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Valginstruks for valg av fagstyre, faglandsrådets 
landsstyredelegater (fagdelegater) og LIS-
representasjon  

Gjelder fra og med 11.09.2019 revidert 20.04.2021 

  

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser  

  
§ 1-1 Formål  
Denne instruks har til formål å legge til rette for en ryddig og oversiktlig gjennomføring av valg av 
fagstyre, faglandsrådets landsstyredelegater (fagdelegater) og LIS representanter til 
faglandsrådet. Legeforeningens generelle føringer om kjønnsbalanse, representasjon fra små og 
store foreninger og geografisk spredning av representantene må tilstrebes oppfylt i den grad det er 
praktisk mulig.  
 
  
§ 1-2 Valgperioden  
Valg avholdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden jf. § 3-6-4-  
1(4), jf. § 3-1-1-(2).  
  
§ 1-3 Fordelingsnøkkel  
Valgkomiteen innhenter medlemstall fra Legeforeningen for å beregne LIS-representasjonen i  
valggruppene. Antallet beregnes etter forholdet mellom antall ordinære medlemmer og 
medlemmer som i medlemsregisteret står registrert som i spesialisering per 1.2 i valgåret. 
Forholdstallet avrundes til nærmeste hele tall.  
  
§ 1-4 Habilitet  
Valgkomiteenes medlemmer og varamedlemmer er ikke valgbare til de posisjoner eller  
varaposisjoner som skal besettes.  
 
 
§ 1-5 Myndighet  
Instruksen utarbeides av fagstyret jf. § 3-6-7(4) og vedtas av faglandsrådet jf. § 3-6-4-1(6).  
 
  

Kapittel 2 – Valg i regi av faglandsrådets valgkomité  

  
§ 2-1 Faglandsrådets valgkomité  
  
Faglandsrådets valgkomité, jf. Dnlfs lover §3-6-7 oppnevner en valgkomité på 3 personer samt 3 
personlige varamedlemmer for valgkomiteens medlemmer etter innstilling fra fagstyret. 
Valgkomiteen skal bestå av minst én representant for leger i spesialisering (LIS) med personlig 
vararepresentant.  
 
Valgkomiteen skal være representert med minst ett medlem på faglandsrådsmøtet. 
  
 
§ 2-2 Valg av valgkomité  
Valg av Faglandsrådets valgkomité og personlige varamedlemmer gjennomføres på  
faglandsrådsmøter etter innstilling fra fagstyret i ulike årstall for kommende 2-årsperiode jf. §§ 3-6-4-
2(2) og 3-6-7(1). 
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Fagstyret innstiller på leder av valgkomiteen. Dersom valgt leder går ut av valgkomiteen i perioden, 
velger komiteen selv ny leder.  
  
LIS som blir spesialist i perioden, beholder sin plass i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer  
trenger ikke å være delegater til faglandsrådet.  
  
§ 2-3 Valgkomiteens oppgave  
  
Valgkomiteen forbereder valg jf. §3-6-7(2) av:  
  
a) Fagstyret samt vararepresentanter  
b) Fagdelegater til Legeforeningens landsstyre samt vararepresentanter  
C) LIS-representanter til faglandsrådet fra foreninger med mindre enn 1000 medlemmer og 
vararepresentanter i rekke for disse  
 
Forberedelsene foretas på følgende måte:  
a) Valgkomiteen innhenter forslag fra de fagmedisinske foreningene på kandidater og 
vararepresentanter til de aktuelle vervene i god tid før valget.  
  
b) Hver fagmedisinsk forening bes foreslå en eller flere spesialister og innhente navn på  
nominerte LIS fra foreningen  
  
c) Valgkomiteen setter opp nominerte kandidater til fagstyret i rangert rekkefølge og  
etter fordeling angitt i lovene  
  
d) Valgkomiteen setter opp nominerte kandidater til fagdelegater til landsstyret i rangert  
rekkefølge innen hver av gruppene 1-6* (se tabell).  
  
e) Valgkomiteen setter opp egne lister for LIS-representasjon blant fagdelegatene fra gruppe 1-  
6 etter samme prinsipper.  
  
f) Valgkomiteens innstilling på aktuelle kandidater bekjentgjøres for faglandsrådet.  
  
g) Personlig vararepresentanter for fagstyrets lovbestemte minimumsrepresentasjon fra LIS og  
allmennlegene merkes særskilt, jf. § 3-6-5-1(5)2 pkt.  
  
h) Antall foreslåtte kandidater bør ikke være mindre enn det antall som skal velges.  
  
i) Dersom det i faglandsrådsmøtet fremmes andre forslag og foreslåtte kandidat(er) blir valgt,  
justeres oppnevningen uten endring i rangeringen i den enkelte gruppen. Dette gjelder både  
for representanter med lovfestet posisjon i fagstyret (LIS, allmennlegene) og for øvrige  
medlemmer av fagstyret og ved oppnevning av fagdelegater og vararepresentanter til  
landsstyret.  
  
Alle kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villige til å stille til valg. Forhåndsnominerte 
kandidater bør være kontaktet av valgkomiteen for kartlegging av kompetanse og motivasjon.  
  
§ 2-4 Valg av fagstyret  
  
(1) Valg av fagstyret, jf. §§ 3-6-5-1, 3-6-7(2) og 3-6-4-2(2) gjennomføres på faglandsrådet etter  
innstilling fra valgkomiteen. Fagstyret består av 9 medlemmer.  
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(2) Fagstyret skal ha bred faglig sammensetning med representasjon fra både de store og de små  
fagmedisinske foreningene.  
Blant de 9 i fagstyret skal enkelte grupper, jf. § 3-6-5-1 (3) og (4), ha følgende representasjon i  
fagstyret:  
a) To representanter for fagutvalg av leger i spesialisering fra spesialisthelsetjenesten. Det  
velges 2 vararepresentanter i rekke.   
b) To representanter fra allmennlegene, hvorav minst 1 spesialist. Det velges 2   
vararepresentanter i rekke.  
  
(3) Øvrige varamedlemmer til styret velges i rangert rekkefølge. Vararepresentantene skal  
fortrinnsvis utgå fra de 11 representantene til landsstyret.  
  
(4) Lederen velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de stemmeberettigede i  
faglandsrådsmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom 
de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Gjenvalg til samme posisjon kan finne sted to 
ganger.  
  
(5) Nestleder velges etter samme regler som gjelder for leder.   
  
(6) Valg til andre verv avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg.  
  
§ 2-5 Valg av fagdelegater til Legeforeningens landsstyre  
  
Faglandsrådet velger 20 fagdelegater til landsstyret, og fagstyrets 9 representanter skal være blant 
disse, jf. §3-6-6(1). De resterende representantene med vararepresentanter velges slik at de 20  
representantene samlet fordeles på følgende 6 grupper jf. §3-6-6(2):  

Gruppe   Gruppe betegnelse   Antall   
Ordinære  
kandidater  

LIS  

(*avhengig av LIS  
medlemstallet per  
1.2 valgåret)  

  

Gruppe 1   Kirurgiske fag   4 representanter   3   1  

Gruppe 2   Medisinske fag   4 representanter   3   1  

Gruppe 3   Allmennmedisinske fag   3 representanter   2   1  

Gruppe 4   
Grupperettede  
medisinske fag  

3 representanter   2   1*  

Gruppe 5   Medisinske servicefag   3 representanter   2   1*  

Gruppe 6   Psykiatriske fag   3 representanter   2   1  

  
Det er landsstyret som fastsetter fordeling av de fagmedisinske foreningene på gruppene jf. § 3-6-6 
(3).  
  
(2) Fagdelegatene til landsstyret skal velges slik at spesialister og leger i spesialisering er 
representert på en måte som gjenspeiler medlemsmassen i foreningene. Antallet beregnes etter 
forholdet mellom antallet ordinære medlemmer og medlemmer som i medlemsregisteret står 
registrert med at de er i spesialisering per 1.2 i valgåret jf. §3-6-4-1(3). Forholdstallet avrundes til 
nærmeste hele tall.  
  
(3) Valget foretas av faglandsrådet og avgjøres ved relativt flertall.  
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(4) Vararepresentanter velges på samme måte i rangert rekkefølge innenfor hver gruppe jf. § 3-6-  
6(5).  
  
 § 2-6 Valg av LIS-delegater til faglandsrådet 
  
Valgkomiteen skal innstille etter forslag fra foreningenes fagutvalg (FUXX) på minst 7 supplerende 
LIS-delegater samt vararepresentanter til faglandsrådet fra fagmedisinske foreninger med <1000 
medlemmer. Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25 % av delegatene til faglandsrådet.  
Det bør tilstrebes rotasjon mellom fagmedisinske foreninger og sikres faglig bredde fra minst 3 av  
gruppene.   

Gruppe   Gruppe betegnelse  
Gruppe 1   Kirurgiske fag  

Gruppe 2   Medisinske fag  

Gruppe 3   Allmennmedisinske fag  

Gruppe 4   Grupperettede medisinske fag  

Gruppe 5   Medisinske servicefag  

Gruppe 6   Psykiatriske fag  

  
Valgkomiteen forbereder valg av:  
a) 7 supplerende LIS-delegater i faglandsrådet fra foreninger med <1000 medlemmer  
b) 7 LIS-vararepresentanter til faglandsrådet fra foreninger med <1000 medlemmer i rangert  
rekkefølge.  
  
Forberedelsene foretas på følgende måte:  
a) Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater og vararepresentanter i god tid før valget ved  
brev til de fagmedisinske foreningene med <1000 medlemmer og fagutvalget for leger i spesialisering 
(heretter Fuxx) i den respektive fagmedisinske forening av. Forslagene skal være valgkomiteen i 
hende innen fastsatt dato.  
  
b) Innkomne forslag på valgbare kandidater og valgkomiteens innstilling på 7 representanter til 
faglandsrådet bekjentgjøres for faglandsrådet i møtet. Antall foreslåtte kandidater kan ikke være 
mindre enn det antall som skal velges.  
  
 
§ 2-7 Funksjonsperiode for LIS delegater i faglandsrådet  
Representanter valgt fra leger i spesialisering fungerer ut perioden selv om de blir ferdig 
spesialister, jf. § 3-6-4-1(5)  
  

  

  
 

 


