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Intern høring – Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 3-2-1, 6. 
ledd om valg av varamedlemmer til valgkomiteen - innstilling

Leder av valgkomiteen, Ottar Grimstad har i e-post av 3. februar 2013 (vedlegg) på vegne av 
valgkomiteen fremsatt forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-3, 1. ledd nr. 8 og 
§ 3-2-1, 6. ledd om oppnevning av varamedlemmer til valgkomiteen.

Begrunnelsen for forslaget er at det er nødvendig å velge varamedlemmer på grunn av 
sykdomsforfall og andre forfall som gjør det nødvendig å tre tilbake fra vervet i 
valgkomiteen.  

Valgkomiteen er av den oppfatning at verken medlemmer i sentralstyret eller tilsatte i 
Legeforeningens sekretariat kan være medlemmer/varamedlemmer av valgkomiteen.

Det forutsettes videre i forslaget at varamedlemmene bare trer inn dersom forfallet er varig. 

Forslaget til endringer i lovenes 3-1-3 (1) nr. 8 og § 3-2-1, 6. ledd om valg av 
varamedlemmer til valgkomiteen er som følger (endringer markert med fet skrift):

Endring av § 3-1-3 (1) nr. 8. 
Valg av valgkomite og varamedlemmer

Endring av § 3-2-1 (6)
(6) Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomite med 3 
medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2.ledd. 
Det skal også velges 3 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 grunnlag i sentralstyrets vedtak, sendes saken ut på ordinær høring til 
organisasjonsleddene.

Høringsfristen settes til 8. april 2013.

Høringssvarene legges inn under høringer på www.legeforeningen.no.

Med hilsen 
Den norske legeforening

Geir Riise    Anne Kjersti Befring 
Generalsekretær    Direktør
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