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– Evaluering på ensidig grunnlag00

– Da sentralstyret forstod at Nylenna oppfattet evalueringen som mistillit, 
burde styret ha trukket rapporten og begynt på nytt. Det skjedde ikke.

Det sier Anette Fosse, som trakk seg fra 
sentralstyret. – Jeg møtte mye kritikk, men 
følte også at de respekterte min beslutning, 
sier hun etter møtet i sentralstyret 1.2. 2003

Fosse mener at sentralstyret har sviktet 
sin rolle som arbeidsgiver. – Dersom sent-
ralstyret virkelig ønsket at generalsekretæ-
ren ikke skulle gå av, burde vi ha trukket 
rapporten og begynt på nytt. Det hadde vært 
den eneste måten å opptre ansvarlig på, sier 
hun. – Jeg beklager overfor Nylenna, Lege-
foreningens medlemmer og sentralstyret at 
jeg ikke skjønte hvor klønete og amatør-
messig denne prosessen ble ført.

 – Hvorfor reagerte du så sent? – Jeg for-
står at noen mener at jeg har falt sentralsty-
ret i ryggen. Det tok lang tid for meg 
å skjønne hvordan prosessen mot generalse-
kretæren kunne oppfattes. Det var Linn 
Getz sine seks spørsmål til prosessen på 
Tidsskriftets debattsider 2. januar som ble 
øyeåpneren for meg, sier Fosse. Getz stiller 
blant annet spørsmål om hvordan temaet 
evaluering er formulert i arbeidsavtalen, 
hvilken hensikt den skulle ha, hvem som 
skulle være informanter og hvilken status 
rapporten skulle få.

– Hvordan var retningslinjene for evalu-
eringen? – Det fantes ingen retningslinjer 
utover at det i arbeidsavtalen står at sentral-
styret via presidenten skal gi tilbakemel-
ding til generalsekretæren gjennom en gjen-
sidig personsamtale en gang årlig. Nylenna 
ble, slik jeg ser det, i all hovedsak vurdert ut 

fra sentralstyrets opplevelse og sett fra vårt 
ståsted. Vi har ikke hatt andre informanter 
eller data å kontrollere den begrensede 
informasjonen opp mot, hevder Fosse.

– Hvorfor bidrog du til et enstemmig ved-
tak i sentralstyret i desember hvis du følte 
tvil allerede under møtet i november? – Jeg 
har spurt meg selv mange ganger om hvor-
for jeg signerte. Det handler mye om hvor-
dan denne prosessen ble ledet. Jeg føler 
meg manipulert, sier Fosse. 

– Hvordan håndterte du situasjonen da 
du erkjente at sentralstyret hadde sviktet 
rollen som arbeidsgiver? – Jeg bad om å få 
diskutere saken videre med sentralstyret 
tidlig i januar og hadde lange samtaler med 
presidenten før meklingsrunden. Jeg bad 
presidenten om å trekke rapporten, men det 
var han ikke interessert i. Han mente at pro-
sessen måtte kjøres, sier Fosse.

– Sentralstyret avviser at det er uenighet 
om fag versus fagforening som ligger til 
grunn for konflikten.

– Jeg er uenig med sentralstyret. Nylenna 
ble ansatt bl.a. fordi han er en høyt profilert 
fagperson med lang fartstid i faglige mil-
jøer. En av oppgavene til generalsekretæren 
er å representere den faglige delen av Lege-
foreningen. Sentralstyret har i denne pro-
sessen lagt for liten vekt på dette, mener 
Anette Fosse. N. Husom
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=449

Sterkt behov for å møte 
landsstyret00

Rykter og påstander om uenighet om poli-
tiske veivalg gjorde at sentralstyret besluttet 
å kalle inn landsstyret.

At Anette Fosse trakk seg fra sentralsty-
ret, var også en årsak. I referatet fra møtet 
heter det: «Sentralstyret måtte konstatere at 
Anette Fosses beslutning om å trekke seg 
fra sentralstyret med umiddelbar virkning 
og hennes begrunnelse for dette, har med-
ført ytterligere spekulasjoner av samme 
karakter. Sentralstyret ser derfor et sterkt 
behov for snarlig å møte landsstyret for 
å informere om og drøfte situasjonen.».

– Hvorfor var hennes fratreden av betyd-
ning for vedtaket? – Fordi det hun gjorde og 
begrunnelsene hun gav, har forsterket spe-
kulasjonene om at sentralstyrets motiv har 
vært å fremheve rollen som fagforening på 
bekostning av rollen som faglig forening. 
Dessuten blir det hevdet at sentralstyret har 
til hensikt å endre den rollen som landssty-
ret har tillagt generalsekretæren gjennom 
foreningens lover. Det medfører ikke riktig-
het, sier Bakke. – Hvilken innvirkning har 
presset fra medlemmene hatt på sentralsty-
rets vedtak om ekstraordinært landsstyre-
møte? – Sentralstyret har behov for å møte 
landsstyret for å informere om og drøfte 
situasjonen. Vi har registrert fra flere hold 
at det er et slikt ønske. Bakgrunnen for ved-
taket er de påstandene som er fremført om 
sentralstyrets motiver og hensikter og den 
uro dette har medført, svarer Bakke.

Det ekstraordinære landsstyremøtet ble 
avholdt etter at Tidsskriftet gikk i trykken. 
N. Husom
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=461

Pressemelding fra Legeforeningen 30.1. 2003: 
Nylenna har sagt opp sin stilling 
etter avtale med sentralstyret
Bakgrunnen er at sentralstyret og Magne 
Nylenna på noen områder har ulik forståelse for 
hvordan rollen som generalsekretær skal utø-
ves. Partene har inngått en avtale om fratre-
delse med virkning fra 29.1.2003. Som en del 
av denne avtalen er Den norske lægeforening 
og Magne Nylenna enige om ikke å gi ytterli-
gere kommentarer.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=15344

Tidsskriftet 30.1. 2003: 
Legeforeningens 
positive utvikling på spill
– Pressemeldingen om generalsekretærens 
avgang bekrefter 100 % intensjonen om et 
ekstraordinært landsstyremøte, sier Ola 
Jøsendal til Tidsskriftet.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=429

Tidsskriftet 30.1. 2003: 
Nylenna blir gjesteforsker
Magne Nylenna holdt i dag sin første foreles-
ning ved Institutt for allmenn- og samfunns-
medisin. 
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=431

Tidsskriftet 31.1. 2003: 
Sentralstyret sprekker i dag
Anette Fosse trekker seg fra sentralstyret med 
øyeblikkelig virkning. Hun er dypt uenig 
i opptakten til evalueringen og følgene av den.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=436

Tidsskriftet 31.1. 2003: 
Uforståelig at Fosse har gått ut
– Det står et enstemmig sentralstyre bak alle 
vedtak. Anette Fosses fratreden er derfor ufor-
ståelig, sier Kjell Maartmann-Moe, leder av 
Alment praktiserende lægers forening.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=441

Tidsskriftet 1.2. 2003: 
Sentralstyret i hastemøte
I dag diskuterer sentralstyret om de selv skal 
kalle inn til ekstraordinært landsstyremøte eller 
vente å se hva mobiliseringen i landsstyret 
fører til. Anette Fosse som har trukket seg fra 
sentralstyret med øyeblikkelig virkning, kom-
mer til møtet for å forklare beslutningen sin.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=443

Tidsskriftet 2.2. 2003: 
Ny generalsekretær i juni?
Det er nedsatt et rekrutteringsutvalg bestående 
av Hans Kristian Bakke, Einar Hysing og Anne 
Grethe Olsen som skal rekruttere ny generalse-
kretær. Avdelingslederne i sekretariatet og per-
sonalforeningen skal oppnevne én representant 
hver som observatører. Sverre Strand er opp-
nevnt som sekretær. Man håper at en ny gene-
ralsekretær er på plass i juni.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=461


