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Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 8. mars 2017. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 5. april 2017. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Norsk Overlegeforening (Of) har gjennomgått arbeidsgruppens rapport og tilrådninger. OF 

støtter konklusjonene gruppen har gjort og tilrådningene for justering av lovene.  

  

I rapporten er det bemerket at regionutvalgene ikke har sin hjemmel i Hovedavtalen mellom 

Legeforeningen og Spekter. Of mener det kunne vært hensiktsmessig å redegjøre for dette 

allerede i rapportens innledning. Videre mener Of at det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre 

om regionutvalgene kan anses å være hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

involvering og medbestemmelse. Of mener det er problematisk om det er uklarhet på dette 

området.  

  

Arbeidsgruppen beskriver at regionutvalgene er Legeforeningens representative organ, og 

videre at utvalgene kan ha en viktig rolle i organisering av lokalsykehus eller i 

oppgavefordeling innad i regionen. Of vil bemerke at dette kan skape uklarhet knyttet til 

medbestemmelse etter Hovedavtalens bestemmelser. Videre vil dagens sammensetning av 

regionutvalgene i en del sammenhenger være uegnet for å besvare problemstillinger knyttet til 

funksjonsfordeling eller sykehuslokalisering. Regionutvalgene kan ikke oppfattes som 

representative organ hvis ikke sammensetningen av utvalgene eller utvalgenes arbeidsform 

sikrer reell involvering av de berørte parter.  

  

Of vil understreke at medbestemmelse etter Hovedavtalens bestemmelser stadig må skje i tråd 

med de formelle og etablerte strukturene med Akademikernes konserntillitsvalgte, og at 

regionutvalgenes medbestemmelse må betraktes som et supplement. Dette kunne vært 

tydeligere formulert i rapporten.  

  

Of vil avslutningsvis bemerke at det i dag ikke eksisterer regionale helsemyndigheter, og at det 

kan være hensiktsmessig å endre ordlyden i lovbestemmelsene. I all hovedsak vil 

regionutvalgenes dialog utad skje med de regionale helseforetakene.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

Leder   



 




