvevotering over disse temaene. 

 
 

7. Forslag til landsrådets behandling av vedtektsendringene 

Arbeidsgruppen anbefaler at de tre stegene som er beskrevet i dette dokumentet settes opp som tre 

selvstendige saker på landsrådsmøtet i oktober. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler også at landsrådet nedsetter en redaksjonskomite ved behandlingen av 

vedtektsendringene på møtet i oktober. 

 

Arbeidsgruppen mener at diskusjonen om de nye vedtektene bør ledes av en dirigent. Etter dagens 

vedtekter er møtet i oktober betegnet som andre landsrådsmøter, og skal derfor ledes av styrets 

leder, men arbeidsgruppen mener det er hensiktsmessig at disse sakene ledes av en dirigent utenfor 

styret. 

 
VEDLEGG: 
 

• Dagens vedtekter 

• Dagens valginstruks 
 

• Steg 1 – Forslag til nye vedtekter, med henvisninger og sporendringer 

• Steg 1 – Forslag til nye vedtekter, renskrevet 
 

• Steg 2 – Forslag til nye vedtekter, med henvisninger og sporendringer 

• Steg 2 – Forslag til nye vedtekter, renskrevet 


