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Den norske legeforening
her

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED 
REGIONSUTVALGENE

Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at Regionsutvalgene 
legges ned. Siden dette er regulert i Legeforeningens lover, betyr dette at vi fremmer 
lovendringsforslag. Det vil framgå av  nedenstående hvilke endringsforslag vi mener er 
nødvendige.

Da helsereformen trådte i kraft, var Legeforeningen raskt på banen og etablerte 
regionsutvalgene. 
De fikk delegert fullmakt fra Akademikerne til å velge Konserntillitsvalgt.  2012 ble det lagt fram
forslag om ny valgordning i Akademikerne Helse. Dette er senere fastsatt.
Se vedlegg 1

Regionsutvalgene består av ledere i De lokalavdelinger som utgjør den enkelte helseregion, 
supplert med personer utpekt fra yrkesforeningene for yrkesforeninger som ikke er representert 
gjennom lokalavdelingslederne.
Helseregion Antall 

lokalforeninger
Antall Helseforetak Antall medlemmer i 

utvalget
Sør-Øst 10 AHUS

OUS
Sunnaas
(Sykehusapotekene)
SIV
Innlandet
Telemark
Østfold
Sørlandet
Vestre Viken
(Driftsavtale):
Betanien 

Leder:
Tor Severinsen
14
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Diakonhjemmet 
Lovisenberg
Martina Hansen
Revmatismesykehuse
t

Vest 3 Førde
Bergen
Fonna
Stavanger
(Sykehusapoteka 
Vest)

Leder:
Sigrun Solberg (Også 
KTV)
13

Midt 3 Nord-Trøndelag
Møre og Romsdal
St Olav
Rusbehandling Midt-
Norge
(Sykehusapotekene i 
Midt-Norge)

Leder:
Randulf Haslund 
Søberg
(Også KTV)
9

Nord 3 Finnmark
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
(Sykehusapotek 
Nord)

Leder:
Lars Andreas Nesje
8

Regionsutvalgene er lovfestet og har egen representasjon i Landsstyret.
På regionsnivå er det også konserntillitsvalgtordning.(KTV).  Denne er forankret blant de 
ansatte akademikerne.
Legeforeningens lover:
§ 1-3 Organisasjon

Foreningens organer er: 

1. Landsstyre. 

2. Sentralstyre.

3. Avdelinger.

a) Lokalforeninger. 

b) Yrkesforeninger.

c) Fagmedisinske foreninger.

d) Norsk medisinstudentforening.

4. Regionsutvalg.

5. Spesialforeninger. (Nytt pkt 4)

6. Sekretariat. (Nytt pkt 5)
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3-1 Landsstyret
§ 3-1-1 Sammensetning
(1) Landsstyret består av sentralstyret, representanter for avdelingene, regionsutvalgene og 

representanter for spesialforeningen Eldre lægers forening. 

(2) Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som 

slutter på ulike tall.

(3) Avdelingene, regionsutvalgene og Eldre lægers forening skal ha følgende representasjon:

1. Lokalforeninger er representert ved sin leder samt ytterligere en representant per 

påbegynt 2000 medlemmer utover 2000 medlemmer.

2. Regionsutvalget er representert med leder. Dersom denne er lokalforeningsleder, 

skal det velges ny landsstyrerepresentant fra lokalforeningen.

Punktene 3 – 7 blir 2 – 6)

§ 3-5-3 Formål og oppgaver
(5) Lokalt/regionalt skal yrkesforeningene ved sine tillitsvalgte og 
organisasjonstillitsvalgte inngå i dannelsen av styrene i Legeforeningens 
lokalforeninger og regionsutvalg.
§ 3-6-4 Fullmakter og rettigheter
(2) I tillegg til det som gjelder generelt for avdelinger, jf § 3-3-4, 3. ledd, skal styret i 
en fagmedisinsk forening få til behandling alle viktige saker som berører fagområdet, 
og har etter eget valg rett til å uttale seg skriftlig og/eller muntlig overfor 
lokalforeninger, regionsutvalg, sentralstyre og landsstyre i det møtet der saken 
behandles. Styret har på anmodning plikt til å bistå Legeforeningen med 
opplysninger og vurderinger innen sitt arbeidsområde. Styret har også plikt til 
uoppfordret å ta initiativ overfor Legeforeningen på områder der den fagmedisinske 
forening kan gi premisser for og yte bidrag til Legeforeningens alminnelige arbeid.
§ 3-7-3 Organer
(1) Norsk medisinstudentforening skal ha et avsnitt ved hvert av de medisinske 
fakulteter i Norge samt ett som omfatter medisinstudenter i utlandet. Avsnittet ledes 
av et avsnittsutvalg og avsnittsårsmøte. Avsnittet oppnevner ett medlem av 
regionsutvalget og ett medlem med varamedlem til styret i den lokalforeningen som 
omfatter leger ved fakultetet.
§ 3-8 Regionsutvalg
(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionsutvalg som kontakt- og 
samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionen og representativt organ for Den norske 
legeforening overfor regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter 
som måtte opptre på et regionalt nivå.
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(2) Regionsutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal 
representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom 
lokalforeningslederne. En representant skal dessuten oppnevnes av Norsk 
medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.

(3) Regionsutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening. 
Om nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.

(4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den 
helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling 
med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.

(5) I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionsutvalget fatter vedtak i samråd med 
sentralstyret.

(6) Regionsutvalg skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet.

(7) Regionsutvalg avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets virksomhet neste år og har rett 
til å få tilskudd til driften i samsvar med vedtak av landsstyret.

Nåværende § 3-9 blir § 3-8.
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Oslo legeforening foreslår at de ovennevnte paragrafer  endres/tas ut av lovene.  
Vi mener at Regionsutvalgene ikke er et organ vi trenger for å fremme synspunkter overfor 
RHF og departement.
Vi ser at regionsutvalgene fungerer svært ulikt fra region til region.  I Helse Øst er imidlertid 
både regionen så stor og utvalget så stort at det blir helt uhåndterlig for utvalget å leve opp til 
pkt « (4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og 
den helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og 
samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen».

Videre mener vi at legeforeningen opptrer med forvirrende mange stemmer. På regionsnivå er 
det konserntillitsvalgt som arbeider mot RHF og dets styre, og foretakene har sine FTV.
Det vil lett kunne bli slik at Administrativ ledelse både på HF og RHF kan finne støtte for sitt 
syn i ett eller annet legeforeningsorgan, i motstrid med de tillitsvalgte som faktisk er 
legeforeningens stemme i saken.
Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at lokalforeningene har samarbeidsmøter med og om 
RHF, men de vil da ikke ha noen formell stemme mot RHF-et.

Med hilsen
Oslo legeforening

Svein Aarseth
Leder Oslo legeforening


