
 

 

VEILEDNING FOR TILLITSVALGTE(S ROLLE??) m.v. VED TILDELING AV 

AVTALEHJEMMEL 

 

Styret får i økende grad henvendelser som gjelder tildelingssaker. Det er i noen geografiske 

områder stor og god søknadsmasse. Det kan synes som om klagefrekvensen øker, noe som 

skjerper kravene til håndtering av tildelingssaker, særlig for RHFets sin del, men også PSLs 

tillitsvalgte som skal involveres i slike saker.  

 

PSLs styre ønsker med dette å gi noen føringer og råd mht de tillitsvalgtes involvering.  

 

Først og fremst må det understrekes at det er RHFet som har det formelle ansvaret for at 

tildelingen skjer på korrekt måte, både mht saksbehandling og mht å finne den best 

kvalifiserte søker. Saksbehandlingsregler som følger av forvaltningslov, ulovfestede 

forvaltningsrettslige prinsipper og Rammeavtalen, skal følges. Det er verdt å nevne at også 

departementet i klagesaker legger til grunn at Rammeavtalens regler skal følges.  

 

Et annet viktig poeng er at det er Legeforeningen som er part i avtalen, ikke PSL. Når PSL 

tillitsvalgte opptrer som tillitsvalgte i tildelingssaker er den tillitsvalgte å anse som 

Legeforeningens tillitsvalgte. I den forbindelse er det grunn til å påpeke at det ikke skal finne 

sted noen favorisering av søkere som er medlem i PSL. Når det er sagt, vil PSL medlemmer 

ofte ha relevant erfaring fra privat praksis, noe som åpenbart er en viktig kvalifikasjon, se mer 

om dette senere. 

 

 

Nærmere om noen rettslige forhold  ifm tildelingsaker 

 

Vedr kriteriet ”best kvalifisert” 

RHFet skal tildele hjemmelen til den søker som er best kvalifisert. Hvilken søker som skal 

anses for å være best kvalifisert, er ofte ikke enkelt å vurdere. 

 

Det er viktig å ha klart for seg at selv om Rammeavtalen er en avtale mellom RHFet og 

Legeforeningen, er de regler og prinsipper som er fastsatt i praksis akseptert av både 

departementet og Sivilombudsmannen.  

 

Det er viktig å bemerke at det ikke gjelder et ansiennitetsprinsipp. Det er en skjønnsmessig 

helhetsvurdering som skal foretas. I praksis skjerpes imidlertid kravene til begrunnelse når 

den som får tilbudet har betydelig kortere ansiennitet enn andre aktuelle søkere. Det ser man i 

praksis ut fra departements vurderinger i klagesaker. Videre er det slik at man normalt tar 

utgangspunkt i ansiennitet som spesialist, men erfaring forutfor dette er selvsagt også relevant 

å vurdere. Det er også slik at jo kortere tid som spesialist, desto mer må forskjeller i 

ansiennitet vektlegges, sagt på en annen måte: Har den ene kandidaten 1 år og den andre 6, er 

dette en betydelig forskjell. Har den ene 10 og den andre 15, spiller det mindre rolle. 

 

Rammeavtalen har i 3.2 bestemmelser som angir noen relevante momenter i den 

helhetsvurderingen som skal foretas: 

3.2 RHF fastsetter hvem som tilbys avtalehjemmel. Uttalelse fra Legeforeningen skal innhentes, før 

RHF fatter sin beslutning. Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal disse legenes 

uttalelser tillegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier. Med saklige kriterier menes 

bl.a faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner og evne til å drive privat praksis. Representant for 

gruppepraksisen skal inviteres til å delta i intervjuer av aktuelle kandidater. Det samme gjelder ved 

tildeling av hjemmel etter § 13 om seniorpolitikk. 



 

 

 

Bestemmelsen gjelder primært gruppepraksisers og seniors påvirkningsmulighet, men samme 

kriterier vil gjøre seg gjeldende i de vanlige tildelingsakene.  

 

Videre er det slik at inntrykk i intervjuene av søkerne ofte blir avgjørende for hvilken 

kandidat som tilbys hjemmelen. Det kan ofte være vanskelig å sette ord på slike inntrykk, 

men det er viktig at det forsøkes. Man skal være ærlig, men likevel nøktern. Nedtegninger bør 

ha en form som tåler å bli lest av utenforstående. Viser den ene kandidaten innsikt i det å 

drive praksis, har tanker om videreutvikling av praksis, ser verdien av å samarbeide med 

andre aktører (leger, sykehus, RHFet og myndigheter), er dette noe som kan brukes for å 

skille kandidatene. Andre momenter kan være kommunikasjonsevne, direkthet, vennlighet, 

evne til å lytte, evne til å forholde seg til RHF-ets rammeavtale, måten en fremhever seg selv i 

intervjusituasjonen (det kan trekke ned hvis noen rakker ned på andre eller er ukritisk mht 

egen fortreffelighet, men positivt med saklig opplysninger om egen kompetanse) inntrykk 

gjennom søknaden som orden og konsistens, vurdering av samarbeidsevne og 

lederegenskaper (de fleste har ansatte de må samarbeide med/være leder for), plan for hvor 

praksisen skal lokaliseres, plan for å få tak i hjelpepersonell osv. 
 

Det kan også nevnes at PSLs styre har fastsatt retningslinjer, hvor det bl.a heter at PSLs 

tillitsvalgte skal vektlegge at kandidaten har en vesentlig fremtid foran seg i praksis. Det betyr 

ikke at eldre leger skal ekskluderes pga alder, men at tidshorisonten fremover i tid er relevant 

å vektlegge. Erfaring tilsier at motivasjon for å utvikle praksis avtar jo kortere tid 

avtalespesialisten har igjen i praksis, noe som bl.a gir utslag i investeringsvilje, utvikling av 

rutiner, kvalitetssikringsarbeid, kompetanseutvikling for ansatte osv. 

 

Det er grunn til å påpeke særskilt at referanseinnhenting er viktig, og dette har kanskje ikke 

fått en så sentral plass i tildelingsprosessen som det fortjener. I klagesaker ser man at 

departementet kritiserer manglende referanseinnhenting. Momenter fra samtaler med 

referansene bør nedtegnes. Dette fordi departementet da vil kunne se hvilke opplysninger som 

er gitt. Det er RHF-et som har ansvar for å innhente referansene.  

 

RHFet skal skriftlig begrunne sine vurderinger ifm tildelingen av hjemmel. Det blir mer 

vanlig at også den tillitsvalgte skriver en kortfattet vurdering av søkerne, og begrunner 

hvorfor en av søkeren bør få tilbudet om hjemmelen. Slike begrunnelser kan som nevnt være 

vanskelig å formulere, og det finnes ingen fasit mht hvordan dette skal gjøres. Begrunnelser 

må utformes konkret, og det er ”farlig” å lage standardformuleringer. Det gis her noen 

eksempler på konkrete innspill fra den tillitsvalgte, som må brukes kritisk: 

 
Eks 1 

NN ansees på bakgrunn av opplysninger i søknaden og etter intervjuet som den som framstår best evnet 

til å ivareta oppgavene i en selvstendig praksis. 

NN har erfaring fra det spesifikke fagområdet RHF-et søker, omtrent lik erfaring som spesialist som de 

to andre mest aktuelle søkerne. Men NN har planlagt framtiden på en god måte. NN anses å ha best 

samarbeidsevner av de aktuelle, vist både ved referanseinnhenting og inntrykk i intervjuet. NN har god 

orden og oversikt over feltet, og det antas en betydelig framtid i praksis”.  

Eks 2: 

NN ansees på bakgrunn av opplysninger i søknaden og etter intervjuet som den som framstår best evnet 

til å ivareta oppgavene i en selvstendig praksis. 

NN har to år kortere ansiennitet enn YY, men etter helhetsvurdering der samarbeidsevner og 

fleksibilitet mht arbeidsoppgaver er vektlagt, fremstår NN som bedre kvalifisert enn YY. NN viser en 

saklig og respektfull omtale av kolleger og samarbeidspartnere som er særs tillitsvekkende.  

To referanser bekrefter dette.  

NN ansees best kvalifisert og anbefales tildelt hjemmelen. ” 



 

 

 

  

Vedr den tillitsvalgtes habilitet 

Den tillitsvalgte bør tilstrebe at han/hun ikke har noen nær relasjon til noen av de aktuelle 

søkerne. Er det tale om familiære bånd, vennskap eller uvennskap, bør den tillitsvalgte fratre. 

Ved tvil skal den tillitsvalgte ta spørsmålet opp med RHFet.  

 

Vedr klager på tildelingsvedtak 

Siden tildelingsvedtakene er forvaltningsvedtak, følger det av forvaltningsloven at det skal 

være klageadgang. Der hvor søkere velger å klage, vil først RHFet vurdere å omgjøre sitt 

vedtak. Der hvor RHFet ikke omgjør, sendes klagen til Helse- og omsorgsdepartementet for 

avgjørelse. Når departementet har fattet en avgjørelse, må den som er misfornøyd evt bringe 

saken inn for de ordinære domstolene. Der hvor departementet er uenig med RHFet, vil som 

regel vedtaket oppheves, og sendes tilbake til RHFet som må foreta en ny vurdering. 

 

Klagesaker medfører at RHFet normalt vil avvente endelig tildeling til klagesaken er avgjort. 

Det kan få store negative konsekvenser for både fratredende og tiltredende lege. Forsinkelser 

på ½ år og mer er ikke uvanlig. Særlig uheldig i denne relasjon blir det hvis departementet 

opphever RHFets vedtak, og henviser det tilbake for ny vurdering. RHFet må da fatte et nytt 

vedtak, som igjen kan påklages. 

 

Vedr tolkningsspørsmål knyttet til Rammeavtalen 

De tillitsvalgte kommer jevnlig i situasjoner hvor det oppstår spørsmål om hvordan 

Rammeavtalen er å forstå, herunder mht tildelingssaker. Er man i tvil, bør man kontakte styret 

i PSL eller PSLs sekretariatet for å få råd.  

 

Vedr dekning av den tillitsvalgtes utgifter 

For ordens skyld nevnes at det er lokalforeningen som skal dekke utgifter ifm tildelingssaker, 

dvs reiseutgifter og praksiskompensasjon. Dette følger av et vedtak fattet av sentralstyret.  

 

Skrevet av SB og FS 

Godkjent av styret xxx august 2011.  




