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Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. februar 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på styremøte 15. mars og deretter per e-post. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Saken gjelder lovendringsforslag om valgkomiteens varamedlemmer. I henhold til 

Legeforeningens lover skal det også velges tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det er 

nå fremmet forslag om at det i stedet velges tre personlige varamedlemmer som også skal være 

fra samme foreningsledd som representanten.  Endringsforslaget lyder som følger: 

 

"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. 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." 

 

OF er i utgangspunktet usikker på om forslaget med personlig vara fra samme foreningsledd 

som det valgte medlemmet er hensiktsmessig. I praksis vil medlemmene i valgkomiteen 

komme fra AF, YLF og OF, og personlige varamedlemmer fra samme foreningsledd gjør at 

det vil bli vanskeligere for andre foreningsledd å få valgt faste medlemmer og varamedlemmer 

til valgkomiteen. Rekkefølgevara som 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 er usikker på konklusjonen, men har etter en helhetsvurdering likevel kommet til at vi 

støtter forslaget om personlig vara fra samme foreningsledd.  

 

For øvrig påpeker vi at det synes å være en viss forskjell mellom endringsforslaget og ordlyden 

i bestemmelsen om vara til sentralstyret. I endringsforslagets siste setning står det at 

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



sentralstyret følger det imidlertid av § 3.2.1 (4) at varamedlemmet trer inn "for det tilfellet at 

medlemmer får varig eller antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer)" (Vår 

understrekning). Et eget spørsmål er derfor om det er hensiktsmessig at ordlyden i de to 

bestemmelsene harmoniseres. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder   

 




