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Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i
Legeforeningen - høring
Etter anmodning fra sentralstyret har sekretariatet sett på endringsforslag for start av
funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen.
Sentralstyret drøftet på sitt arbeidsmøte i september muligheten for en diskusjon om hvorvidt
tidspunktet for start av funksjonsperioden for organisasjonsledd i Legeforeningen bør endres.
Det overordnende hensynet er Legeforeningens politiske innflytelse. Å skifte politisk ledelse
i september måned, tre måneder eller valget, anses som mindre heldig. Legeforeningen har
mottatt flere innspill på at dagens ordning har betydning for Legeforeningens politiske
innflytelse i perioden fra presidenten og sentralstyret velges, til disse tiltrer. Dette er en
periode der det pågår viktige politiske prosesser i Norge. Det bør vurderes om et endret
tidspunkt for start av funksjonsperiode vil styrke Legeforeningens politiske innflytelse.
Hensynene til forutsigbarhet og klarhet utad om politisk ansvar taler for at politisk ledelse bør
tiltre kort tid etter valget.
Det er flere årsaker til at en ny ordning kan styrke Legeforeningens politiske innflytelse:
Store deler av det politiske påvirkningsarbeidet skjer før stortings- og kommunestyrevalgene
og fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Det er viktig at Legeforeningen innretter sitt
arbeid og sin organisering på den måten som best tjener medlemmene. Det kan reises
spørsmål ved om dette best gjøres i den nåværende situasjonen, der president og sentralstyre
"sitter på oppsigelse". Den nyvalgte presidenten har ikke har fulgt de forberedende
prosessene på samme måte som den avgåtte presidenten. I perioden etter et valg, og for så
vidt også i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, vil det være en fordel at
presidenten har fulgt de forberedende prosessene tett.
Kortere periode fra valg til tiltredelse av ny president og nytt sentralstyre gir bedre klarhet
utad om hvem som er Legeforeningens politiske ledelse. Det gir bedre forutsigbarhet for
omverdenen, eksempelvis helsemyndigheter, samarbeidsaktører og medier, når disse kan
forholde seg til de nyvalgte politikerne.
Samlet sett taler derfor disse momentene for at valg og start av funksjonsperioden bør endres.
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For det første bør funksjonsperioden ikke lenger være fra 1. september fordi dette, som
gjennomgått over, er et mindre heldig tidspunkt av hensyn til Legeforeningens politiske
innflytelse.
For det andre bør perioden fra ny president og nytt sentralstyre velges og til disse tiltrer,
kortes ned. Dagens ordning med over tre måneder fra valget til ny president og sentralstyre
tiltrer, vurderes å være for lang for å ivareta de nevnte hensynene i tilstrekkelig grad. Dagens
tidspunkt for landsstyremøte er mindre heldig av hensyn til politiske prosesser i valgår, og av
hensyn til at forhandlingsforløp kolliderer med avholdelse av landsstyremøtet.
Landsstyremøtet bør plasseres slik at det i minst mulig grad hemmer disse forholdene.
Når det gjelder endring av funksjonsperioden, er forrige endring fra 2001. Legeforeningen
endret da funksjonsperioden fra 1. januar til 1. september. Bakgrunnen var endringer i
regnskapsloven, som førte til endret regnskapsår. Landsstyremøtet ble derfor flyttet fra
november til mai. Oppstart av ny funksjonsperiode ble imidlertid lagt til 1. september av
hensyn til forhandlingssituasjonen. Siden presidenten er den som i Legeforeningens sted
leder forhandlingene, vil det være mindre heldig med et presidentbytte midt i et
forhandlingsløp. Etter sentralstyrets vurdering vil et endret tidspunkt for start av
funksjonsperiode derfor ikke gi en tilstrekkelig god løsning dersom foreningen opprettholder
landsstyremøtet i mai og lar funksjonsperioden gjelde fra 1. juni. Dette vil kunne svekke
Legeforeningens forhandlingsposisjon med ulike motparter, da det er mindre heldig at
presidenten skiftes ut midt i et tariffoppgjør.
Sentralstyrets forslag er at landsstyremøtet årlig holdes i september uke 39, før høstferien, og
at start av funksjonsperiode er 1.november. Forslaget ivaretar de nevnte politiske hensynene.
Arendalsuka og stortings- og kommevalg er tilbakelagt, og det er to relativt rolige måneder
før årsskiftet. Det innebærer antagelig enda større mulighet for sekretariatet til å bistå den
nyvalgte presidenten og sentralstyret i oppstartsfasen. Forslaget ivaretar også hensynene til
kontingentfordeling og budsjettplanlegging for organisasjonsleddene. Organisasjonsleddene
får mulighet til tilpasninger til vedtatt rammebudsjett/kontingentfordeling.
Sentralstyret fattet følgende vedtak:
Vedtak
Forslag til endringer av funksjonsperioden for organisasjonsledd i Legeforeningen
sendes ut til bred organisasjonsmessig høring i tråd med sekretariatets fremlegg.
Høringsfristen settes til 3. februar 2016.
Forslaget medfører endringer i Legeforeningens lover.
Det har blitt vurdert om myndigheten til kontingentfordeling kan delegeres av landsstyret,
men dette vurderes ikke som aktuelt, fordi en slik myndighet må tilhøre et politisk organ.
Det følger av Legeforeningens lover at både valg til landsstyret og kontingentfordelingen er
basert på medlemstall pr 1. februar i valgåret. Ved endret funksjonsperiode, og endret
tidspunkt for avholdelse av landsstyremøte, foreslås tidspunktet flyttet til 1. august.
En slik endring forutsetter at regnskapsbehandlingen delegeres til sentralstyret. Det er vanlig
praksis i bedrifter å delegere regnskapsbehandling til styret.

Endringer av funksjonsperiode medfører at Legeforeningen må etablere en ny ordning for
hvordan regnskapet i Legeforeningen godkjennes. Etter Legeforeningens lover er det
landsstyret som godkjenner regnskapet. I praksis godkjenner landsstyret regnskapet etter
forslag fra sentralstyret. De økonomiske midlene vil uansett være brukt opp på tidspunktet
landsstyret skal godkjenne regnskapet. Landsstyrets rolle som godkjenner av regnskapet er
derfor i praksis begrenset til en eventuell kritikk av sentralstyrets disponeringer. Sentralstyret
vil vise til at når landsstyret har ønsket å ha denne rollen, så bør en endret modell vareta
landsstyrets ønske om at sentralstyrets disposisjoner skal vurderes. Sentralstyret vil derfor
foreslå at desisorutvalgets rolle utvides til å få ansvar for å godkjenne Legeforeningens
regnskap. Forslaget innebærer at regnskapet skal fremlegges for landsstyret til orientering.
Sentralstyret har falt ned på at desisorutvalget kan ivareta ansvaret for å godkjenne
Legeforeningens regnskap, men ber om høringsinstansenes tilbakemeldinger på om
desisorutvalget skal suppleres med flere personer valgt av landsstyret.
Endringen forutsetter også at arbeid med høringer må være ferdig før sommeren, dvs. 20.
juni. Sakene til landsstyremøtet må være ferdig forberedt fra sentralstyrets side før
sommeren.
I denne sammenheng må det også tenkes på en overgangsperiode. I en overgangsperiode kan
funksjonstiden enten være kortere eller lenger enn to år. De to alternativene er dermed en
funksjonsperiode fra 1. september i valgåret til og med 31. oktober året etter (en
funksjonsperiode på 1 år og 2 måneder), eller fra 1. september i valgåret til og med 31.
oktober to år etter (en funksjonsperiode på 2 år og 2 måneder). Sentralstyret anbefaler at
overgangsperioden varer 2 år og 2 måneder, og at start av ny funksjonsperiode gjelder fra 1.
november 2019.
Foreslåtte lovendringer
De foreslåtte endringene nødvendiggjør følgende lovendringer (endringer markert med kursiv
og overstrykning):
§ 3-1-1 Sammensetning
(2) Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. november
september i år som slutter på ulike tall.
(3) Avdelingene, regionutvalgene og Eldre lægers forening skal ha følgende representasjon:
4.

Yrkesforeningene velger i tillegg samlet 50 representanter fra
lokalforeningsområdene. Intern fordeling av disse avhenger av den enkelte
yrkesforenings andel av Legeforeningens medlemmer. Fordelingen meddeles av
sentralstyret per 1. august februar i år som slutter på ulike tall. Alle yrkesforeninger
skal være representert med minst ett medlem. Valget skjer etter regler som følger av §
3-5-4, 1. ledd.

Representasjonen etter 3. ledd nr 1 - 4, avgjøres på grunnlag av medlemstallet per 1.8. 2 i år
som slutter på ulike tall.
§ 3-1-2 Landsstyrets funksjoner
(1) Landsstyret sammenkalles av sentralstyret og blir ledet av valgte dirigenter. Landsstyret
holder ordinært møte hvert år innen utgangen av mai september måned. Ordinært

landsstyremøte innkalles med minst 1 måneds varsel. Andre møter holdes når sentralstyret
anser det nødvendig eller når minst en tredjedel av landsstyrets samtlige representanter krever
det. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.
§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver
(1) På landsstyremøtene behandles:
3.
Regnskaper under til landsstyrets orientering godkjenningsmyndighet.
§ 3-2 Sentralstyret
§ 3-2-1 Sammensetning og valg
( (2) Funksjonstiden er to år og starter 1. november september.
§ 3-5-4 Fullmakter, særlige plikter og rettigheter
(1) Årsmøte/landsråd i yrkesforening sørger for valg av yrkesforeningens geografiske
representasjon i Legeforeningens landsstyre. Antallet geografiske representanter avhenger av
yrkesforeningens andel av det samlede antall medlemmer i Legeforeningen og meddeles av
sentralstyret per 1. august februar i år som slutter på ulike tall, jf. § 3-1-1, 3. ledd, nr. 3.
§ 3-6-4 Fullmakter og rettigheter
6) Landsstyrerepresentantene for de fagmedisinske foreningene skal velges slik at spesialister
og leger i spesialisering er representert på en måte som gjenspeiler medlemsmassen i
foreningene.
Med ”leger i spesialisering” menes medlemmer som i medlemsregisteret er registrert med at
de er i spesialisering.
Per 1.8 2. i valgåret registreres totalt antall ordinære medlemmer i de fagmedisinske
foreninger og totalt antall medlemmer som står registrert med at de er i spesialisering.
§ 4-5 Desisorutvalg
(3) Desisorutvalget utfører desisjon ved gjennomgang av Legeforeningens regnskap,
herunder foreliggende dokumenter og bilag. Utvalget skal vurdere om de økonomiske
disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har foretatt har grunnlag i foreningens lover,
fondenes vedtekter og i vedtak fattet av landsstyret og sentralstyret, og godkjenner på denne
bakgrunn regnskapet. kan fremme forslag ovenfor landsstyret i denne forbindelse.
Høringsfristen settes til 3. februar 2016.
Med hilsen
Den norske legeforening
Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør
Saksbehandler: rådgiver/advokat Hege Synne Rahm
Saksansvarlig: seksjonssjef/advokat Bjørn Ove Kvavik

Dokumentet er godkjent elektronisk

