Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter ved Læge- og
repræsentantskabsmødet den 20.-21. maj 2022
Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 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:
Forslagene skal ses i konteksten af de foranstående bestemmelser pkt. 6.3 og 6.4, som er:
6.3 Ved afgørelse af, til hvilket af de i punkt 3.3 nævnte forhandlingsberettigede foreninger medlemmet henføres, gælder følgende regler:
A. Som medlemmer af Yngre Læger optages læger ansat i underordnede stillinger herunder amanuenser i praksis. Nyuddannede og andre uden forudgående tilknytning optages som medlemmer af Yngre Læger.
B. Som medlemmer af PLO optages alment praktiserende læger, der har tilkendegivet, at de udøver almen praksis for Den Offentlige Sygesikring eller på anden måde driver almen praksis som
hovederhverv.
C. Som medlemmer af FAS optages overlæger ved sygehuse og ved andre institutioner for sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling, praktiserende speciallæger samt læger, der ikke
henføres under A eller B.
6.4 Medlemmer, der midlertidigt er uden beskæftigelse, forbliver medlemmer af den forhandlingsberettigede forening, som de er tilknyttet.

Nugældende vedtægt

Forslag til ændring

6.Optagelse
6.5 Pensionister og andre
ikke-erhvervsaktive medlemmer kan oprette en forening, hvis bestyrelse består
af pensionerede og andre
ikke-erhvervsaktive medlemmer, der er valgt som
medlemmer af Repræsentantskabet, jf. pkt. 11.2. Foreningens vedtægter skal
godkendes af Lægeforeningens bestyrelse.

6.Optagelse
6.5 Ønsker medlemmet et
andet tilhørsforhold, eller
opstår der mellem medlemmet og de forhandlingsberettigede foreninger uenighed om medlemmets placering, afgøres sagen af bestyrelsen.

Motivation for ændringsforslag
Det foreslåede pkt. 6.5 er det
hidtidige pkt. 6.6 uden indholdsmæssige ændringer.
Det skyldes, at bestemmelsen alene er møntet på placeringen af de erhvervsaktive medlemmer mellem de
forhandlingsberettigede foreninger, hvorfor bestemmelsen naturligt bør være i

forlængelse af bestemmelserne herom.
Det hidtidige pkt. 6.5 bliver
ændret til pkt. 6.6 med ny
formulering, jf. nedenfor.
6.6 Ønsker medlemmet et
andet tilhørsforhold, eller
opstår der mellem medlemmet og de forhandlingsberettigede foreninger uenighed om medlemmets placering, afgøres sagen af bestyrelsen

6.6 Pensionister og andre
ikke-erhvervsaktive medlemmer af Lægeforeningen
henføres til medlemskab af
Foreningen af Pensionerede
Læger. Bestyrelsen består af
pensionerede og andre ikkeerhvervsaktive medlemmer,
der er valgt som medlemmer
af Repræsentantskabet, jf.
pkt. 11.2. Foreningens vedtægter skal godkendes af
Lægeforeningens bestyrelse.

Pkt. 6.6 er en ny formulering
af tidligere pkt. 6.5, hvor der
stod, at pensionister og andre ikke-erhvervsaktive kan
oprette en forening.
Bestemmelsen i pkt. 6.6 sker
som følge af, at Foreningen
af Pensionerede Læger allerede er en realitet.
Hidtil har der været en praksis for, at et medlem, der
overgik fra at være erhvervsaktiv til pensionist/ikke erhvervsaktiv, automatisk blev
medlem af Foreningen af
Pensionerede Læger forudsat at de opfylder indtægtskravet. Medlemskabet er
kontingentfrit, og der betales alene kontingent til Lægeforeningen.
Formuleringen i den nye pkt.
6.6 betyder, at det i bestemmelsen gøres tydeligt (vedtægtsfastsættes), at pensionister og andre ikke-erhvervsaktive henføres til
Foreningen af Pensionerede
Læger, når de opfylder kravene herfor.
Med bestemmelsen sker der
ikke ændringer i, hvornår et
medlem anses for at være erhvervsaktiv versus. ikke-erhvervsaktiv, jf. den gældende indtægtsgrænse.
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Nyt punkt

6.7 Ønsker pensionister og
andre ikke-erhvervsaktive
medlemmer ikke medlemskab af Foreningen af Pensionerede Læger, afgøres sagen af Lægeforeningen.

Pkt. 6.7 er ny og er indsat
som en konsekvens af den
nye bestemmelse i pkt. 6.6
om medlemskab af Foreningen af Pensionerede Læger.
Bestemmelsen giver pensionister og andre ikke-erhvervsaktive medlemmer
mulighed for at få deres sag
afgjort af Lægeforeningen,
hvis de ikke ønsker medlemskab af Foreningen af Pensionerede Læger.
Med bestemmelsen er tilsigtet, at afgørelsen træffes/behandles på administrativt
niveau og ikke i Lægeforeningens bestyrelse.

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