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Årsmelding 01.07.19-30.06.20 

Medlemstall 

Yrkesforening 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ylf 333 352 357 365 393 410 409 487 496    503 

Of 294 328 348 358 360 380 379 405 430 421 

AF 254 264 282 298 304 298 305 307 329 329 

LSA 44 44 44 45 45 47 48 54 53  48 

PSL 20 21 22 23 26 28 29 31 30     34 

NAMF 10 11 13 8 18 21 23 22 23 20 

LVS 2 2 2 3 3 6 5 6 6     4 

Sum 957 1022 1068 1100 1138 1171 1181 1293 1349  1359 

Årsmøte 2019 

Årsmøtet ble arrangert fredag 06.09.19 ved Scandic Parken, Ålesund. I forbindelse med årsmøtet ble 
det arrangert kurs i supervisjon. Foredragsholdere/kursleder var Ingeborg Henriksen (LIS ved 
gynekologisk avdeling Ålesund sykehus og ansvarlig prosjektleder for innføring av ny LIS-utdanning i 
Helse Møre og Romsdal HF) og Terje Pettersen. 

Inger Lise Kaldhol ble takket av som leder i Møre og Romsdal legeforening. Ingunn Romundstad 
Innerdal ble valgt til ny leder. Nils Ringdal fikk også påskjønnelse. Dette i forbindelse med at han har 
formidlet at han vil trekkes seg som tillitsvalgt i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), etter 
flere tiår med innsats som tillitsvalgt.  

Nyvalgt leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev representerte sentralstyret. 
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Styret 

Styret i Møre og Romsdal legeforening fra 
01.01.2020 

Navn Verv 

Ingunn Romundstad Innerdal Leder 

Brit Ingunn Hana Nestleder (årsmøtet) 

Tom Willy Christiansen Medlem (årsmøtet) 

Erik Kjetså Medlem (Ylf) 

Igor Jokic Medlem (Of) 

Ingrid Prytz Berset Medlem (PSL) (overtok 01.01.2020) 

Nils Ringdal Kasserer - Medlem (PSL) - overgangsperiode 

Kai Grimstad Medlem (LSA) 

Eigil Sandvik Medlem (AF) 

Ligita Laimina Medlem (Namf) (inntil ny tillitsvalgt tiltrår) 

Dag Brekke Medlem (LVS) 

Øyvind Drejer Haldorsen 1. vara (årsmøtet)

Jon Sverre Aursand 2. vara (årsmøtet)

Even Bakøy Vara (Of) 

Oddrun Vingen 2. Vara/3. landsråd (AF) (inntil 31.01.2020)

Stian Endresen 1.Vara/2. landsråd(AF)

Kjersti Ødegård Vara (Ylf) 

Thor Henry Andersen 1. Vara (PSL)

Jon Ståle Ritland 2. Vara (PSL)

Inger Lise Kaldhol Vara (LSA) 

Bente Grønnesby Organisasjonssekretær 
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Yrkesforeningenes representanter i styret blir ikke valgt av årsmøtet, men av sine respektive 
yrkesforeninger. Vararepresentant til styret, Øyvind Drejer Haldorsen, og leder for kurskomiteen, 
Bjarne Storset, har vært innkalt til styremøtene. 

Kurskomiteen 

Kurskomitéen fra 01.09.19 

Bjarne Storset 2017-2021 Leder - fastlege i Tingvoll 

Solveig Ulstein 2017-2021 Medlem – fastlege Ålesund 

Maria Hellevik 2018-2021 Medlem – sykehjemslege Ålesund 

Sven Jordahl Blix 2019-2021 Medlem – fastlege Kristiansund 

Andreas Skuseth Heggdal 2019-2021 Medlem – fastlege Skodje 

Erik Ytterland 2019-2021 Medlem – fastlege Ålesund 

Landsstyret 
Delegater til Landsstyremøte fra Møre og Romsdal legeforening 2020 
Leder Ingunn Romundstad Innerdal 
Foretakstillitsvalgt OF Igor Jokic 
Foretakstillitsvalgt YLF Erik Kjetså 
1. Landsråd AF Eigil Sandvik

Valg av revisor 

Årsmøtet 2019 valgte BDO Molde til å revidere Møre og Romsdal legeforening sitt regnskap for 2019. 

Styrets arbeid og styremøter 

Totalt ble det holdt 10 styremøter i perioden. Styret har arbeidet med flere hovedområder. Blant 
annet har styret satset på å støtte opp om tillitsvalgtarbeid i sykehus, for å bidra til nettverksbygging 
og rekruttering av sykehustillitsvalgte. Helseplattformen har vært en gjennomgående sak på 
styremøtene. Representanter fra de ulike yrkesforeningene har oppdatert styret på aktuelle saker i 
egne foreninger, blant annet krisen i fastlegeordningen. Styret har utarbeidet tre høringsuttalelser i 
løpet av perioden. Disse vedlegges årsmeldingen. Våren 2020 ble det også utarbeidet forslag til nye 
vedtekter i Møre og Romsdal legeforening. Styret har engasjert seg aktuelle saker i Helse Møre og 
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Romsdal HF, blant annet ved å ha møter med konst. adm. dir. Nils Kvernmo høsten 2019 og ny adm. 
dir. Øyvind Bakke i april 2020. Våren 2020 ble arbeidet i styret preget av covid-19-situasjonen. 
Pandemien medførte at styremøtene ble endret til Microsoft Teamsmøter og man gikk fra å 
planlegge et vanlig årsmøte til et digitalt årsmøte.  

24.09.19: Konstituering av nytt styre. Brit Ingunn Hana ble valgt til nestleder i styret. Plan for høstens 
arbeid. Det ble fattet vedtak om å være medarrangør av styrekompetansekurs og vedtak om støtte til 
yrkesforeningers og foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt møter. Nye medlemmer til 
støttekollegaordningen ble stadfestet.   

14.10.19:  Formøte og møte med ledelsen i Helseforetaket ved konst. Adm. dir. Nils Kvermo. 
Informasjon og diskusjon om situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Gjennomgang av 
hovedarbeidsområder for styreperioden 2019-2020.  

22.11.19: Julestyremøte, Angvik Gamle Handelsted. 

21.01.20: Planlegging av våren 2020. 

25.02.20: Støttekollegaordningen var representert på styremøtet for å presentere sitt arbeid. Startet 
med årsmøteplanlegging.  

24.03.20: Første digitale styremøte grunnet situasjonen med covid-19.  Representanter fra 
Helseplattformen skulle egentlig delta på møtet, men dette ble avlyst.  

28.04.20: Ledelsen i Helse Møre og Romsdal ved ny administrerende direktør Øyvind Bakke, 
fagdirektør Torstein Hole og HR-direktør Ketil Hjelset deltok i første del av møtet. Diskutert ble blant 
annet status i Helse Møre og Romsdal, håndtering av coviv-19-situajsonen, utdanning og rekruttering 
av leger, økonomi, samhandling og SNR. Forslag til vedtekter for Møre og Romsdal legeforening ble 
gjennomgått. Ny plan for digitalt årsmøte ble lagt.  

19.05.20: Regnskap og budsjett ble gjennomgått. Regnskap ble tatt til etterretning og budsjettet 
vedtatt. Handlingsplan for fastlegeordningen var oppe som sak. Årsmeldingen for perioden 01.07.19-
30.06.20 ble gjennomgått.  

02.06.20: Siste styremøte før sommeren. Vestnes fjordhotell. Styret signerte regnskap for 2019. 

Referat fra styremøtene ble fortløpende lagt ut på lokalforeningens hjemmesider.  

Landsstyremøte 27.05.20 

Årets landsstyremøte i Legeforeningen skulle arrangeres ved Soria Moria 26.-28.05.20. Grunnet 
covid-19-utbruddet ble møtet omgjort til et digitalt møte 27.05.20. Møre og Romsdal legeforening 
var representert ved leder Ingunn R. Innerdal. For sine respektive yrkesforeninger møtte også Erik 
Kjetså (YLF) og Eigil Sandvik (AF). Møtedagen ble brukt til å behandle ordinære landsstyresaker som 
årsmelding, regnskap og budsjett. Det foreligger planer om å arrangere de resterende deler av 
landsstyremøtet høsten 2020.  
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Seminar/kurs 

Lokalforeningsseminar november 2019. 

Møre og Romsdal legeforening var representert på "Seminar for lederne av lokalforeninger 
og regionutvalg" i november 2019 på Gardermoen. De to seminardagene inneholdt foredrag, 
gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Blant temaene var fastlegeordningen, ny nasjonal 
helse- og sykehusplan og framtidig organisering og utvikling av lokalforeningene. En runde 
med aktuelle saker fra lokalforeningene og foredrag om styrearbeid, mediehåndtering, bruk 
av sosiale medier m.m. var også med på programmet. Lokalforeningsseminaret arrangeres 
hvert år i november. 

Lederseminar januar 2020 

Leder i Møre og Romsdal legeforening deltok på Legeforeningens ledersamling i januar 2020. 
Ledersamlingen arrangeres i Oslo. Sentralstyret, ledere i lokalforeningene, ledere i regionutvalgene, 
ledere i yrkesforeningene og ledere i de fagmedisinske foreningene deltok. Seminaret ble åpnet av 
president Marit Hermansen, etterfulgt av helseminister Bent Høie. På programmet stod tema som 
«Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak» ved blant annet Jon Magnussen, 
«Samfunnsøkonomiske konsekvenser av fastlegeordning i krise» ved Erland Skogli (MENON) og 
«Helsepolitikk på dagsorden» ved blant annet Magnus Takvam.    

Styrekompetansekurs januar 2020. 

4 representanter fra styret i Møre og Romsdal legeforening deltok på styrekompetansekurset, som 
Møre og Romsdal legeforening arrangerte i samarbeid med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
legeforening. Kursleder var Frode Solberg, ved BI i Trondheim. Kurset gav god innsikt i hvordan 
styrearbeid bør organiseres, med hovedvekt på helseforetak. Kurset gav også en god mulighet til å bli 
kjent med representantene fra styrene i Trøndelag. Ledere fra andre lokalforeningsstyrer deltok 
også, blant annet Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening.  

Medlemsmøter/møter for tillitsvalgte 

Samling for leger i spesialisering i Helse Møre og Romsdal HF 

Ylf holdt høsten 2019 kveldsmøter for nyansatte LIS1 i sykehus ved alle sykehusene i foretaket. 
Grunnet utvikling i COVID-19 pandemien første uken i mars ble 1 av 4 møter avlyst. Disse møtene har 
blitt holdt fast de siste årene og får gode tilbakemeldinger. 

Heldagsmøter for foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal HF 

I Januar ble det holdt heldagsmøte for foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i HMR. Både lokale og 
foretaksovergripende tema ble diskutert. Administrerende direktør Øyvind Bakke og HR-direktør 
Ketil Hjelset deltok på en del av møtet. Disse møtene bidrar til bedre samarbeid på tvers av foretaket 
i tillitsvalgtapparatet og er noe styret ønsker å videreføre. 
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Samarbeid  

Regionutvalg Midt 

I og med at flere representanter fra Møre og Romsdal legeforening hadde gått ut av regionutvalget, 
ble det arbeidet med å øke representasjonen. Leder Ingunn R. Innerdal møtte på første møte etter 
nyvalg i alle foreningsledd 16.09.19. For øvrig ble Erik Kjetså (foretakstillitsvalgt YLF) og Eigil Sandvik 
(1. Landsråd AF) medlemmer. 

Høsten 2019 ble det gjennomført møte 16.09.19. I tillegg arrangerte Regionutvalget i samarbeid med 
Helse Midt-Norge det årlige Helsepolitiske seminar 06.12.19. Helseplattformen og beredskap var 
noen av hovedtemaene. Steinar Madsen (medisinsk fagdirektør Statens legemiddelverk) holdt 
innlegg om økt antall episoder med legemiddelmangel og legemiddelberedskap. Jan Sommerfelt-
Pettersen (lege/kontreadmiral/spesialrådgiver Norsk senter for maritim- og dykkemedisin, Haukeland 
universitetssykehus) presenterte innlegget «Helseberedskap når noen vil oss «vondt». Seminaret var 
vellykket.  

 «Hurtigrutekonferansen», skulle etter planen i år arrangeres i Alta. Grunnet for få påmeldinger, ble 
konferansen utsatt til 2020. I januar/februar 2020 startet man planlegging av ny konferanse i Alta 
september 2020. Sentralstyret i legeforeningen skulle ha en sentral rolle. Konferansen ble på nytt 
utsatt grunnet covid-19-situasjonen.  

Samarbeid med andre lokalforeninger 

Samarbeid med styrene i lokalforeningene i Trøndelag fortsatte også i 2019-2020. Både som del av 
arbeidet i Regionutvalget, men også om andre felles anliggende. Det blir blant annet samarbeidet om 
bruk og organisering av sekretærressurs. I tillegg samarbeidet man om gjennomføringen av 
styrekompetansekurset i januar 2020.  

Også i 2019 og 2020 har man forsøkt å organisere «Hurtigrutekurset», tillitsvalgtkurs/helsepolitisk 
seminar for lokalforeningene fra Møre og Romsdal og nordover.  

Møre og Romsdal legeforening på «nett» 

I forbindelse med totalomlegging av Den norske legeforening sine hjemmesider, ble også Møre og 
Romsdal legeforening sine hjemmesider endret. En del gammelt og utdatert innhold ble fjernet.  
Referat fra alle styremøter blir lagt ut på hjemmesidene. På sidene kan man også finne informasjon 
om kursvirksomhet.   

Møre og Romsdal legeforening har egen lukket Facebookside. Siden har gradvis blitt tatt i bruk til 
deling av relevant informasjon for legene i fylket. Siden kan brukes mer, inkludert mer aktiv bruk fra 
styret.   

Grunnet covid-19-situasjonen ble styremøtene våren 2020 digitale, med Microsoft Teams som 
plattform. Styret benytter også Google disk som samarbeidsplattform i dokumentbehandling.  
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Organisasjonssekretær 

Møre og Romsdal legeforening sin organisasjonssekretær er Bente Grønnesby. Grønnesby har kontor 
i Trondheim. Regionutvalg Midt, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal legeforening 
deler på utgiftene til organisasjonssekretær. Sør-Trøndelag legeforening følger opp 
arbeidsgiveransvaret i det daglige.  

Hovedarbeidsoppgavene som utføres av organisasjonssekretæren for Møre og Romsdal legeforening 
er betale utgifter (regninger, praksiskompensasjon, møtehonorar) og regnskapsføring. Videre bidra 
organisasjonssekretæren til organisering av kurs med bestilling av lokaler, håndtere kurspåmelding, 
kursbevis og inntekter/utgifter til kurs. Organisasjonssekretæren driver også informasjonsutveksling 
ved å legge ut godkjente referat og informasjon om kurs på Møre og Romsdal legeforening sine 
nettsider. Grønnesby har deltatt på kurskomiteens møter enten fysisk eller via Skype.  

Utarbeidelse av forslag til vedtekter i Møre og Romsdal legeforening 

Legeforeningen sentralt etterspurte i januar 2020 om Møre og Romsdal legeforening hadde egne 
vedtekter. Ved undersøkelse i Brønnøysundregistrene fremgikk det at det var Den norske 
legeforening sentralt sine lover angående arbeid i lokalforeninger, som var registrert som Møre og 
Romsdal legeforening sine vedtekter. I styremøte 24.03.20 ble det bestemt at arbeid med å 
utarbeide egne vedtekter skulle starte. Forslag ble fremlagt av leder Innerdal på styremøtet i mai. 
Etter gjennomarbeidelse ble forslag sent til Den norske legeforening til forhåndsgodkjenning. 
Forslaget til vedtekter fremmes som sak i årets årsmøte 03.09.20. 

Høringsuttalelser/innlegg: 

 Tvangsbegrensningsloven. Innsendt 08.10.19 til Den norske legeforening.

 «Høringssvar – evaluering av ordning med lokalforeninger» 09.03.20.

 «Høringssvar – forslag lovendring generalsekretær - MRLF» 01.03.20

Høringsuttalelsene vedlegges årsmeldingen. 

Støttekollegaordningen – årsmelding ved Gunvor Starheim 
Støttekollegaordnignen ble styrket ved at fire nye støttekollegaer ble stadfestet av styret høsten 
2019 styremøte. De nye støttekollegaene ble Birgitte Øvrelid, Nils Magne Rimstad, Egil Veddeng og 
Cato R. Innerdal. Gunvor Starheim og Solveig Ulstein, med lang erfaring som støttekollegaer, 
presenterte støttekollegaordnignen i styremøte i februar 2020. 

Med våre nye støttekolleger har vi bedre dekning i hele fylket, i tillegg bidrar de med bred erfaring. 

Vi har hatt kontakt med flere kolleger i løpet av året. Vi har hatt telefonhenvendelser og møter med 
kolleger, fra 1- 3 samtaler. Kolleger kan kontakte oss med ulike problemstillinger. Det er som oftest 
kollegaen selv som tar kontakt med oss, men pårørende og kolleger kan også ta initiativ til dette.  

Legeforeningen arrangerer hvert år en samling for alle støttegrupper, vi har deltatt på denne. 
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Kasserers kommentar til regnskap 2019 
Medlemskontingenten består av tilskudd fra legeforeningen sentralt på ca. kr 581.000 og 
tilleggskontingenten på ca. kr 588.000. 

I 2019 har vi endret litt på regnskapsføringen. Praksiskompensasjon synliggjøres bedre ved 
at den er en egen post, og ikke lagt til andre poster. Dette er grunnen til økingen fra 2018 til 
2019. 

Kursregnskapet viser et lite underskudd, men dette skyldes bl.a. at en del utgifter til BUP 
kurs i 2018 kommer på 2019 regnskapet, slik at det reelle resultat er et lite overskudd. 
Utgifter til kurskomiteen og sekretærhjelp er imidlertid ført på andre poster i regnskapet. 

Hovedårsaken til årets gode resultat ligger i at Hurtigrutekonferansen ble avlyst og at 

lønnsutbetalinger i 2019 er meget lavere enn i 2018 og arbeidsgiveravgiften ble da betydelig 

lavere. 

Årsmelding vedtatt av styret i styremøte 19.05.20 

Ingunn Romundstad Innerdal 

leder 

Molde, 19.05.20 



 
Den norske legeforening 

Postboks 1152 Sentrum 

0107 Oslo 

          Molde, 09.03.20 

 

Høringssvar - Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger 

Styret i Møre og Romsdal legeforening (styret i MRLF) 

I desember 2018 besluttet sentralstyret å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede en 

eventuell justering av Legeforeningens lokaleakse, som oppfølgning av regionreformen. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport, som er sendt på høring, før videre behandling av 

sentralstyret. Mandatet til arbeidsgruppen ble underveis utvidet til å omhandle to hovedtema:  

1. Profesjonalisering/utvikling av lokalforeningene  

2. Geografi/tilpasning til regionreformen 

 

I følge høringsbrevet ønskes disse problemstillinger besvart av høringsinstansene:   

1. Hvordan kan lokalforeningene tydeliggjøre og styrke sitt ansvar overfor tillitsvalgte? 

2. Hva kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gjøre for å bistå 

lokalforeningene? 

3. Hva kan lokalforeningene gjøre for å bistå yrkesforeninger og fagmedisinske 

foreninger? 

 

Generelt 

Styret i MRLF setter pris på det fokus sentralstyret ved hjelp av arbeidsgruppen og aktuelle 

rapport setter på profesjonalisering og videreutvikling av lokalforeningene. Debatten om 

hvilken konsekvens regionreformen skal ha for lokalforeningene er nødvendig.   

 

Styret i MRLF mener at det mangler en viktig problemstilling i høringsbrevet: 4. Hva kan 

legeforeningen sentralt, inkludert sekretariatet og sentralstyret, gjøre for å bistå 

lokalforeningene? Denne problemstillingen er viktig for videre profesjonalisering og utvikling 

av lokalforeningene.   

 

Rapporten berører også lokalforeningenes økonomi og styret i MRLF vil kommentere dette i 

eget avsnitt.  

  

Geografi/tilpasning til regionreformen 

Syret i MRLF støtter arbeidsgruppens anbefalingen om at de lokalforeninger som mener det 

er hensiktsmessig, kan starte lokale prosesser hvor tilpasning til regionreformen vurderes. Slik 

organisasjonsendring må baseres på frivillighet.   

 

1. Hvordan kan lokalforeningene tydeliggjøre og styrke sitt ansvar overfor tillitsvalgte? 

Styret i MRLF har de siste årene satset på ulike tiltak som tydeliggjør og styrker ansvaret 

overfor tillitsvalgte:  



 
o Sammen med lokale tillitsvalgte arrangert LIS1 og LIS2/3-kvelder ved alle 

lokalsykehusene.  

o Sammen med hovedtillitsvalgte i yrkesforeningene organisert og dekket utgifter til 

medlemsmøter i yrkesforeninger.  

o Støttet opp om rekruttering av tillitsvalgte i sykehus.  

o Frikjøp av styremedlemmer/hovedtillitsvalgte i AF/PSL, til tillitsvalgtkurs og 

møtevirksomhet. 

o Arrangert to årlige samlinger for foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i 

helseforetaket, hvor også nestleder/leder i lokalforeningen har deltatt.  

 

Andre metoder for å øke lokalforeningens betydning for tillitsvalgte:  

o Økt informasjonsflyt til tillitsvalgte og medlemmer om arbeid i lokalforeningen.  

o Arrangere flere tilstelninger hvor tillitsvalgte og medlemmer kan møtes.  

o Arrangere lokale tillitsvalgtkurs.  

o Mulighet for felles digital plattform.     

o Fellesmøter for tillitsvalgte i lokalforeningen.  

 

2. Hva kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gjøre for å bistå 

lokalforeningene? og 3. Hva kan lokalforeningene gjøre for å bistå yrkesforeninger og 

fagmedisinske foreninger? 

 

o Aktive foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i de ulike yrkesforeningene, med god 

kontakt med sine underordnede tillitsvalgte er viktig. 

o Foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte for yrkesforeningene sitter i 

lokalforeningsstyrene og bidrar til at saker av betydning for yrkesforeningene settes på 

dagsorden.   

o Det er lite kontakt med den fagmedisinske aksen/de fagmedisinske foreningene på 

lokalforeningsnivå. Det fagmedisinske aspektet er lokalt representert ved de samme 

tillitsvalgte som sitter i lokalforeningsstyret. Således kan også fagmedisinske saker 

drøftes i lokalforeningens styre.  

o Ofte er den fagmedisinske jobben som tillitsvalgte utfører, en krevende og enslig jobb. 

Spesielt i fag med få legeledere. Dette bør få økt fokus.  

 

Styret i MRLF mener at sammensetningen av lokalforeningenes styrer, med representanter fra 

alle yrkesforeningene ivaretar samarbeid og bistand mellom yrkesforeningene og 

lokalforeningene godt.  

 

4. Hva kan legeforeningen sentralt, inkludert sekretariatet og sentralstyret, gjøre for å 

bistå lokalforeningene? 

Legeforeningen sentralt må ha en viktig rolle i prosessen med utvikling og profesjonalisering 

av lokalforeningene. Dette fordi styrene i lokalforeningene jevnlig blir utskiftet og 

lokalforeningene har lite ansattressurs pr. lokalforening. Det er derfor nødvendig med økt 



 
fokus på systemer som øker, opprettholder og bidrar til videreformidling av kunnskap i 

lokalforeningenes styrer. Dagens organisering er svært avhengig av enkeltpersoner for 

overføring av kunnskap.   

 

Styret i MRLF ønsker at legeforeningen sentralt bidrar til organisering av:   

o Felles plattform for dokumentlagring (arkivfunksjon), dokumentbearbeidelse, 

kommunikasjon, møteinnkalling. Andre organisasjonsledd har tatt i bruk Microsoft 

Teams, dette bør også breddes til lokalforeningene.  

o Styrekompetansekurs 

o Hjelp til å videreutvikle profesjonalitet i lokalforeningene som arbeidsgiver 

(lønnsavtaler, pensjonsavtaler, arbeidsoppgaver).  

o Utvikling av hjelpeverktøy til lokalforeningenes ledere og styrer. Dette for å sikre 

kompetanse ved utskifting i styrene. Hva skal gjøres når? F. eks. planlegging av 

årsmøte, innmelding av budsjett/regnskap/ekstrakontingent osv.  

o Felles opplæring og kompetansebygging av/blant lokale organisasjonssekretærer.  

o Opplæring i bruk av nettsidene.  

o Regnskapsføring. Lokalforeningene har utgifter til regnskapsføring og revisjon. Kunne 

dette vært løst ved bruk av felles regnskapsfirma/revisjonsfirma, med lavere kostnader 

for hver enkelt lokalforening? 

o Plattform for organisering av kursvirksomhet. 

o Råd/støtte/opplæring i mediehåndtering. 

o Juridisk bistand.  

  

Økonomi 

For å opprettholde, tydeliggjøre og styrke lokalforeningenes rolle overfor tillitsvalgte er det 

viktig at lokalforeningenes økonomiske situasjon ivaretas. De midlene som lokalforeningene 

råder over, brukes på lokale tillitsvalgte i alle yrkesforeninger.  

 

Styret i MRLF frykter at endret fordelingsmodell av legeforeningens midler, vil redusere 

tilskuddet til lokalforeningene. Dette vil umuliggjøre det arbeidet lokalforeningene allerede i 

dag gjennomfører for lokale tillitsvalgte. Det vil fjerne muligheten til økt satsning på lokalt 

tillitsvalgtarbeid.   

 

 

Med vennlig hilsen  

 
Ingunn Romundstad Innerdal 

leder  

Møre og Romsdal legeforening 



 

  

 

   
 

Den norske legeforening                                                                                                                                
Postboks 1152 Sentrum                                                                                                                                          
0107 Oslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 Molde, 01.03.20 

Høringssvar - forslag til endring av Legeforeningens lover § 4-1-1 Sekretariatet  
 
Det vises til høringsbrev med høringsfrist 13.03.20, omhandlende § 4-1-1 i Legeforeningenes lover 
med gjeldende lovtekst:  
 
“Foreningens daglige virksomhet utøves av et sentralt sekretariat, som ledes av 
geneneralsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører og skal være lege.” 

 
I høringsbrevet stilles spørsmål ved kravet om at generalsekretæren må være lege og det fremmes 
forslag om revidert formulering hvor generalsekretæren fortrinnsvis skal være lege. Bakgrunnen for 
dette begrunnes ved; 1. Ønsker om å øke søkertilfanget til stillingen, 2. Flere av generalsekretærens 
arbeidsoppgaver omhandler “ikke typiske” legeoppgaver og 3. Utvikling av generalsekretærens rolle 
over tid, i og med at presidenten og lederne i de store yrkesforeningene er fullt frikjøpt og i større 
grad enn tidligere ivaretar Legeforeningens samfunnspolitiske rolle utad.  
 
Legeforeningen har som fokusområdet at leger skal videreutvikle sin lederkompetanse og at flere 
leger skal velge ledelsen som en karrieremulighet. I Legeforeningens Prinsipprogram 1.9.2019-
31.8.2023 heter det; “Legeforeningen har som mål at flere leger går inn i ledelse, og at ledere får 
mulighet til å utvikle egen lederkompetanse”. Dette viser seg blant annet i satsningsområdet 
Helselederskolen og nyetablert ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning i regi av 
Overlegeforeningen.  
 
Lovendringsforslaget står i sterk kontrast til Legeforeningens egen satsning på å rekruttere og 
utdanne flere leger med kompetanse innen ledelse. Den foreslåtte endringer undergraver 
foreningens egen politikk.  
 
Sekretariatet består av mange kompetente fagpersoner. Et fåtall av disse fagpersonene er leger. 
Sekretariatet ivaretar godt andre behov for kompetanse, mens en endring av lovteksten vil forringe 
den medisinske kompetansen. Sekretariatet og generalsekretær skal arbeide systematisk med 
spørsmål som omhandler legers arbeidshverdag og fagutøvelse. For å opprettholde kunnskapen og 
forståelsen av legers virke, er det viktig at loven fortsatt krever at generalsekretær skal være lege.  
 
Styret i Møre og Romsdal legeforening behandlet saken i styremøte 25.02.20, og er imot forslaget til 
lovendring. Styret mener kravet om legeutdannelse hos foreningens generalsekretær må 
opprettholdes. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ingunn R. Innerdal 
Leder 
Møre og Romsdal legeforening 



 
                                                                                                                  Molde, 08.10.19 

 

Til Den norske legeforening 

 

Høyringsuttalelse ved NOU2019:14 «Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler 

om tvang og inngrep uten samtykke i helse og omsorgstjenesten» frå styret i Møre og 

Romsdal legeforening 

Den norske legeforening har bedt om tilbakemelding frå foreiningsledda på lovforslaget sine 

prinsipielle, etiske og praktiske sider. 

Styret i Møre og Romsdal legeforening er positive til det oppstarta arbeidet, kor intensjonen er 

redusert bruk av tvang i helsetenesta. Det er tenkt at fire ulike regelsett, Lov om psykisk 

helsevern, Pasient og brukerrettighetsloven § 4A, Helse og omsorgsloven § 9 (Psykisk 

utviklingshemming) og Helse og Omsorgsloven § 10 (ved rus og avhengighetsmedisin) skal 

slåast saman. Eit felles lovgrunnlag er ønska, og som oversikt over ulike lovheimlar gir 

NOUen mange svar. 

Generelt vedrørande psykisk helsevernloven 

Forløparen til Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, Majors Lov om 

Sindsyges Behandling og Forpleining,  frå 1848 var ei av dei første lovene i sitt slag. 

Gjennom årtier har lova regulert etablering og gjennomføring av frivillig og tvungen 

behandling innan psykisk helsevern. Med dei siste lovendringane i 2017 (innføring av 

manglande samtykkekompetanse som krav til tvangsbehandling, auka krav til dokumentasjon, 

auka krav til evaluering av tvangsbruk) vart krava til den som gjennomfører tvangsbehandling 

auka og pasientens sjølbestemmelse/rettsstryggleik styrka. 

Ved å forkaste lov om psykisk helsevern, tar vi bort ei lov som gir detaljert beskrivelse av 

korleis dei ulike aktørane skal gjennomføre frivillig og tvungen psykisk helsevern. Lov om 

psykisk helsevern gir  pasientane rettar, samstundes som den stiller tydelege krav til 

helsepersonell. Lovteksten som er utarbeida over mange tiår, ivaretar pasientane, dei 

pårørande og helsepersonellets behov for streng regulering og detaljstyring i gjennomføring 

av tvungent psykisk helsevern.  

Fagfolk som premissleverandør for etikken 
 

Fagmiljøa har eit spesielt ansvar for å bidra til at den etiske diskusjonen knytta til tvangsbruk 

er tufta på eit sikrast muleg faglig grunnlag. Kva kjenneteiknar ei alvorleg sinnsliding? Kor 

sikker er diagnostikken? Kva konsekvensar har ei alvorleg sinnsliding for pasientens evne til å 

vurdere og  til å fatte avgjerder? Kva er utsiktene til bedring – med og uten behandling? Kva 

er risikoen for farleg adferd – for pasienten sjølv eller for andre? Kan risikoen bli redusert ved 

ein eventuell tvangsinnleggelse? Kva helseskade medfører ein tvangsinnleggelse for 

pasienten? Undergraver tvangstiltak sjansen for seinare frivilligheit?  

Spørsmåla er mange og det er grunn til å konstatere at fagfeltet berre delvis makter å svare på 

desse spørsmåla. 

Ved å belyse slike vanskelege spørsmål kan likevel fagfeltet bidra som premissleverandørar 

for etikken. Svar på slike spørsmål gir eit betre grunnlag for å vurderer kva som er gevinsten 

og kva som er omkostningane for ulike parter som er berørt av tvungent psykisk helsevern. 



 
  

Generelt om lovutkastet 

Styret i Møre og Romsdal legeforening meiner at overordna mål om å redusere tvangsbruk til 

kun der det er tvingande nødvendig er viktig og riktig. Det er positivt at tvang blir redusert 

dersom det fremmer kvalitet og pasienttryggleik. Både i NOUen og lovutkastet blir all bruk av 

tvang framstilt som “eit onde”. I NOUen er det ei negativ haldning til bruk av antipsykotika 

og det stilles tvil om innhaldet i dei Nasjonale faglege retningslinjene. Styret i Møre og 

Romsdal legeforening er bekymra for at innhaldet i NOUen og at lovutkastet er prega av 

einsidig representasjon frå det psykiske helsevernet og primærhelsetenesta i samansetjinga av 

utvalets medlemmer.  

Utvalet tar utgangspunkt i nullvisjon for tvangsbruk. Erfaring tilseier at i nokre tilfelle er 

tvang ikkje til å unngå. I Norge er det dokumentert store ulikheiter i bruk av tvang, noko som 

gir skilnad i kvalitet og pasienttryggleik. Fokus bør derfor settast på uønska variasjon. Styret i 

Møre og Romsdal legeforening etterlyser såleis begrepet «rett bruk av tvang». 

Lovforslaget har uklar begrepsbruk. Som lovforslag vil dette gi uklarhet og skilnader i 

rettsstyringa. Lovforslaget fjernar mange innarbeidde begrep og legg til mange nye. Det blir 

innført nye begrep som ikkje har praksis verken rettsleg eller klinisk. Dette vil bli svært 

vanskeleg å praktisere. Lovforslaget tydeleggjer ikkje kven som har ansvar for kva, på kva 

nivå og med kva kompetanse/spesialist støtte ulike vedtak skal gjerast. Er det profesjon, 

utdanning, sertifisering eller stilling som skal vere avgjerande?   

Fjerning av begrepet alvorleg sinnsliding fører til at terskelen for tvang blir heva. Når 

hovedkriteriet psykisk sjukdom i psykisk helsevernloven, blir erstatta med uttrykket psykiske 

problem, er faren for utgliding stor. I tillegg blir begrepet gjeninnført i andre deler av 

lovteksten. I lovforslaget er det mange vage begrep eller begrep med adjektiv framføre seg. 

Lovforslaget gjev rom for ulike tolkingar.  Til dømes motstand og antatt samtykke. Skal det 

vere tillate å behandle demente med mekaniske tvangsmidlar, men ikkje pasientar med 

psykose? Tar vi bort tvang nokre stader og legg til andre stader? 

  

Spesielle moment i lovutkastet 

Kriterier for bruk av tvungen innleggelse 

§ 5-4 underpunkt 5 gjev som kriterium for bruk av tvungen innleggelse ein antagelse om at 

personen ville samtykka, dersom han/ho var beslutningskompetent. Dette kriteriet vil gjere at 

relativt mange pasientar ikkje kan behandlast med tvang, da ein ikkje kan anta eit slikt 

samtykke.     

Reservasjonsrett 

Styret i Møre og Romsdal legeforening ser utfordringar med  framlegget til reservasjonsrett 

slik det kjem fram i lovutkastet. Det er lagt inn forslag om reservasjonsrett mot antipsykotika 

og ECT i inntil 10 år. Utvalet skriv at det er lite truleg at ein person som har hatt god effekt av 

antipsykotisk behandling og som har fått tilbake beslutningskompetanse, vil nekte bruk av 

slike middel i framtida. Dette står dessverre i kontrast til erfaring. Hjå psykotiske pasientar 

ligg det til sjukdomstilstanden ei realitetsbrist, og i denne brista ofte også innsikten i at ein 



 
sjølv er psykisk sjuk og treng behandling.  Ein risikerer at pasientar ein tidlegare kunne 

behandle og som fungerte godt med antipsykotisk medisinering, no grunna manglande 

sjukdomsinnsikt og reservasjonsrett, ikkje får den anbefalte behandlinga. 

Pasientar med til dømes akutte psykosar (spesielt i kombinasjon med rus) har auka risiko for 

valdelege handlingar. Utan psykofarmaka som kan dempe valdsrisikoen, fryktar ein fleire 

episoder med alvorlege valdelege hendingar, både i og utanfor det psykiske helsevernet. 

Det er etisk problematisk at det blir opna for bruk av tvangsmiddel for å gjennomføre tvungen 

ernæring av anorektiske pasientar, men ikkje å bruke ECT på suicidale psykotiske pasientar. 

Ein psykotisk suicidal pasient er mindre i stand til å ivareta seg sjølv, enn ein anorektisk 

pasient. Ulike tilstander blir altså vurdert ulikt, noko som er etisk utfordrande. 

Tvang i somatisk behandling 

NOUen omtaler lite tvang i somatiske sjukehus. Dette manglande fokuset på somatisk 

medisin står ikkje i samsvar til ynskje om å lage ei felles lov for all helse og omsorgsteneste. 

For pasientar innan Habilitering kan det vere nyttig å fjerne diagnosar (psykisk 

utviklinghemming), og lovforslaget har likskap med § 9 i HOTL. Samstundes ville ei løysing 

vere i lovteksten å skrive «funksjonssvikt som kan sidestilles med psykisk 

utviklingshemming» og dermed ivareta behovet for å nytte tvang der dette kan vere livsviktig 

for pasienten. 

Tvungen rusbehandling 

Dersom beslutningskompetanse skal vere grunnlag for all tvangsbehandling vil det bli 

vanskeleg å behandle ruspasientar med tvang. Dei kan vere forvirra, men dei aller fleste 

innehar beslutningskompetanse. Samtykke til bruk av tvang tilsvarer det som står i HOTL § 

10.4. Potensialet i denne blir kanskje ikkje fullt ut utnytta i dag. Samstundes kan 

rettssikkerheten bli svekka når førehandssamtykke skal leggast til grunn for tvang. 

 

Konsekvenser 

Pasientar og pårørande 

Strengare kriterier for kven som kan underleggast tvungent psykisk helsevern og 

reservasjonsrett mot behandling med antipsykotiske legemiddel, vil medføre at fleire alvorleg 

psykisk sjuke ikkje får den anbefalte behandlinga. Dette vil også ha betydning for pårørande, 

som i auka grad vil oppleve at sine næraste kan nekte anbefalt behandling. 

Helsepersonell 

Helsepersonell vil i aukande grad ikkje kunne gje alvorleg psykisk sjuke anbefalt behandling. 

I akuttpsykiatriske sengepostar/sikkerhetspsykiatriske sengepostar vil ein ha færre 

moglegheiter til å beskytte seg sjølv og pasientane i situasjoner med utagerande åtferd. Dette 

kan medføre fleire skader på pasient, medpasientar og personale. Ein kan risikere manglande 

rekruttering og/eller kompetanseflukt frå psykisk helsevern. 



 
Samfunnet 

Ved manglane lovhjemmel til å tvangsbehandle, vil truleg fleire og alvorlegare psykisk sjuke 

vere til stades i samfunnet. 

Kostnader 

Tiltaka som er foreslått vil krevje stor auke i ressurstilgangen i form av personell, 

administrasjon og endringar i bygningsmassen. Det er ein føresetnad at det skal etablerast 

gode, reelle alternativ til medisinering og at desse blir prøvd før ein vurderer 

tvangsmedisinering. Det skal ikkje brukast mekaniske tvangsmiddel i psykiatriske sjukehus. 

Alt dette vil medføre at bygningsmassen må endrast, og bruk av skjerming med f.eks. 

polstring for å hindre skade på pasientar, må tilretteleggast. Behandling av alvorlige psykisk 

sjukdom, uten anbefalt medisin, vil kreve lengre innleggelser i sjukehus. Det betyr behov for 

fleire sengeplassar. I tillegg må tryggleiken til personalet ivaretas. Personal faktoren må 

aukast betydeleg.   

Manglande ressurstilgang for å redusere tvang vil kunne medføre at alvorleg sjuke vil havne i 

fengsel i staden for på sjukehus. Det blir heller ikkje tatt omsyn til at ein sideeffekt av 

nedbygging av sengeplassar, kan ha vore auka bruk av tvang sidan fleire sjuke må behandlast 

poliklinisk. Poliklinisk har ein ikkje same tilgang til miljøtiltak som ein har ved innleggelse i 

institusjon.   

Samandrag: 

 Styret i Møre og Romsdal legeforening meiner at arbeid med redusert bruk av tvang 

og “rett bruk av tvang” er viktig.   

 Lovforslaget inneheld mange gode intensjonar, men ber preg av manglande praktisk 

erfaring med dei pasientgruppene dette gjeld. Det stilles spørsmål ved samansetning 

av utvalet. 

 NOUen er omfattande (over 800 sider), dette gjør det vanskeleg for 

høyringsinstansane å få oversikt over endringane og dei ulike konsekvensane 

lovforslaget vil ha.  

 Lovforslaget er uklart på fleire område og innfører mange nye begrep. Ut i frå 

forslaget vil det vere krevjande å etablere klinisk og rettsleg praksis. 

 Reservasjonsrett mot antipsykotisk medisinering vil få store konsekvensar for pasient, 

pårørande, helsepersonell og samfunnet forøvrig. Dette da fleire psykotiske/maniske 

pasientar ikkje vil få den anbefalte behandlingen for sin sjukdom.   

 Utfasing av mekaniske tvangsmidlar vil få betydning for handsaming av pasientar som 

kan skade seg sjølv eller andre. Reservasjonsrett mot antipsykotisk medisinering vil 

samstundes medføre at fleire pasientar over lengre tid, er i ein sjukdomsfase kor 

sjølvmord/alvorleg sjølskading eller skade på andre er aktuelt. Lovforslaget gjev ikkje 

noko svar på korleis ein skal behandle desse pasientane. 

 I liten grad omhandlar lovforslaget tvang i somatiske sjukehus. 

 Kostnadsberegning: Lovforslaget vil ha betydelege konsekvenser for antall 

sengeplasser og bygningsmassen i det psykiske helsevernet. Fleire pasientar vil vere 

akutt sjuke lengre, noko som vil gi auka behov for sengeplasser. I tillegg behov for for 

eksempel polstra skjermingsrom, når mekaniske tvangsmiddel ikkje lenger skal 

brukast. 



 
 Det er risiko for redusert rekruttering og/eller kompetanseflukt frå psykisk helsevern, 

da man ikkje lenger kan hjelpe dei dårlegaste pasientane eller ein føler at 

arbeidsplassen blir utrygg. 

 

 

 

 

På vegne av  

Styret i Møre og Romsdal legeforening 

 

Brit Ingunn Hana (sign.)                                                    Ingunn Romundstad Innerdal (sign.) 

(nestleder)                                                                          (leder) 
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Uavhengig revisors beretning 

Til Årsmøtet i Møre og Romsdal Legeforening 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Møre og Romsdal Legeforening. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 

2019 

• Resultatregnskap for 2019 

• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle 

stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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Henning Rødal 
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Budsjett 2021  Møre og Romsdal legeforening 

Årsmøtet har siste sju år vedteke eit budsjett utan spesifisering på postar, men med fullmakter til styret å styre 

økonomien innafor avdelinga sitt formål, og kunne bruke eit fastsett beløp av eigenkapitalen. Vi har fortsatt 

ein formue på  kr 1.251.600. Det er lavere enn dei fleste andre fylkesforeningene..  

Overskuddet  var i  2019 på kr 187.954. Det vises til regnskapskommentarene. 

 

Alle organisasjonsledd har fått mynde til å skrive ut tilleggskontingent på inntil 10 % av samla kontingent 

til legeforeninga, dvs inntil ca 700 kroner i året. Årsmøtet 2019 vedtok ein tilleggskontingent på 500 kroner 

i 2020. Denne føreslås uendra på 500 kr for 2021. 

 

Vi ser det framleis nyttig å gi styret den handlefridomen til å møte utfordringar som ligg i eit ubunde 

budsjett.  

 

 Framlegg til vedtak: 
Årsmøtet vedtek ein tilleggskontingent på 500 kroner for 2021. 

Styret får fullmakt til å disponere dei midlane som kjem inn gjennom kontingent og andre inntekter i samsvar 

med foreininga sitt formål. I tillegg kan styret ved behov disponere inntil kr.250 000 av eigenkapitalen. 

 

Leiar får eit stipend på 1G som kan nyttast til etterutdanning, utstyr og tenester som er nyttig for 

legeverksemda eller tillitsvaltarbeidet. Stipendet  kan evt. utbetalast og innmeldast som honorar.  

Leiar får også dekt utgifter til telefon, mobiltelefon og internettilknyting. 

 

Styremedlemmer får dekt internettabonnement med 400 kroner per månad og 1000 kroner per år til tilfeldige 

utgifter til telefon, porto m.m. For kasseraren er denne summen 2000 kroner per år. 

Styremedlemmene får honorar for sitt arbeide med ein samla sum for hele styret på inntil kr 130 000 for 

2020. Legeforeiningane i Trøndelagsfylka har høgare sats enn Møre og Romsdal.. 

 

Foretakstillitsvalgt for OF og YLF, leiar samt AF-tillitsvalgt får dekt digitalt abonnement for inntil 4 

aviser(Sunnmørsposten, Tidens Krav, Romsdal Budstikke samt evt ein riksavis), de øvrige styremedlemmer  

får dekt eit avisabonnement evt nettavisabonnement. 

 

Det vert gitt dekning for tapt arbeidsforteneste og møtegodtgjersle etter dei satsane landsstyret vedtek for 

DNLF sine sentrale organ. Med tanke på praksiskompensasjon, har vi lagt oss på satsane til 

Allmennlegeforeningen for allmennpraktikarar. Kasserer bør få auka honorar i periodar vår 

organisasjonsekretær har anna fråvær enn ferie. 

 

Leiar og styremedlemmer kan frikjøpas til og dekt nødvendige utgifter til tillitsvaltmøter, forhandlingsmøter, 

landsstyremøter, regionale møter, landsrådsmøter/årsmøter i yrkesforeininga og andre møter ein må delta i 

kraft av funksjonen som tillitsvalt. Som kompensasjon for kortare fråvær og avsett tid til telefonsamtalar mm i 

arbeidstida, vert det innvilga frikjøp på inntil 4 dagar per år. 

 

Styremedlemmer utan lønnsinntekt som lege eller praksiskompensasjon, får møtehonorar inntil ½ 

praksiskompensasjon. 

Dokumenterte reise- og opphaldsutgifter vert dekka innafor rammene i statens satsar. 

 

Kurskomiteen får dekt utgifter, praksiskompensasjon og tapt arbeidsforteneste til eit heildagsmøte, internett-

tilknyting med 400 kr per mnd og 1000 kroner til diverse utgifter. 

Tillitsvalte på arbeidsstadane skal prøve å få dekt utgiftene sine innafor hovudavtalen. 

Andre utgifter og tapt arbeidsforteneste i samband med tillitsvaltopplæring og utøving av tillitsvaltfunksjonen, 

skal normalt bli dekt av lokalavdelinga innafor avdelinga sine økonomiske rammer. 



Vedtekter for Møre og Romsdal legeforening  
Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Den norske legeforening (Dnlf). 

Vedtektene er fastsatt av Møre og Romsdal legeforening sitt årsmøte ………. og godkjent av 

sentralstyret i Dnlf ………….. 

 

§ 1 Navn 
Foreningens navn er Møre og Romsdal legeforening. 

Initialene MRLF kan benyttes. 

 

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening 
Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening (Dnlf) og omfattet av 

foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlf sine lover. 

 

§ 3 Formål 
Møre og Romsdal legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse 

er fastlagt i Dnlf sine lover § 1-2.   

 

I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover § 1-2 har foreningen følgende 

formål: 

Møre og Romsdal legeforening skal fremme Legeforeningens formål i Møre og Romsdal ved 

å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å: 

1. engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for 

hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste,  

2. ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir 

tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Møre og Romsdal 

legeforening skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og 

ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen, 

3. ha omsorg for og yte hjelp til enkeltmedlemmer gjennom blant annet å sørge for 

organisering av kollegastøtte, 

4. drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet, 

5. fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder 

pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt 

samvær, 

6. kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer. 

 

§ 4 Medlemskap 
Medlemmer i Møre og Romsdal legeforening er de medlemmer av Den norske legeforening 

som har sitt arbeidssted i Møre og Romsdal fylke, eller som etter søknad til sentralstyret blir 

innvilget Møre og Romsdal legeforening som lokalforening. 

 

§ 5 Æresmedlemmer 
Til æresmedlem kan årsmøtet velge ethvert medlem som foreningen vil hedre i særlig grad. 

 

§ 6 Foreningens organer 

 
Foreningens organer er: 

 Årsmøtet 

 Styret 

 Valgkomité 



 Kurskomité 

 Kollegial støttegruppe 

 

§ 7 Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang 

unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 

 

Årsmøtet skal behandle 

 valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere møteprotokoll 

 styrets årsmelding, økonomiske årsberetning og revidert regnskap 

 budsjett, inkl. ev. årsmøtefastsatt kontingent 

 vedtektsendringer 

 valg av styre 

 valg av kurskomité 

 valg av valgkomité 

 valg av revisor 

 

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre 

saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene. 

 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker 

før årsmøtet. 

 

Årsmøtets saksdokumenter skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd. 

Årsmøtet avholdes innen medio september. 

 

Hvis årsmøtet ikke kan bli avholdt, skal medlemmene varsles innen utgangen av mai. 

 

Årsmøtet ledes av leder eller valgt dirigent. 

 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøte stemmeberettigede 

medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. 

 

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2. 

 

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landstyremøter brukes så langt de passer. 

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når styret anser det nødvendig, med minst to 

ukers frist. Ekstraordinært årsmøte skal også avholdes dersom minst 1/10 av foreningens 

medlemmer skriftlig krever dette, jf. Dnlfs lover § 3-4-4. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt 

det passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.  

 

§ 9 Styret 
Styret består iht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet og 

styremedlemmer (avdelingstillitsvalgte) valgt av yrkesforeningene (AF, Of, Ylf, PSL, LVS, 

LSA og NAMF). Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte 

styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av 

yrkesforeningene. 



 

Kurskomiteens leder møter fast på styremøtene, men er ikke medlem i styret og har ikke 

stemmerett.   

 

Styret i MRLF består således av 10 medlemmer. 

 

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. september i år som slutter på oddetall. 

 

Leder velges av foreningens årsmøte, utover det konstituerer styret seg selv. 

 

Styret møtes når leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig 

når minst seks medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

Styret leder foreningen iht. disse vedtekter og Den norske legeforenings lover (§ 3-3 og § 3-

4.). Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. 

 

Det utarbeides protokoll fra styrets møter.  

 

§10 Valgkomitéen 
Valgkomitéen består av leder og to medlemmer. 

 

Medlemmer av valgkomité kan ikke samtidig være medlem i styret.  

 

Valgkomitéen velges av årsmøtet på år det ikke er valg av styremedlemmer. Styret er 

valgkomité for valg av valgkomité. 

 

Valgkomitéen forbereder valg av årsmøtevalgte styremedlemmer med varamedlemmer og 

kurskomité. Valgkomitéens innstilling fremlegges i årsmøtet. 

 

§ 11 Medlemsmøter 
Styret sammenkaller medlemsmøter i Møre og Romsdal legeforening så ofte det anses 

nødvendig. Medlemsmøtene bør ha en faglig og sosial funksjon. Målsettingen er å avholde 

minimum ett medlemsmøte i året. Medlemsmøte kan avholdes i forbindelse med årsmøtet. 

 

§ 12 Vedtektsendringer 
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst åtte uker før årsmøtet og 

utsendt til medlemmene minst to uker før møtet. 

 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. 
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