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Sak 14 - Forslag om endring av lovenes  § 3-2-1 
 

Saken gjelder lovendringsforslag om landsstyrets valg av varamedlemmer til valgkomiteen. 

Medlem av valgkomiteen for perioden 2017-2019 hadde fremsatt lovendringsforslaget. 

Forslaget var at landsstyret velger personlig vara for hvert av medlemmene i stedet for 

varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Sentralstyret behandlet saken på møte 8. desember 

2017 og vedtok å sende saken på bred høring i organisasjonen. Høringsfristen var 3. april 

2018.  

 

I henhold til Legeforeningens lover § 3-1-3 1. nr. 9 og § 3-2-1 (6) skal landsstyret velge en 

valgkomité med tre medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge: 

 

"(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomité med 3 

medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd. Det skal 

også velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. (sentralstyrets understreking). 

Medlemmene kan ikke samtidig være medlem av sentralstyret eller ansatt i Legeforeningens 

sekretariat. Dersom medlemmer av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de 

tre ut av komiteen. Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av 

komiteen." 

 

På landsstyremøtet 2017 ble følgende medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen for 

perioden 2017-2019 valgt:  

 
Leder Ivar Halvorsen - foreslått av Tom Ole Øren, Af  

Medlemmer Arne Laudal Refsum - foreslått av Jon Helle, Of  

Tilde Broch Østborg - foreslått av Torstein Schrøder-Aasen, Ylf 

 

Varamedlem Gunnar Skipenes – foreslått av Knut Skyberg, Namf  

Hanne Støre Valeur – foreslått av Kristin Kornelia Utne, Ylf  

Turid Thune - foreslått av Jon Helle, Of  

Eli Øvstedal – foreslått av Tom Ole Øren, Af  

 

Valgt ble  
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1. vara Turid Thune  

2. vara Hanne Støre Valeur  

3. vara Eli Øvstedal 
 

Medlem i valgkomiteen, Tilde Broch Østborg, holdt et innlegg på landsstyremøtet om valg av 

valgkomité med personlig vara. Hun ba sekretariatet i ettertid utarbeide et lovendringsforslag 

til landsstyremøtet 2018. Forslagsstiller Østborg viser til at i praksis blir både medlemmene 

og varamedlemmene i valgkomiteen valgt fra Of, Ylf og Af. Dersom et av medlemmene 

trekker seg fra komiteen, kan man ifølge forslagsstiller få ubalanserte konstellasjoner, siden 

det ikke er personlig vara. Ifølge forslagsstiller er det enighet innad i valgkomiteen om at det 

er viktig å bevare bredden i tilfelle et medlem varig går ut av komiteen. Østborg viser til at 

hun ikke på noen måte ønsker å binde opp kandidaturene mot "de tre store" yrkesforeningene. 

Det er det generelle hensynet om bredde i valgkomiteen forslagsstiller peker på.  

 

Sentralstyret er enig med forslagsstiller om at hensynet til å bevare bredden i valgkomiteen 

taler for at det blir personlig vara i stedet for vara i nummerert rekkefølge. Sentralstyret 

mente i sin forberedende diskusjon før høringen at dersom en personlig vara skal kunne 

fungere etter sin hensikt, må denne utgå fra samme foreningsledd som representanten i 

valgkomiteen kommer fra. Sentralstyret foreslo på den bakgrunn følgende lovforslag:  

 

§ 3-2 Sentralstyret  

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

 

"(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomité med 3 

medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd. Det skal 

også velges personlig vara for medlemmene i valgkomiteen fra samme foreningsledd som 

representanten varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Medlemmene kan ikke samtidig 

være medlem av sentralstyret eller ansatt i Legeforeningens sekretariat. Dersom medlemmer 

av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de tre ut av komiteen. 

Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av komiteen." 

 

Det har kommet 11 høringssvar fra følgende foreningsledd:  

 Allmennlegeforeningen 

 Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) 

 Hedmark legeforening  

 Hordaland legeforening 

 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 

 Norsk gynekologisk forening 

 Norsk revmatologisk forening 

 Praktiserende spesialisters landsforening 

 Yngre legers forening 

 Østfold legeforening  

 Norsk overlegeforening 

 

Alle høringsinstansene, bortsett fra Hordaland legeforening, støtter forslaget.  

 

Hordaland legeforening skriver at de er "grunnleggende uenig i denne endring". 

Begrunnelsen inntas i sin helhet:  
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"Valgkomitèen har fungert svært godt gjennom mange valg. Det er oftest slik at de tre store 

yrkesforeningene får hvert sitt medlem i komitèen, og dette gjenspeiler maktforholdene i 

landsstyret. Det er imidlertid flere eksempler på at kolleger fra andre yrkesforeninger har 

gjort godt arbeid i valgkomitèen, og vi må ikke stille oss slik at erfarne tillitsvalgte fra andre 

yrkesforeninger i praksis ikke lenger kan få plass i valgkomitèen. Forslaget innebærer det 

motsatte av å bevare bredden i komitèen.Vi anmoder sentralstyret om å trekke 

lovendringsforslaget."  

 

Dette høringssvaret er forskjellig fra samtlige andre høringssvar som støtter forslaget. De 

fleste støtter forslaget uten ytterligere kommentarer. Of har vektet hensyn for og mot en slik 

endring. De peker på usikkerhet om forslaget fra samme foreningsledd som det valgte 

medlemmet er hensiktsmessig. Slik sentralstyret oppfatter Of vektes balansen i foreningen 

som sådan versus balansen innad i valgkomiteen. Of peker på at rekkefølgevara i eksisterende 

lover bidrar til at man kan få noe sirkulasjon av valgkomitemedlemmer som ikke tilhører en 

av de tre største foreningene. Samtidig er det et poeng at eksisterende lover kan føre til 

betydelig forrykning av balansen i valgkomiteen ved varig frafall. Det gjør også at landsstyret 

kan la være å velge gode kandidater fordi man er redd for frafall (stifting av familie, flytting 

etc.) 

 

Of reiser også spørsmål ved om det er hensiktsmessig at bestemmelsen om varig forfall i 

valgkomiteen justeres i samsvar med tilsvarende bestemmelse for inntreden av vara i 

sentralstyret. I sistnevnte tilfelle skjer dette dersom forfallet er varig eller antatt langvarig 

forfall (3 måneder eller mer). Sentralstyret ser at Ofs innspill kan ha gode grunner for seg, i 

alle fall i perioder hvor valgkomiteen har stor aktivitet. Imidlertid er det ikke helt de samme 

hensyn som gjør seg gjeldende ved et langvarig forfall i valgkomiteen som ved et langvarig 

forfall i sentralstyret. Sentralstyret er et mer aktivt organ, og har til ansvar å lede foreningens 

virksomhet. Behovet for vara ved langvarig forfall er i så måte større. I tillegg har dette 

spørsmål ikke vært en del av det opprinnelige høringsforslaget. Sentralstyret faller derfor ned 

på at dette ikke tas med som en del av det endelige lovendringsforslaget til landsstyret. 

 

Sentralstyret viser til at forslagene får bred støtte fra alle høringsinstanser med unntak av 

Hordaland legeforening. Sentralstyret mener man bør legge avgjørende vekt på forholdene 

internt i valgkomiteen, som er forslagsstillers poeng. Ved å ha personlig vara vil ikke frafall 

av medlemmer føre til en forrykning av balanse. Selv om det kan fremstå som hensynet til de 

mindre foreningene på denne måten nedprioriteres vil det etter sentralstyrets vurdering i 

praksis være de tre største yrkesforeningene som dominerer arbeidet i valgkomiteen. Hvis 

man ser hen til de siste års forslag har valgkomiteen i stor grad sett bredden i foreningen som 

et viktig perspektiv til grunn for sin innstilling.  

 

Saken ble behandlet av sentralstyret i møte 18. april 2018, hvor det ble fattet følgende vedtak: 

 Det innstilles overfor landsstyret på at Legeforeningens lover § 3-2-1 endres slik: 

 

§ 3-2 Sentralstyret  

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

 

"(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomité med 3 medlemmer som 

velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd. Det skal også velges personlig vara for 

medlemmene i valgkomiteen fra samme foreningsledd som representanten varamedlemmer i nummerert 
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rekkefølge. Medlemmene kan ikke samtidig være medlem av sentralstyret eller ansatt i Legeforeningens 

sekretariat. Dersom medlemmer av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de tre ut av komiteen. 

Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av komiteen." 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Legeforeningens lover § 3-2-1 endres slik: 

 

 § 3-2 Sentralstyret  

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

 

"(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomité med 3 

medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd. Det skal 

også velges personlig vara for medlemmene i valgkomiteen fra samme foreningsledd som 

representanten varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Medlemmene kan ikke samtidig 

være medlem av sentralstyret eller ansatt i Legeforeningens sekretariat. Dersom medlemmer 

av valgkomiteen selv stiller til valg til sentralstyret, må de tre ut av komiteen. 

Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av komiteen." 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise                                                                  Lars Duvaland 

generalsekretær                                                        avdelingsdirektør   

 

 

 

 

 

 

 


