PROTOKOLL - YNGRE LEGERS FORENINGS ÅRSMØTE 21.-22. APRIL 2021 (DIGITALT)

Til stede fra landsrådet:
Styret: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Sofie Bratholm, Oda Kristine Sandli, Håvard
Ravnestad, Ingeborg Henriksen, Jørgen Sandberg Michelsen, Morten L. Friberg, Jasna Ribic, Oslo
Universitetssykehus HF: Anniken Riise Elnes, Benedicte B. Fadnes, Odrun Katrine Bergland,
Diakonhjemmet sykehus: Charlotte Ferner Heglund, Lovisenberg sykehus: Lasse Rossvoll, Akershus
Universitetssykehus HF: Sigrid Risøe, Andreas Tronsen, Vestre Viken HF: Tor Martin Bjerkerud,
Camilla Grundmann, Sykehuset Østfold: Lars Magnus Aker, Sykehuset Innlandet HF: Karen Henriette
Hustveit, Arne Magnus Krokeide, Sykehuset Vestfold HF: Ane Dybvig, Sykehuset Telemark HF:
Kristoffer Ask, Sørlandet sykehus HF: Brede Alex Kvisvik, Helse Stavanger HF: Mathias Hella, Therese
Egenæs, Helse Fonna HF: Anne Sandvik, Helse Bergen HF: Haris Causevic, Andreas Benneche,
Haraldsplass sykehus: Morten Yung Isaksen, Helse Førde HF: Randi Oma Sele (21. april), Edgar Peter
Piel (22.april), Helse Møre og Romsdal HF: Erik Kjetså, Kjersti Ødegård, St. Olavs Hospital HF: Tobias
Iveland, Runa Geirmundsdatter Unsgård , Helse Nord-Trøndelag HF: Ole Kristian Thu,
Nordlandssykehuset HF: Ingrid Adriansen Jakobsen, Helgelandssykehuset HF: Ingeborg Haug
Steinholt, Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Lillan Haugen, Marthe Nissen, Finnmarkssykehuset
HF: Ingvild Skjerping Dahl, Yngsterepresentanter: Helse Vest: Beanca Gjølberg Grottenberg, Helse
Midt: Kaja Sørgård Eriksen, Helse Nord: Eirin Skaftun, Helse Sør-Øst: Torbjørn Strømsnes,
Stipendiater: Sophie Bowe, Fredrik Emil Juul, Fagmedisinske representanter (fra kl 12.30 21. april):
Harald Fagerheim Bugge, Eivind Westrum Aabel, Elisabeth Wiik
Valgkomiteen: Anja Fog Heen (leder), Sigurd Breder og Anne Sandvik (også delegat)
Desisor: Guro Marthe Gulstad Mpote
Ylfs sekretariat: Charlotte Nielsen, Marthe Helene Sandli og Bjørn Ove Ekern Kvavik
Referent: Bjørn Ove Ekern Kvavik
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Åpning og navneopprop

Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer
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Godkjenning av innkallingen

Vedtak:
1

Landsrådet godkjente innkallingen til Ylfs årsmøte 21.-22 april 2021
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Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Landsrådet godkjente dagsorden til Ylfs årsmøte 21.-22 april 2021, og saksrekkefølge i
samsvar med fremtidsplanen
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Valg av ordstyrer

Styrets forslag til ordstyrer: Einar Vie Sundal
Vedtak:
Landsrådet valgte Einar Vie Sundal til ordstyrer på årsmøtet
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Godkjenning av forretningsorden

Vedtak:
Landsrådet godkjente forretningsorden til Ylfs årsmøte 21.-22. april 2021
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Valg av redaksjonskomité

Valgkomiteens forslag til redaksjonskomite:
Tobias Iveland (leder), Lars Magnus Aker, Sigrid Risøe
Vedtak:
Landsrådet godkjente oppnevnelsen på 3 medlemmer til redaksjonskomiteen, bestående av
Tobias Iveland (leder), Lars Magnus Aker, Sigrid Risøe
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Valg av tellekomité

Valgkomiteens forslag til tellekomite:
Sunniva Rugseth, Marthe Helene Sandli, Hanne Gillebo-Blom
2

Vedtak:
Landsrådet godkjente oppnevnelsen på 3 medlemmer til tellekomite bestående av Sunniva
Rugseth, Marthe Helene Sandli, Hanne Gillebo-Blom
Tellekomiteen ble ikke benyttet da alle avstemninger ble gjennomført elektronisk
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Styrets årsberetning 2020-2021

Vedtak:
Landsrådet tok styrets årsmelding for Ylf for 2020-2021 til etterretning.
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Covid-19 – erfaringer fra et år med pandemi

Det ble fremmet følgende forslag til resolusjon fra styret:
Ylf forventer at det planlegges for økt satsning på spesialistutdanning og kursavvikling i årene
som kommer, både ved det enkelte helseforetak, i de respektive regioner og nasjonalt. Dette
må gjenspeiles i økte ressurser i kommende statsbudsjett. Ylf forventer at tap av lønn som
følge av senere spesialistgodkjenning kompenseres i legenes lønnsoppgjør.

Forslag til forenklet resolusjon fra Erik Kjetså:
Ylf forventer/krever økt satsing på spesialistudanning og kursavvikling nasjonalt, regionalt og
ved det enkelte helseforetak.Dette må gjenspeiles i prioriteringer for statsbudsjettet
kommende og påfølgende år.
Ylf forventer at tap av lønn som følge av senere spesialistgodkjenning kompenseres i legenes
lønnsoppgjør.

Forslag til endringer fra Ingeborg Steinholt:
Ylf forventer at satsningen på spesialistutdanning og kursavvikling i årene som kommer øker,
både ved det enkelte helseforetak, i de respektive regioner og nasjonalt. Allerede før
pandemien var det etterslep på mange kurs. Dette forutsetter at kursaktiviteten ikke bare
må tilbake til samme nivå som før pandemien, men må økes slik at etterslepet minskes.
De regionale utdanningsutvalgene oppfordres til å samkjøre kursplanlegging, slik at kursene
spres gjennom året.
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Behovet for økt fokus på spesialistutdanning og kursavvikling må gjenspeiles i økte ressurser
i kommende statsbudsjett. Ylf forventer at tap av lønn som følge av senere
spesialistgodkjenning kompenseres i legenes lønnsoppgjør

Forslag fra redaksjonskomiteen:
Ylf krever økt satsing på spesialistutdanning og kursavvikling nasjonalt, regionalt og ved det
enkelte helseforetak. Spesielt må kursaktiviteten økes og de regionale utdanningsutvalgene
må samarbeide om planleggingen slik at forsinkelser i spesialistutdanning hentes inn.
Behovet for økt fokus på spesialistutdanning og kursavvikling må gjenspeiles i økte ressurser
i kommende statsbudsjett. Ylf forventer at tap av lønn som følge av senere
spesialistgodkjenning kompenseres i legenes lønnsoppgjør.

Forslag fra Jasna Ribic
Ylf krever økt satsing på spesialistutdanning og kursavvikling nasjonalt, regionalt og ved det
enkelte helseforetak. Spesielt må kursaktiviteten økes og de regionale utdanningsutvalgene
må samarbeide om planleggingen slik at forsinkelser i spesialistutdanning hentes inn.
Behovet for økt fokus på spesialistutdanning og kursavvikling må gjenspeiles i øremerkede
midler i kommende statsbudsjett og i helseforetakene økonomiske prioriteringer. Ylf
forventer at tap av lønn som følge av senere spesialistgodkjenning kompenseres i legenes
lønnsoppgjør.
Justert forslag fra redaksjonskomiteen:
Ylf krever økt satsing på spesialistutdanning og kursavvikling nasjonalt, regionalt og ved det
enkelte helseforetak. Spesielt må kursaktiviteten økes og de regionale utdanningssentre må
samarbeide om planleggingen slik at forsinkelser i spesialistutdanning hentes inn.
Behovet for økt satsning på spesialistutdanning må gjenspeiles i økte ressurser i kommende
statsbudsjett og øremerkes i helseforetakenes økonomiske prioriteringer.
Som følge av forsinket spesialistgodkjenning forventer Ylf at tap av kompetansebyggende
aktiviteter anerkjennes og tap av lønn kompenseres i legenes lønnsoppgjør.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Resolusjon
Ylf krever økt satsing på spesialistutdanning og kursavvikling nasjonalt, regionalt og ved det
enkelte helseforetak. Spesielt må kursaktiviteten økes og de regionale utdanningssentre må
samarbeide om planleggingen slik at forsinkelser i spesialistutdanning hentes inn.
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Behovet for økt satsning på spesialistutdanning må gjenspeiles i økte ressurser i kommende
statsbudsjett og øremerkes i helseforetakenes økonomiske prioriteringer.
Som følge av forsinket spesialistgodkjenning forventer Ylf at tap av kompetansebyggende
aktiviteter anerkjennes og tap av lønn kompenseres i legenes lønnsoppgjør.
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Ylfs internasjonale arbeid/ European Junior Doctors (EJD)

Vedtak:
Landsrådet tok saken til orientering.
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Ylfs politiske dokument og punktprogram 2021-2023

Styret fremmet forslag til politisk dokument fo punktprogram for perioden 2021-2023, med
følgende forslag til vedtak:
Landsrådet vedtar styrets forslag til politisk dokument og punktprogram for perioden 20212023

Forslag fra Odrun Bergland:
Ylf vil jobbe for
•

At etterslepet i spesialistutdanning som følge av Covid-19 pandemien innhentes, at
sentrale myndigheter og helseforetak gjør nødvendige ressursprioriteringer og at
regionale utdanningssentra sørger for at kursetterslepet innhentes

Forslag fra Lillan Haugen til politisk dokument og punktprogram:
Til punkt 1 «Et godt arbeidsliv», legge til:
Opplevd trygghet i jobben, en positiv åpenhetskultur og godt arbeidsmiljø er forutsetninger
for forsvarlig utøvelse av yrket.
•

å øke bevisstheten blant leger i overordnede roller og stillinger om ubevisst

diskriminering, trakassering, maktmisbruk og seksualisert oppmerksomhet

Forslag fra Kari Mostad (med støtte fra Erik Kjetså)
Under pkt 2. Kvalitet og kvantitet i legers spesialistutdanning, siste kulepunkt:
"At forskning og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger"
Forslag om at det endres til:
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"At forskning, helseledelse og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger"
Alternativt: "At forskning, ledelse og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for
leger"

Forslag fra Frederik Emil Juul og Sophie Bowe
Under punkt 2:
«At forskning og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger»
Forslag
«At forskning og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger, blant annet ved at
lønn og rettigheter tilsvarer i kliniske stillinger.»

Forslag fra Håkon Kinck Borén:
Under pkt. 1, nytt tillegg:
- At gravide og foreldre i foreldrepermisjon sikres at grunnleggende rettigheter ivaretas,
herunder at vikariater ikke avsluttes i permisjonstiden eller overføres til annet sykehus.
Under pkt. 2, endring:
- At ledelse, forskning og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger (+
tilleggstekst fra Juul/Bowe).
Under pkt. 3, nytt tillegg:
- Å rådgi helse- og beredskapsmyndigheter om matriell og immatriell beredskap overfor
fremtidige kriser.

Forslag fra Anne Sandvik til punktprogram, under et godt arbeidsliv:
- at rettigheter ivaretas under svangerskap, ved amming og under foreldrepermisjon
Forslag fra Siw Vestengen (støttet av Kristin Utne)
Til presiseringer inn under kompetanse:
YLF vil jobbe for at legenes medisinske kompetanse blir styrende for helsevesenets
prioriteringer. Legenes spisskompetanse er diagnostisk avklaring, og bør være leger
kjerneoppgave.
Vern:
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Graviditet, foreldrepermisjon og sykdom blant leger skal ikke være til hinder for et effektiv
utdanningsforløp.
YLF vil fremme arbeid mot diskriminering og trakassering av syke, gravide, etniske
minoriteter og personer av ulik legning blant leger, ledere og øvrige kolleger

Forslag fra Ingeborg Henriksen:
Leger er premissleverandører for utviklingen av helsetjenesten og skal være ledende i
diagnostisk arbeid.

Forslag fra redaksjonskomiteen:
Forslag:
Opplevd trygghet i jobben, en positiv åpenhetskultur og godt arbeidsmiljø er forutsetninger
for forsvarlig utøvelse av yrket.
Kapittel 1:
• Å øke bevisstheten blant leger og ledere omkring bevisst og ubevisst
diskriminering som har bakgrunn i etnisitet, legning,
funksjonsnedsettelse og kjønn.
• å øke bevisstheten blant leger og ledere omkring trakassering, maktmisbruk og
seksualisert oppmerksomhet
• At grunnleggende rettigheter ivaretas under svangerskap, amming
og foreldrepermisjon
Kapittel 2:
• At etterslepet i spesialistutdanning innhentes, at ressursbehovet synliggjøres gjennom
økte bevilgninger til helse over statsbudsjettet og gjennom økonomiske prioriteringer
innen det enkelte helseforetak
• At forskning og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger, blant annet ved
at lønn og sosiale rettigheter tilsvarende som for leger i kliniske stillinger
Kapittel 3:
• Å være en tydelig aktør overfor helse- og beredskapsmyndigheter ved nåværende og
fremtidige kriser
• At leger skal være premissleverandører for utviklingen av helsetjenester

Alle forslagsstillere trakk sine forslag til fordel for redaksjonskomiteens forslag. Det ble
deretter votert over redaksjonskomiteens forslag.
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Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Landsrådet vedtok politisk dokument og punktprogram for perioden 2021-2023
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Regnskap for Ylf 2020

Vedtak:
Landsrådet godkjente Ylfs regnskap for 2020. Styret meddeles ansvarsfrihet for 2020 regnskapet.
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Styrehonorar – rapport fra arbeidsgruppe

Styret hadde fremmet følgende forslag til vedtak:
Landsrådet stiller seg bak anbefalingene om justeringer av styrehonorar for nestleder og
justeringer av honorarordningen for redaktør.
Vedtatt mot 1 stemme

Vedtak:
Landsrådet stilte seg bak anbefalingene om justeringer av styrehonorar for nestleder og
justeringer av honorarordningen for redaktør.
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Budsjett for Ylf 2022, og fastsetting av honorar

Styret hadde fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Landsrådet vedtar rammebudsjettet for 2022 i tråd med styrets forslag. Landsrådet
ber styret ta opp igjen spørsmålet om permanent reduksjon av ekstrakontingent og
tilbakeføring av lederlønn til 2019-nivå som del av budsjettdiskusjonen for 2023.
2. Styret bes fortsette arbeidet for en endring av Legeforeningens
kontingentfordelingsmodell i tråd med tidligere vedtak
3. Årsmøtefastsatt kontingent settes til:
250 kroner
4. Godtgjøring for styrets medlemmer skal være følgende:
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a.
b.
c.
d.

Leder 16 G i full tids frikjøp
Nestleder 1,5 G
Øvrige styremedlemmer 0,9 G
Valgfritt
i. enten 3 G
ii. eller mulighet til å ta ut frikjøp på 20 % mot at honoraret reduseres
fra 3 G til 0,9 G (tilsvarende styremedlemmene)

5. Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf
merutgifter til slik bolig. Reiseutgiftene mellom Oslo og fast bolig utenom Osloområdet dekkes av Ylf etter faktiske utgifter.
6. Leder gis full lønn under sykdom og foreldrepenger. Leder tilstås pensjonsordning i
samsvar med den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i Legeforeningen.
7. Leder tilstås tre måneders etterlønn etter fullført lederperiode. Av disse har leder
rett til en måned uten vilkår. De siste to månedene tilstås under forutsetning av at
leder ikke har annet arbeid.
8. Leder gis støtte til lederutdanning og faglige kurs for å holde seg ajour innenfor sitt
fagområde.
9. Dersom nestleder fungerer som stedfortreder i leders fravær skal nestleder
godtgjøres i tråd med det til enhver tid gjeldende honorar for leder. Forutsetningen
er at nestleder fyller samtlige lederoppgaver
10. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske
overføringer fra Legeforeningen. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å foreta
budsjettendringer på den enkelte art innenfor rammen av det vedtatte budsjett.
Det ble fremmet følgende forslag fra Clara Bratholm:
Lederlønnen økes tilbake til opprinnelig 17,7G

Det ble først votert over Bratholms forslag mot styrets forslag 4 a. Styrets forslag ble vedtatt
mot 7 stemmer.
Deretter ble det votert over helheten i styrets forslag.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Landsrådet vedtar rammebudsjettet for 2022 i tråd med styrets forslag. Landsrådet
ber styret ta opp igjen spørsmålet om permanent reduksjon av ekstrakontingent og
tilbakeføring av lederlønn til 2019-nivå som del av budsjettdiskusjonen for 2023.
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2. Styret bes fortsette arbeidet for en endring av Legeforeningens
kontingentfordelingsmodell i tråd med tidligere vedtak
3. Årsmøtefastsatt kontingent settes til:
250 kroner
4. Godtgjøring for styrets medlemmer skal være følgende:
e. Leder 16 G i full tids frikjøp
f. Nestleder 1,5 G
g. Øvrige styremedlemmer 0,9 G
h. Valgfritt
i. enten 3 G
ii. eller mulighet til å ta ut frikjøp på 20 % mot at honoraret reduseres
fra 3 G til 0,9 G (tilsvarende styremedlemmene)
5. Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf
merutgifter til slik bolig. Reiseutgiftene mellom Oslo og fast bolig utenom Osloområdet dekkes av Ylf etter faktiske utgifter.
6. Leder gis full lønn under sykdom og foreldrepenger. Leder tilstås pensjonsordning i
samsvar med den til enhver tid gjeldende pensjonsordning i Legeforeningen.
7. Leder tilstås tre måneders etterlønn etter fullført lederperiode. Av disse har leder
rett til en måned uten vilkår. De siste to månedene tilstås under forutsetning av at
leder ikke har annet arbeid.
8. Leder gis støtte til lederutdanning og faglige kurs for å holde seg ajour innenfor sitt
fagområde.
9. Dersom nestleder fungerer som stedfortreder i leders fravær skal nestleder
godtgjøres i tråd med det til enhver tid gjeldende honorar for leder. Forutsetningen
er at nestleder fyller samtlige lederoppgaver
10. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske
overføringer fra Legeforeningen. Landsrådet vedtar å gi styret fullmakt til å foreta
budsjettendringer på den enkelte art innenfor rammen av det vedtatte budsjett.
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Saker til Legeforeningens landsstyremøte 2021

Vedtak:
Landsrådet tok saken til orientering. Styret tar med seg landsrådets synspunkter i sitt videre
arbeid frem mot landsstyremøtet.
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Valg av leder for 2021 – 2023

Valgkomiteens forslag til leder:
Kristin K. Utne

Enstemmig gjenvalgt

Vedtak:
Landsrådet valgte Kristin K. Utne til leder av Ylf for perioden 2021-2023
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Valg av nestleder for 2021 – 2023

Valgkomiteens forslag til nestleder:
Ingeborg Henriksen

Forslag fra salen
Oda K. Sandli
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
Ingeborg Henriksen

37 stemmer

Oda K. Sandli

10 stemmer

Vedtak:
Landsrådet valgte Ingeborg Henriksen til nestleder av Ylf for perioden 2021-2023
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Valg av yngsterepresentant for 2021 – 2023

Valgkomiteens forslag til yngsterepresentant:
Beanca Grottenberg

Forslag fra salen:
Kjetil Askim
Karianne Haga
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
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Beanca Grottenberg 27 stemmer
Kjetil Askim

12 stemmer

Karianne Haga

10 stemmer

Vedtak:
Landsrådet valgte Beanca Grottenberg til yngsterepresentant for perioden 2021-2023
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Valg av 5 styremedlemmer og 3 vararepresentanter for 2021 – 2023

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:
Lars Magnus Aker
Tobias Solli Iveland
Oda K. Sandli
Lillan Haugen
Kjetil Askim

Forslag fra salen:
Jasna Ribic
Kari Mostad
Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
Lillan Haugen

47 stemmer

Lars Magnus Aker

44 stemmer

Tobias Solli Iveland

44 stemmer

Oda K. Sandli

44 stemmer

Kjetil Askim

31 stemmer

Jasna Ribic

21 stemmer

Kari Mostad

14 stemmer

Valgkomiteens forslag til vararepresentanter:
Jasna Ribic
Kari Mostad
Karianne Haga - yngsterepresentant
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Forslag fra salen:
Håkon Kinck Boren
Det ble først votert over 1 vararepresentant til styret. Ved avstemning fikk kandidatene
følgende stemmer:
Jasna Ribic

33 stemmer

Kari Mostad

5 stemmer

Karianne Haga

10 stemmer

Håkon Kinck Boren

1 stemme

Deretter ble det votert over 2 vararepresentant til styret. Ved avstemning fikk kandidatene
følgende stemmer:
Kari Mostad

21 stemmer

Karianne Haga

22 stemmer

Håkon Kinck Boren

6 stemmer

Deretter ble det votert over 3 vararepresentant til styret. Ved avstemning fikk kandidatene
følgende stemmer:
Kari Mostad

29 stemmer

Håkon Kinck Boren

20 stemmer

Vedtak:
Landsrådet valgte Lillan Haugen , Lars Magnus Aker, Tobias Solli Iveland, Oda Sandli og
Kjetil Askim til styremedlemmer for perioden 2021-2023
Landsrådet valgte i følgende rekkefølge: Jasna Ribic, Karianne Haga (yngsterepresentant) og
Kari Mostad som varamedlemmer til styret for perioden 2021-2023

Etter dette utgjør Ylfs styre 2021-2023
Kristin Kornelia Utne – leder
Ingeborg Henriksen – nestleder
Beanca Grottenberg – yngsterepresentant
Lars Magnus Aker
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Tobias Solli Iveland
Oda K. Sandli
Lillan Haugen
Kjetil Askim

Vararepresentanter
Jasna Ribic
Karianne Haga - yngsterepresentant
Kari Mostad
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Valg av redaktør for yngreleger.no for 2021 – 2023

Valgkomiteens forslag til redaktør:
Mikal Jacob Hole

Forslag fra salen:
Tuva Mjønes

Ved avstemning fikk kandidatene følgende stemmer:
Mikal Jacob Hole

42 stemmer

Tuva Mjønes

7 stemmer

Vedtak:
Landsrådet valgte Mikal Jacob Hole til yngsterepresentant for perioden 2021-2023
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Valg av revisor, desisor og 2 varadesisorer, kontrollkomite for 2021 – 2023

Valgkomiteens forslag til revisor, desisor og 2 varadesisorer:
Desisor: Håvard Ravnestad
Varadesisor;
1. Clara Bratholm
2. Eivind Westrum Aabel
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Revisor: RSM Norge AS

Vedtak:
Landsrådet valgte Håvard Ravnestad til desisor for perioden 2021-2023, med følgende
rangerte varadesisorer:
1. Clara Bratholm
2. Eivind Westrum Aabel
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Valg av valgkomité (leder, 2 medlemmer og 3 rangerte varamedlemmer) for
2021 - 2023

Valgkomiteens forslag til valgkomité
Sigurd Breder (leder)
Anne Sandvik
Mathias Hella
Vara:
Sigrid Risøe
Jørgen Sandberg Michelsen
Haris Causevic

Landsrådet valgte Sigurd Breder (leder), Anne Sandvik og Mathias Hella til valgkomite for
perioden 2021-2023, med følgende rangerte varamedlemmer:
Sigrid Risøe
Jørgen Sandberg Michelsen
Haris Causevic
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Eventuelt

Vedtak:
Det ble ikke fremmet saker i medhold av lovenes § 3-4 g
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