Saksutredning sak 4, endring av vedtekter LSA
LSAs vedtekter ble sist endret i 2010, etter årsmøtevedtak av LSAs Landsråd i august 2009.
Nåværende styre har gjennom styreperioden erfart at dagens vedtekter ikke fungerer optimalt og
etter hensikten. Forslaget til reviderte vedtekter som legges fram for votering er forsøkt forenklet og
spisset, slik at vedtektene stemmer overens med foreningens intensjon og arbeid. I arbeidet med
vedtektene har styret fått bistand fra juridisk avdeling i Legeforeningens sekretariat, slik at de
foreslåtte endringene ikke er i konflikt med Legeforeningens lover eller andre prinsipper som LSA må
forholde seg til som en del av Den norske legeforening. Det har ikke fremkommet merknader fra
juridisk hold til de foreslåtte vedtektsendringene.
Hovedargumentet for å foreslå en vedtektsendring i 2015 er at de eksisterende vedtektene oppleves
svært tungleste og lite konsistente. «Kart og terreng» stemmer ikke overens, og vedtektene oppleves
derfor som lite operative. Et hovedproblem som styret har strevd med er landsrådets
sammensetning. Nåværende vedtekter har følgende formulering når det gjelder landsrådets
sammensetning:
§8
Landsrådet er LSAs øverste organ. Landsrådet består av styret og de
tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte i lokalforeningene, samt representant for fylkeslegene,
trygdelegene, fengselslegene, militærlegene, samfunnsmedisinere i helseforetakene, leger
ansatt i annen offentlig forvaltning og ikke-kliniske fagetater
Styret i LSA finner formuleringen i dagens vedtekter svært vanskelig å etterleve. Teksten sier
ingenting om hvor mange delegater LSAs landsråd har, hvor de ulike delegatene utover
lokalforeningstillitsvalgte kommer fra, hvor mange dette er mv. Slik styret i LSA ser det, vil de
lokaltillitsvalgte representere alle LSA medlemmer i sitt område. I noen lokalforeninger er LSA
representanten rekruttert fra statlig forvaltning, andre steder fra kommunal forvaltning, mens andre
igjen kan ha sitt hovedvirke innen NAV. Styret ser derfor ikke nødvendigheten i å presisere at
landsrådet skal bestå av alle disse ulike arbeidsgruppene som er nevnt over. Det er heller ingen
naturlige rekruteringsarenaer for denne typen fagrekrutering. Styret mener også at legetjenester i
fengsel er en allmennmedisinsk arbeidsoppgave, og at fengselsleger i denne sammenheng derfor bør
tilhøre AF som yrkesforening.
Hovedargumentene for å endre teksten i dette avsnittet er derfor som følger:
•
•
•
•

Det er svært uhensiktsmessig for en forening å ikke vite antallet delegater i foreningens
øverste organ.
Det finnes ingen oversikt over hvem delegater utover styret og lokaltillitsvalgte er, heller ikke
noe system for rekrutering av fagtillitsvalgte inn under den samfunnsmedisinske paraply.
Enkelte grupper som nevnes over tilhører per definisjon andre yrkesforeninger i Dnlf.
Håndtering av denne paragrafen har vist seg helt umulig å gjennomføre.

Følgebrev vedtektsendringer

Styret i LSA foreslår derfor følgende tekst som erstatning for nåværende tekst i sitt nye
vedtektsforslag:
Landsrådet er LSAs øverste organ.
Landsrådet består av 26 medlemmer; LSAs styremedlemmer (7stk) samt LSAs tillitsvalgte i
lokalforeningene (19 stk).
Dersom LSAs styremedlemmer også har funksjon som lokale LSA-tillitsvalgte, skal LSA-tillitsvalgtes
vararepresentanter i den aktuelle lokalforeningen innkalles til LSAs Landsråd, slik at
Landsrådsantallet er stabilt uavhengig av styresammensetning
Styret erfarer at denne nye teksten faktisk representerer gjeldende praksis i forhold til
Landsrådsrepresentasjon. Teksten klargjør antall delegater i LSAs Landsråd, samt hvordan man
forholder seg til delegater med flere verv og dermed flere funksjoner i foreningen. Styret i LSA
anbefaler sterkt at Landsrådet bifaller dette forslaget.
Andre endringer med innholdsmessig betydning:
•
•
•

Styret i LSA anbefaler å knytte 1. vararepresentant til styret mer opp mot styrearbeidet. Den
siste perioden har dette vært praktisert med god erfaring. Dette innbefatter at
vararepresentanter må velges i nummerert rekkefølge.
Styret i LSA anbefaler å ta ut avsnittet som omhandler samfunnsmedisinske priser fra
vedtektene. Styret mener at utdeling av priser ikke hører hjemme i en forenings vedtekter,
men kan avgjøres av årsmøtet etter ordinær saksgang.
Styret anbefaler at det gjøres vedtektsendringer i henhold til praktiske forhold knyttet opp
mot gjennomføring av årsmøter, slik at dette blir klarere og lettere å forholde seg til i praksis.

Ut over dette er det gjort språklige, mindre og praktiske endringer i de fleste paragrafene, for å
gjøre vedtektene mer lettfattelige. Gamle vedtekter vedlegges saken i tillegg til forslag om nye
vedtekter.
Dersom årsmøtet fatter beslutning om å bifalle foreslåtte endringer, må saken sendes til
Sentralstyret for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak:
LSAs Landsråd bifaller forelagte forslag om vedtektsendring.

Følgebrev vedtektsendringer

