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Tilbakemelding på LVS` forespørsel om godkjenning av lovendringer

Vi viser til brev fra Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger av 6. mai og 26. juni 2013 
og møte i sekretariatet 27. juni 2013.

På LVS` årsmøte 18. april 2013 ble det vedtatt endringer i LVS` lover, og disse ble sendt til 
godkjenning, jf. Legeforeningens lover § 3-3 (3). Utgangspunktet etter bestemmelsen er at 
det er sentralstyret som har kompetanse til å ta stilling til om vedtektsendringer skal
godkjennes, men kompetansen er delegert til sekretariatet. Ved tvil vil sekretariatet 
konsultere sentralstyret. Sekretariatet har kommet til at de fleste av LVS` vedtatte endringer 
godkjennes uten behandling i sentralstyret, men at enkelte av endringene må være gjenstand 
for en videre prosess.

Endringer som godkjennes
Sekretariatet har besluttet at samtlige endringer LVS har vedtatt i §§ 4 annet ledd, 6 første 
ledd, 6 fjerde ledd og § 9 godkjennes uten at endringene forelegges sentralstyret. Endringene 
har ingen overslagseffekt for andre deler av organisasjonen, og er et resultat av LVS` 
vurderinger av hva som er hensiktsmessig når det gjelder foreningens informasjon til 
medlemmer og organiseringen av styret og landsrådet.

Endringer som p.t. ikke godkjennes 
Sekretariatet har kommet til at endringene LVS har vedtatt i § 3 første og annet ledd bør 
forelegges sentralstyret. LVS fremmet forslag til endring av Legeforeningens lover i forkant 
av landsstyremøtet. Saken ble trukket fra behandling etter råd fra Legeforeningen om å se 
forespørselen i sammenheng med retningslinjene for yrkesforeningstilhørighet. 
Årsmøtevedtaket fra LVS, sett i sammenheng med LVS brev datert 26. juni 2013, vil etter 
sekretariatets oppfatning dels kunne gripe inn i det som er, eventuelt ikke er regulert, i 
retningslinjene for yrkesforeningstilhørighet, og dels vil det kunne gripe inn i dagens praksis. 
LVS ber videre om en kritisk gjennomgang av hvordan retningslinjene for 
yrkesforeningstilhørighet blir praktisert. Vår anbefaling er derfor å se dette i sammenheng 
med hva som er regulert i retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet. Av disse grunner vil vi 
anbefale at sentralstyret tar stilling til om endringene skal godkjennes, eventuelt sendes på 
høring til yrkesforeningene.



Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det nå arbeides med et nytt medlemsregister, som kan gi 
bedre muligheter for oppdatert informasjon om medlemskap.

Med hilsen
Den norske legeforening

Bjørn Ove Kvavik Øyvind Anmarkrud
fagsjef rådgiver
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