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legefaktalegef
Gjennomsnittslønn i kroner per måneds-
verk for leger i kommunesektoren ekskl.
Oslo kommune (KS-området).

Regu- Måneds- Total-
lativ- for- lønn 
lønn tjeneste

Alle med medisinsk utdanning
Kvinner 26 049 37 176 39 062
Menn 27 875 43 669 46 391
Prosent forskjell 7,0 17,5 18,8
Turnusleger (både sykehus og kommune)
Kvinner 20 494 25 057 27 174
Menn 20 738 25 321 27 946
Prosent forskjell 1,2 1,1 2,8
Assistentleger II
Kvinner 24 822 37 311 39 443
Menn 25 015 40 691 44 786
Prosent forskjell 0,8 9,1 13,5
Assistentleger I
Kvinner 24 776 36 494 39 057
Menn 25 312 38 047 46 038
Prosent forskjell 2,2 4,3 17,9
Legespesialister
Kvinner 27 939 35 371 35 767
Menn 28 075 37 399 39 386
Prosent forskjell 0,5 5,7 10,1
Overleger ved fylkessykehus
Kvinner 28 979 42 714 44 505
Menn 29 049 48 319 51 317
Prosent forskjell 0,2 13,1 15,3
Overleger ved universitetssykehus
Kvinner 28 594 44 163 46 125
Menn 28 869 46 912 48 960
Prosent forskjell 1,0 6,2 6,1
Overleger ved alle sykehus (vektet)
Kvinner 28 846 43 216 45 066
Menn 28 989 47 851 50 534
Prosent forskjell 0,5 10,7 12,1
Avdelingsoverleger ved fylkessykehus
Kvinner 32 452 49 676 50 789
Menn 32 230 54 753 56 803
Prosent forskjell - 0,7 10,2 11,8
Kommuneleger II
Kvinner 27 216 31 227 31 544
Menn 27 320 34 347 34 895
Prosent forskjell 0,4 10,0 10,6
Kommuneleger I
Kvinner 31 013 36 769 37 662
Menn 30 110 38 541 38 891
Prosent forskjell - 2,9 4,8 3,3

Månedsfortjeneste = Regulativlønn + faste og varia-
ble tillegg.
Totallønn = Månedsfortjeneste + variabel overtid.  

Merk at tabellen kun gjelder lønnsinntekt. Inntekter
fra trygderefusjoner og egenandeler er næringsinn-
tekt og er derfor ikke medregnet. Trolig utgjør næ-
ringsinntekt en synkende andel av inntektene under
legevakt, slik at den totale faktiske inntektsveksten
for kommuneleger er mindre enn tabellen viser for
månedsfortjeneste og totallønn.

For turnusleger ved sykehus er det trolig en un-
derrapportering av faste og variable tillegg i 2000,
slik at den faktiske lønnsutviklingen for turnusleger
er noe mer positiv enn tabellen viser. 

Reallønnsutvikling er den prosentvise lønnsut-
viklingen korrigert for prisstigning.

Kilde: Lønns- og personalstatistikk kommunale
arbeidstakere. Statistikk basert på PAI-registeret
1.10. 2000. Hovedoversikt. Oslo: Kommunenes Sentral-
forbund, 2001.

Landsstyremøtene flyttes fra høst til vår

Et ekstraordinært landsstyremøte i
Legeforeningen vedtok 13. juni at
landsstyremøtene skal avholdes innen
utgangen av mai. Landsstyret starter
sin funksjonsperiode 1. september og
velges for to år av gangen. 

Årsmøtene i fylkesavdelingene, yrkesfore-
ningene og spesialforeningene kan avvikles
enten før eller etter sommeren. For yrkesfor-
eningene og avdelingene må årsmøtene være
avviklet før 31.8. 

Regnskapsloven 
Bakgrunnen for flyttingen av landsstyremø-
tet var den nye regnskapsloven som Stortin-
get har vedtatt. Den stiller krav om at orga-
nisasjoners regnskaper for foregående år skal
være godkjent innen 1. juli. Forslaget har
vært på høring i Legeforeningens organisa-
sjonsledd. 

Et forslag fra Rogaland og Møre og Roms-
dal fylkesavdelinger om å avholde årsmøter
i fylkesavdelingene og yrkesforeningene om
høsten og landsstyremøtet om sommeren, ble
ikke vedtatt. 

Det skal velges ny president og sentral-
styre på landsstyremøtet i Sandefjord i okto-
ber. Det ekstraordinære landsstyremøtet ved-
tok at dette styrets funksjonsperiode blir 
11/2 år, slik at senere valg gjennomføres i år
som slutter på ulike tall. 

Sentralstyrets valgperioder følger lands-
styrets. Det samme gjøres gjeldende for yr-
kesforeningene og fylkesavdelingene. Spe-
sialforeningene omfattes ikke de av oven-
nevnte endringer, og kan avholde sine møter
på samme tidspunkter som de har nå.

Regnskapene for 2000
Desisorene Sigrun Solberg og Håkon Ebbing
pekte i sin rapport på at regnskapene er over-
siktlige og av høy kvalitet. Utførlige kom-

mentarer synliggjør foreningens aktivitet og
gir en god oversikt over foreningens drift. De
ble bemerket at alle foreningens regnskap er
avsluttet med et positivt resultat. 

Sentralstyret hadde i resultatregnskapet
foreslått at 15 millioner kroner av gevinsten
ved salg av Kirkeveien 98 AS skulle avset-
tes til konfliktfondet, og at resten hovedsa-
kelig skulle benyttes til å styrke den frie egen-
kapitalen. Sentralstyret anmodet landsstyret
om  å ta stilling til denne omdisponeringen.
Det ble vedtatt at en større del av gevinsten,
25 millioner kroner, skulle avsettes til kon-
fliktfondet. 

Sykehjelps- og pensjonsordningen 
for leger 
Landsstyret godkjente årsberetningen. Regn-
skapet til Sykehjelps- og pensjonsordningen
for leger viser et overskudd på drøye 324 mil-
lioner kroner. Overskuddet overføres til an-
nen egenkapital. Dette ble enstemmig ved-
tatt.

Møre og Romsdal legeforening påpekte at
styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen
for leger har vedtatt nye regler for utgifts-
kompensasjon for leger som er med i fastle-
geordningen. Landsstyret vedtok at sentral-
styret og styret i SOP går gjennom regelver-
ket for å sikre at praktiserende allmennleger
fortsatt skal være sikret tilstrekkelig utgifts-
kompensasjon gjennom SOP ved sykdom. 
Gerd Tranø fra sentralstyret fremmet forslag
om at landsstyret anmoder SOPs styre om å
unngå plassering av kapital i aksjer innen vå-
penindustrien. Forslaget ble vedtatt mot 12
stemmer.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Landsstyremøter

Landsstyremøtet 2001 holdes i Sandefjord 17.–19. oktober 
(se omtale i Tidsskriftet nr. 16/2001).

Landsstyremøtet 2002 er det første etter ny tidsplan, 
og holdes i Tromsø 5.–7. juni 2002.


