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Forslag til landsstyresak: Om betegnelsen lokalforening, forslag om endret betegnelse
Tidligere het det som nå kalles lokalforening fylkesforening. Jeg kjenner ikke til og deltok ikke
i diskusjonen om ending av betegnelsen pga langvarig utenlandsopphold og vet derfor ikke
bakgrunnen for endringen. Imidlertid tror jeg at endringen ble gjort for å kunne åpne opp for
annen avgrensing av de aktuelle områdene enn fylkene. Jeg synes allikevel at valget ved å
kalle de tidligere fylkesavdelingene for lokalforeninger, som uheldige.
I min kommune er jeg medlem av tre-fire organisasjoner og lag. I kommunen kalles de i min
kommune Modum, for eksempelvis Drolsum lokallag av Modum bondelag, Vikersund
lokallag av xx politiske parti. Og det finnes flere eksempler hvor betegnelsen lokalavdeling,
-lag eller –forening ligger på lavere nivå enn kommune og enda mye lavere enn fylke. Jeg har
også ved noen anledninger i utlandet eller overfor utenlandske kolleger blitt presentert som,
eller presentert meg som, leder av lokalavdeling. Jeg har i slike situasjoner følt at min status
som leder av lokallagsleder ikke har hatt særlig tyngde i den forstand at jeg bare har
representert en liten, og kanskje ubetydelig del av en stor organisasjon, og ikke en del av
hjørnepillarene i den norske foreningen.
Jeg foreslår derfor at den gamle betegnelsen ”fylkesavdeling” gjeninnføres.
I noen områder kan man kanskje vurdere eller diskutere om fylket er den riktigste
avgrensningen. Buskerud er et slikt område hvor Svelvik i Vestfold søkner til Vestre Viken HF
Drammen sykehus, Sande i Vestfold som også har tilknytning til Drammen gjennom
legevaktavtale, Jevnaker i Oppland kommune som sokner til Vestre Viken HF Ringerike
sykehus, og Bærum sykehus i Akershus er en del av Vestre Viken HF, hvor Drammen sykehus
kanskje er hovedsykehuset. For Buskerud kunne det således være aktuelt å omregulere
grensene og få en Vestre Viken avdeling av Legeforeningen. I noen andre fylker har man

tilsvarende situasjon. Dette får imidlertid være en diskusjon for fremtiden. Inntil videre bør
lokalforeningene være fylkesforeninger.
For øvrig mener jeg også at begrepet fylkesforening forteller mer om hva man representerer,
enn lokalforening.

Forslag: Den tidligere betegnelsen fylkesavdeling gjeninnføres, og betegnelsen
lokalforening avvikles til bruk på dette nivået.
For ordens skyld opplyses at dette er et privat forslag som ikke er behandlet i styret i
Buskerud legeforening hvor jeg er leder.

Med vennlig hilsen
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