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Årets landsstyremøte i Sandefjord vil
bli preget av ansettelse av redaktør og
valg av president og sentralstyre. 
–  Vi forsøker å legge forholdene til
rette for valgprosessene, men også for
humoristiske overraskelser underveis.

Det sier leder i hovedkomiteen, Johnny Mjell
i Vestfold legeforening, og fortsetter: – Vi
gleder oss til møtet og gjør hva vi kan for å
legge til rette for at møtet blir bra både fag-
lig og sosialt. 

Humor er viktig
– Det er mye avkobling i god humor, sier
Mjell. Vi har engasjert Odd Børretzen ons-
dag kveld og teater- og gjøglergruppen Stella
Polaris vil bidra med innfall og overraskel-
ser gjennom hele møtet. Innslagene vil være
korte og ikke gå på bekostning av viktig tid
til debatter og meningsutvekslinger, sier
Johnny Mjell. 

– Min erfaring er at
noen av de tidligere
landsstyremøtene har
vært kjempetunge å
komme gjennom, og
jeg håper at Stella Po-
laris vil bidra til å
gjøre møtet i Vestfold
annerledes, sier han.

Ikke utstillinger
fra industrien
Selve møtet vil finne
sted på Rica Park Hotel Sandefjord fra
17.–19.10. Nærmere 300 personer vil være
til stede ved åpningen. Dette er det første mø-
tet hvor det ikke er representanter for den far-
masøytiske industri til stede med utstillinger,
og det synes hovedkomiteen er bra, selv om
utgiftene blir noe høyere. 

– Med debatten om leger og legemiddel-
industrien friskt i minne, synes jeg det er et
godt vedtak som ble fattet sist år, da lands-

styret vedtok at industrien ikke skulle ha ut-
stillinger på disse møtene, sier Johnny Mjell.

Tre i hovedkomiteen
Sjur Rød-Larsen, allmennpraktiker og leder
i Vestfold legeforening, Svein Lie, helsesjef
i Sandefjord og Johnny Mjell, allmennprak-
tiker i Stokke, utgjør hovedkomiteen. De er
få, men har tett kontakt til styret i fylkesav-
delingen, slik at det fungerer veldig bra. 

– Vår del av arrangementet er lett, den
største jobben er det organisasjonsavde-
lingen i Legeforeningen som gjør. De har an-
svaret for kontakt til hotellet, de håndterer
påmeldinger, forbereder sakspapirer, utsen-
delser, påmeldinger og husker på alle de små
detaljene som gjør et møte vellykket, sier
Johnny Mjell. 

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Humor inn i landsstyremøtet

Johnny Mjell

Innføring av moms på tjenester får
konsekvenser for legepraksiser som
benytter seg av inkassotjenester.

I kjølvannet av momsreformen har Justisde-
partementet sendt et rundskriv til landets
namsmenn (G21/2001) om moms på inkas-
sotjenester og konsekvenser for ikke-av-
giftspliktige virksomheter, slik som lege-
praksiser. 

Inkassoforskriften fastsetter maksimal-
satser for hvor store inndrivelseskostnader
som kan kreves av skyldneren. Etter det Le-
geforeningen kjenner til, er det fast praksis
blant inkassobyråene å legge seg på maksi-
malsatsene. Når tjenesten nå er blitt moms-
belagt, kommer merverdiavgiften i tillegg til
maksimalsatsen. Justisdepartementet fast-
slår imidlertid at skyldneren ikke skal belas-
tes merverdiavgiften. Dermed blir det opp-
dragsgiver, dvs. legepraksisen, som må
dekke denne avgiften. 

For avgiftspliktige virksomheter er dette
uproblematisk, ettersom disse kan kreve fra-
drag for merverdiavgiften. For ikke-avgifts-
pliktige virksomheter, slik som legepraksi-
ser, vil dette medføre at oppdragsgiver sitter
igjen med svært lite av den innkrevde ford-

ring når  merverdiavgiften av salæret er be-
talt. Legeforeningen mener at dette må løses
ved at inkassoselskapene lager egne særord-
ninger for legepraksiser (og ev. andre ikke-
avgiftspliktige virksomheter). En slik løs-
ning vil være at salærkravet tilpasses slik at
dette med tillegg av merverdiavgift ikke
overskrider maksimalsatsene etter forskrif-
ten. 

Legeforeningen arbeider for å få til en
sentral løsning for medlemmene.  Før en slik
løsning foreligger, oppfordres de legepraksi-

ser som allerede benytter seg av inkassofir-
maer om å fremforhandle vilkår som gjør
fortsatt bruk av tjenestene lønnsomt for le-
gene. Dersom ikke det inkassofirmaet lege-
praksisen i dag benytter viser vilje til dette,
bør andre tjenestetilbydere kontaktes.

Hele rundskrivet kan leses på nettsiden:
http://www.odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/
rundskriv/012001-250079/index-dok000-b-
n-a.html
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