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Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger
Allmennlegeforeningen takker for mottatt høring.
Allmennlegeforeningen ser at lokalforeningene utgjør en særdeles viktig
samarbeidspartner for våre tillitsvalgte i kommunene. Flere av våre tillitsvalgte jobber
i små kommuner og det kan være store avstander geografisk til tillitsvalgte i andre
kommuner. Dette gjør jobben ekstra krevende. Lokalforeningene er på mange
måter limet som holder våre tillitsvalgte sammen. Godt fungerende lokalforeninger
arrangerer gjerne flere medlemsaktiviteter hvert år. Dette er viktige møteplasser for
både medlemmer og tillitsvalgte. Legeforeningen sentralt bør oppfordre og
stimulere til ytterligere aktivitet i lokalforeningene. Økonomien i lokalforeningene må
ikke svekkes. I tillegg kan sekretariat og sentrale tillitsvalgte i enda større grad bidra
med kursing, foredrag og deltakelse på arrangement som arrangeres av
lokalforeningene.
Sekretariatet, lokalforeningene, yrkesforeningene og de lokale tillitsvalgte kan i større
grad samarbeide om å arrangere lokal opplæring i tillitsvalgt- og styrearbeid.
Rapporten viser at det er stor variasjon når det kommer til aktivitet rundt høringssvar i
de ulike lokalforeningene. Opplæring i “hvordan besvare høringer”, vil også kunne
være nyttig.
Regionreformen har tegnet norgeskartet på nytt. Det stilles spørsmål ved om
lokalforeningene bør speile de nye fylkene. Dette kan nok i noen tilfeller være
hensiktsmessig - særlig der hvor de geografiske avstandene ikke er for store, og hvor
det allerede foreligger godt samarbeid lokalforeningene imellom. I andre tilfeller vil
det være uhensiktsmessig, og kan føre til økt opplevd distanse til lokalforeningen og
en lavere følelse av tilhørighet. En sammenslåing av lokalforeninger må derfor være
basert på frivillige initiativ fra de ulike foreningene. Initiativ om sammenslåing bør
endelig avgjøres av landsstyret.
Regionutvalgene har allerede en rolle overfor de regionale helseforetakene, og
ordningen med regionutvalg bør videreføres i nåværende form.
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