Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af:
• Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer
• Lægeforeningens vedtægter
• Forretningsorden for Lægeforeningens Voldgiftsret
• Vedtægter for Færøernes Lægeforening
• Vedtægter for Grønlands Lægeforening
ved Læge- og repræsentantskabsmødet den 11.-12. juni 2021.
Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v.
offentliggøres i Lægeforeningens medier senest 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at
forslagene kan vedtages ved Lægemødet.
Som følge heraf meddeles, at Lægeforeningens bestyrelse ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag:
Fremsættelse af forslagene forudsætter, at Lægeforeningens bestyrelses forslag om funktionstid
(valgperiode) og karensperiode vedtages.

Forslag til ændring af Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer
Nugældende vedtægt
4. Formanden

Forslag til ændring
4. Formanden

4.1 Formanden vælges i henhold
til pkt. 3.3 for en 2-årig periode
med mulighed for genvalg 2
gange svarende til i alt 6 år.

4.1 Formanden vælges i henhold
til pkt. 3.3 for en 2-årig periode
med mulighed for genvalg 3
gange svarende til i alt 8 år.
Den samlede funktionstid er begrænset til en samlet periode på
maksimalt 8 år inden for enhver
sammenhængende periode på 12
år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1 år, hvis den maksimale
funktionsperiode på 8 år nås.

8. Eksterne udvalg
8.1 Den regionale repræsentations repræsentanter i eksterne
udvalg, nedsat af andre, vælges
på de for de eksterne udvalg gældende tidspunkter for valg og
med de for udvalgene gældende
funktionstider. Medlemskab er
dog begrænset til en sammenhængende medlemsperiode på
maximalt seks år jf.

8. Eksterne udvalg
8.1 Den regionale repræsentations repræsentanter i eksterne
udvalg, nedsat af andre, vælges
på de for de eksterne udvalg gældende tidspunkter for valg og
med de for udvalgene gældende
funktionstider. Medlemskab er
dog begrænset til en samlet medlemsperiode på maksimalt 8 år
inden for enhver

Motivering for ændringsforslagene
En periode på op til 8 år med valg
hver 2. år giver mulighed for genvalg
op til 3 gange.
Den foreslåede bestemmelse sikrer
fleksibilitet ved at formanden kan
lægge de 8 år på et hvilket som helst
tidspunkt inden for en vilkårlig periode på 12 år.

Forslaget indebærer, at en funktionstid på op til 8 år gennemføres konsekvent for alle tillidsvalgte – også udvalg, komitéer, nævn, arbejdsgrupper
mv.
Medlemsperioden kan samlet set
ikke overstige 8 år inden for en vilkårlig periode på 12 år.
Den foreslåede bestemmelse sikrer
fleksibilitet ved, at medlemmerne
kan lægge de 8 år på et hvilket som

Lægeforeningens vedtægter om
repræsentation i udvalg mv., pkt.
19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en
valgperiode.

sammenhængende periode på 12
år, jf. Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg
mv., pkt. 19 og pkt. 21 om ophør
af medlemskab/repræsentation i
en valgperiode.

helst tidspunkt inden for en vilkårlig
periode på 12 år.

11. Overgangsbestemmelse

For uddybende begrundelse henvises
til overgangsbestemmelsens bemærkninger i Lægeforeningens vedtægter om samme.

Bestemmelsen om 8 års valgperiode gælder for alle nyvalg af
medlemmer efter Lægemødet
2021.
For medlemmer, der sidder eller
har siddet i det pågældende udvalg, træder 8 års reglen først i
kraft efter Lægemødet i 2027, jf.
Lægeforeningens vedtægtsbestemmelse herom.

Forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter
Nugældende vedtægt
27. Regnskab og revision

Forslag til ændring
27. Regnskab og revision
27.3 Valg af lægelige revisorer
gælder for 2 år og genvalg kan
finde sted 3 gange.
Valget til lægelige revisorer begrænses til en samlet periode på
maksimalt 8 år inden for enhver
sammenhængende periode på 12
år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1 år, hvis den maksimale
funktionsperiode på 8 år nås.

Motivering for ændringsforslagene
Funktionstider for lægelige revisorer
er ikke nævnt i Lægeforeningens
vedtægter.
Det foreslås, at bestemmelsen indføres i overensstemmelse med det forslag, der skal gælde fremadrettet for
alle valg.
Det betyder, at der ikke er nogen
overgangsordning, men at de lægelige revisorer bliver omfattet af den
nye 8 års regel fra Lægemødet 2021.

Den foreslåede bestemmelse sikrer
fleksibilitet ved, at den lægelige revisor kan lægge de 8 år på et hvilket
som helst tidspunkt inden for en vilkårlig periode på 12 år.

Forslag til ændring af Forretningsorden for Lægeforeningens Voldgiftsret
Nugældende vedtægt
2. Valg og sammensætning

Forslag til ændring
2. Valg og sammensætning

2.3 Lægeforeningens Repræsentantskab vælger 6 lægelige medlemmer for 3 år efter indstilling
fra de forhandlingsberettigede
foreninger, som hver indstiller 2
medlemmer. For hvert medlem
vælges 1 suppleant, ligeledes efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger.

2.3 Lægeforeningens Repræsentantskab vælger 6 lægelige medlemmer for 2 år efter indstilling
fra de forhandlingsberettigede
foreninger, som hver indstiller 2
medlemmer. For hvert medlem
vælges 1 suppleant, ligeledes efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger.

Motivering for ændringsforslagene
Forslaget indebærer, at der fastsættes en samlet maksimal funktionsperiode på 8 år med valgperioder på 2
år. Den foreslåede bestemmelse sikrer fleksibilitet ved at de lægelige
medlemmer kan lægge de 8 år på et
hvilket som helst tidspunkt inden for
en vilkårlig periode på 12 år.

Medlemskab, for samme indstiller, er begrænset til en samlet
medlemsperiode på maksimalt 8
år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1
år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år nås.

6. Overgangsbestemmelse
6.1 Bestemmelsen om valg af lægelige medlemmer i pkt. 2.3 træder i kraft straks på Lægemødet
2021 og omfatter medlemmer,
der vælges for første gang (nyvalg).
Medlemmer, der er eller har været valgt eller udpeget under de
nuværende funktionstidsregler
er også omfattet af ændringerne
fra Lægemødet 2021, idet bestemmelsen om funktionstid på
8 år for disse medlemmer dog
først træder i kraft fra og med
Lægemødet 2027.

Det præciseres i bestemmelsen, at
medlemmer, der allerede er eller har
været valgt eller udpeget efter de
gældende funktionstidsregler først
bliver omfattet af 8 års reglen i 2027.
Der henvises til Lægeforeningens
vedtægters udvidede motivering til
ændringsforslag for overgangsbestemmelse (pkt. 31).

Bestemmelsen om valgperioder
på 2 år træder i kraft straks på
Lægemødet 2021.

Forslag til ændring af vedtægter for Færøernes Lægeforening
Nugældende vedtægt
§5
Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra formanden udpeges af de
respektive delforeningers medlemsgrupper på Færøerne.
2 medlemmer udpeges af det i
henhold til FAYL´s love § 6 oprettede Færøernes reservelægeråd blandt dettes medlemmer,
dog at formanden for sin funktionstid er født medlem af bestyrelsen.
2 medlemmer udpeges af PLO´s
medlemmer i LF.
2 medlemmer udpeges af FAS´s
medlemmer af LF. Ved valget tilstræbes, at et af medlemmerne
er den til enhver tid værende formand for Færøernes overlægeråd.
Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmerne er med ovennævnte modifikation 2 år med
adgang til umiddelbart genvalg i
2+2 år.
De valgte medlemmer tiltræder
bestyrelsen straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer LF udadtil.
Formanden vælges af deltagerne
på generalforsamlingen de ulige
år og tiltræder umiddelbart herefter. Formanden kan ikke samtidig beklæde hvervet som formand for Færøernes overlægeråd eller Færøernes reservelægeråd.
Afstemningerne er skriftlige.
Hvis der er opstillet mere end 2
kandidater og ingen opnår over

Forslag til ændring
§5
Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra formanden udpeges af de
respektive delforeningers medlemsgrupper på Færøerne.
2 medlemmer udpeges af det i
henhold til FAYL´s love § 6 oprettede Færøernes reservelægeråd blandt dettes medlemmer,
dog således, at formanden for sin
funktionstid er født medlem af
bestyrelsen.
2 medlemmer udpeges af PLO´s
medlemmer i LF.
2 medlemmer udpeges af FAS´s
medlemmer af LF. Ved valget tilstræbes, at et af medlemmerne
er den til enhver tid værende formand for Færøernes overlægeråd.
Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmerne er med ovennævnte modifikation 2 år med
adgang til genvalg 3 gange.
Medlemskab af bestyrelsen på
samme post og for den samme
indstiller, er begrænset til en
samlet medlemsperiode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år.
Valgperioden på 2 år nedsættes
til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år nås.
De valgte medlemmer tiltræder
bestyrelsen straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer LF udadtil.

Motivering for ændringsforslagene
Ændringen indebærer, at funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer og
for formanden bliver maksimalt 8 år
fordelt på valgperioder af 2 år.
Den foreslåede bestemmelse sikrer
fleksibilitet ved at medlemmerne og
formanden kan lægge de 8 år på et
hvilket som helst tidspunkt inden for
en vilkårlig periode på 12 år.

halvdelen af de afgivne stemmer,
foretages omvalg mellem de to,
der har opnået højeste stemmetal. Opnår de to kandidater herefter lige mange stemmer, foretages lodtrækning.
Valget gælder for 2 år, og der er
adgang til umiddelbart genvalg i
2+2 år.
…… (resten uændret)

Formanden vælges af deltagerne
på generalforsamlingen de ulige
år og tiltræder umiddelbart herefter. Formanden kan ikke samtidig beklæde hvervet som formand for Færøernes overlægeråd eller Færøernes reservelægeråd.
Afstemningerne er skriftlige.
Hvis der er opstillet mere end 2
kandidater og ingen opnår over
halvdelen af de afgivne stemmer,
foretages omvalg mellem de to,
der har opnået højeste stemmetal. Opnår de to kandidater herefter lige mange stemmer, foretages lodtrækning.
Valget gælder for 2 år, og der er
adgang til genvalg 3 gange.
Den samlede funktionstid er begrænset til en samlet periode på
maksimalt 8 år inden for enhver
sammenhængende periode på 12
år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1 år, hvis den maksimale
funktionsperiode på 8 år nås.

…… (resten uændret)

Forslag til ændring af vedtægter for Grønlands Lægeforening
Nugældende vedtægt
§ 7 Udvalg
Generalforsamlingen og Grønlands Lægeforenings bestyrelse
kan nedsætte udvalg. Udvalgenes medlemmer vælges sædvanligvis på generalforsamlingen
(lige år). Udvalgsmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen med
mulighed for genvalg 2 gange.
Grønlands Lægeforenings medlemmer er forpligtet til at modtage valg til udvalg, men ikke til

Forslag til ændring
§ 7 Udvalg
Generalforsamlingen og Grønlands Lægeforenings bestyrelse
kan nedsætte udvalg. Udvalgenes medlemmer vælges sædvanligvis på generalforsamlingen
(lige år). Udvalgsmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen med
mulighed for genvalg 3 gange.
Medlemskab af udvalg er begrænset til en samlet

Motivering for ændringsforslagene
Ændringen indebærer, at funktionstiden for udvalgsmedlemmer bliver
maksimalt 8 år fordelt på valgperioder af 2 år.
Den foreslåede bestemmelse sikrer
fleksibilitet ved, at medlemmerne
kan lægge de 8 år på et hvilket som
helst tidspunkt inden for en vilkårlig
periode på 12 år

genvalg. Bestyrelsen udpeger
blandt sine medlemmer en formand for udvalgene.
Grønlands Lægeforenings stående udvalg:
1) Overenskomstudvalget
2) Attestudvalget
3) Udvalget for Netværkslæger
Hvert udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem
er udpeget af bestyrelsen.

medlemsperiode på maksimalt 8
år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Valgperioden nedsættes til 1 år, hvis
den maksimale funktionsperiode
på 8 år nås.
Grønlands Lægeforenings medlemmer er forpligtet til at modtage valg til udvalg, men ikke til
genvalg. Bestyrelsen udpeger
blandt sine medlemmer en formand for udvalgene.
Grønlands Lægeforenings stående udvalg:
1) Overenskomstudvalget
2) Attestudvalget
3) Udvalget for Netværkslæger

§ 9 Grønlands Lægeforenings
bestyrelse

Hvert udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem
er udpeget af bestyrelsen.
§ 9 Grønlands Lægeforenings
bestyrelse

Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år med mulighed for genvalg 2 gange

Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år med mulighed for genvalg 3 gange.
Den samlede funktionstid er begrænset til en samlet periode på
maksimalt 8 år inden for enhver
sammenhængende periode på 12
år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1 år, hvis den maksimale
funktionsperiode på 8 år nås.

Forslaget kan anbefales af:
FAS
PLO
Yngre Læger
Grønlands Lægeforening
Færøernes Lægeforening

En periode på op til 8 år med valg
hver 2. år giver mulighed for genvalg
op til 3 gange.
Den foreslåede bestemmelse sikrer
fleksibilitet ved, at medlemmerne
kan lægge de 8 år på et hvilket som
helst tidspunkt inden for en vilkårlig
periode på 12 år.

Har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til forslaget:
Foreningen af Pensionerede Læger

