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Sak 10.2 - Forslag om endring av lovenes § 3-1-1, 3. ledd, nr 6 – Norsk 

medisinstudentforenings representasjon i landsstyret - innstilling 
 

Norsk medisinstudentforening har i brev, mottatt 23.1. 2012, fremsatt forslag om endring av 

Legeforeningens lover, § 3-1-1, 3. ledd nr 6 slik at bestemmelsen får følgende ordlyd: 

 

”Norsk medisinstudenforening velger 7 representanter.” 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte den 15.2. 2012 og fattet følgende vedak: 

 

”Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1, 3. ledd nr 6 sendes ut på bred 

organisasjonsmessig høring med høringsfrist 26.3. 2012.” 

 

Forslaget er fra Norsk medisinstudentforening begrunnet med at styret etter lovendringer i 

2011 har 7 medlemmer mot tidligere 6 medlemmer. 

 

Brevet fra Nmf følger vedlagt. 

 

Forslaget ble sendt ut på bred organisasjonsmessig høring i brev av 27.2. 2012 med høringsfrist 

28.3. 2012. 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 11 høringsuttalelser. 

 

Forslaget fra Nmf støttes ikke av noen av foreningsleddene som har avgitt svar. Disse er: 

Akershus legeforening 

Allmennlegeforeningen 

Hordaland legeforening 

Møre og Romsdal legeforening 

Norsk cardiologisk selskap 

Norsk forening for allmennmedisin 

Norsk overlegeforening 

Oppland legeforening 

Oslo legeforening 

Praktiserende spesialisters landsforening 

Sør-Trøndelag legeforening 

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 



 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

2 

 

Endringsforslaget vil medføre at Nmfs representasjon øker fra 6 til 7 representanter og at 

landsstyrets totale antall representanter øker fra 141 til 142 i tillegg til økning av antall 

representanter som følge av endret medlemstall per 1.2. 2013.  

 

Da landstyret i 2011 vedtok lovendring som medførte at antall styremedlemmer i Nmf økte fra 

seks til syv, var ett av premissene at forslaget ikke ville få noen konsekvenser for landsstyrets 

sammensetning. Det er ingen nødvendig sammenheng mellom antall medlemmer i styret og 

representasjonen i landsstyret. 

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 23.4. 2012, hvor det ble fattet følgende 

vedtak: 

 
Det innstilles overfor landsstyret på at forslaget til endring av Legeforeningens lover, § 3-1-1, 

3. ledd nr 6 forkastes. 
 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Forslag til endring av Legeforeningens lover, § 3-1-1, 3. ledd nr 6 forkastes. 
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