
Fra årsskiftet økes pensjonene i SOP.
Det er klart etter at styret i SOP 
30. november vedtok å heve lønns-
trinns-referansen fra lønnstrinn 60 til
65 i Statens lønnsregulativ.

Brutto alderspensjon i Sykehjelps- og pen-
sjonsordningen for leger (SOP) utgjør etter
økningen kr 288 882 per år. Alderspensjon
for dem som ble pensjonister i 2001, var kr
261 360. Økningen fra 2001 til 2002 utgjør
altså kr 27 522. De som er pensjonert etter 
1. januar 1982, får også sin bruttopensjon løf-
tet til samme nivå. Tidligere har disse pen-
sjonene blitt regulert i takt med endringen i
grunnbeløpet i folketrygden. Siden grunnbe-
løpet endres i utakt med beregningsgrunnla-

get for nye pensjoner i SOP, har bruttopen-
sjonen vært avhengig av hvilket år legen er
pensjonert. Reguleringsrutinen for pensjo-
nene endres nå slik at alle pensjonister, unn-
tatt de som er pensjonert før 1. januar 1982,
får samme brutto pensjonsnivå.  

Bruttopensjonen samordnes med pensjo-
ner fra folketrygden og tjenestepensjoner.
Gjennomsnittlig netto alderspensjon fra SOP
var i 2001 ca. kr 60 000. Etter regulering av
samordningsfradragene antas det at gjen-
nomsnittlig nettopensjon øker med ca. kr 
18 000, hvilket utgjør en gjennomsnittlig øk-
ning i nettopensjonen fra SOP på ca. 30 %.  

Einar Espolin Johnson 
Økonomiavdelingen

SOP-pensjonene økes

Kontingenter til Legeforeningen 2002

Landsstyret i Den norske lægeforening
har vedtatt endringer i Legeforeningens
lover om innkreving og fordeling av
kontingenter. Det ble også vedtatt jus-
teringer i paragrafen om utmelding av
foreningen.

Fra og med 2002 innføres såkalt totalkon-
tingent, dvs. at det blir innkrevd ett beløp 
per medlem for medlemskap i hovedfor-
eningen, fylkesavdelingene, yrkesforening-
ene og rettshjelpsordningen. Tidligere ble
det innkrevd separate beløp.

Obligatoriske kontingentsatser fastsettes
av landsstyret hvert år. De totale kontingent-
inntektene skal dekke kostnader ved drift av
hovedforeningen, avdelingene, yrkesfor-
eningene og rettshjelpsordningen. Halvpar-
ten av beløpet innkreves forskuddsvis innen
1. mars og resten innen 1. juli. 

Nye medlemmer av Legeforeningen, in-
klusive studentmedlemmer, betaler den obli-
gatoriske kontingenten for første kalenderår
beregnet fra og med første måned etter inn-
melding.

Redusert kontingent
I henhold til Legeforeningens lover kan
landsstyret vedta redusert kontingent for
grupper av medlemmer når andre forhold
gjør dette rimelig (se ramme). 

Fritak for kontingent 
Leger som har gått av med alders- eller ufø-
repensjon, er fritatt for å betale kontingent.
Fritaket gjelder senest fra det året medlem-
met fyller 70 år. Ved uførhet gis fritak der-
som uførhetsgraden er 50 % eller mer. 

Videre kan sentralstyret etter søknad frita
et medlem helt eller delvis for å betale de
obligatoriske kontingenter dersom vedkom-
mendes økonomiske forhold gjør dette rime-
lig. Av praktiske grunner har sentralstyret
gitt generalsekretæren fullmakt til å innvilge
slike individuelle fritak. Eventuell anke over
avslag på søknad om kontingentfritak be-
handlet av generalsekretæren, avgjøres imid-
lertid av sentralstyret. Individuelle kontin-
gentfritak begrenses til ett kalenderår om
gangen.

Manglende kontingentbetaling
Et medlem som ikke har betalt den obligato-
riske kontingenten blir utmeldt av fore-
ningen. Det gis varsel før den faktiske ut-
meldingen skjer. Ved ny innmelding i for-
eningen må eventuell kontingentrestanse
betales. Kontingentrestanser begrenses til og
med det siste hele kalenderåret før utmel-
ding.

Olav Rabben
Økonomiavdelingen

240 Fra foreningen Tidsskr Nor Lægeforen nr. 2, 2002; 122

Kontingenter 2002

1 Fullt betalende medlemmer: kr 4 500. 
2 Dersom ektefeller er medlemmer av
foreningen, og de til sammen mottar ett
eksemplar av Tidsskriftet, betaler den ene
ektefellen kr 3 375. Denne kontingent-
reduksjonen kommer ikke til anvendelse
dersom det gis reduksjon i kontingent av
andre årsaker.
3 Nyutdannede leger i tre år etter avlagt
medisinsk embetseksamen: kr 3 375. 
4 Medlemmer bosatt i utlandet: kr 2 250.
5 Medlemmer med to embetseksamener
dersom vedkommende medlem også er
tilsluttet annen akademisk yrkesorgani-
sasjon: kr 3 375.
6 Studentmedlemmer: kr 400.
7 Medlemmer som avtjener pliktig sivil-
eller militærtjeneste med menige vilkår:
kr 400.

Røykeslutt på data

Legeforeningen og datafirmaet Diag-
nostica har utviklet et dataprogram for
strukturert røykeavvenning. Program-
met er myntet på allmennleger som 
driver røykeavvenning i sin praksis og
kan integreres i det journalprogrammet
legen allerede bruker. Lungelege Frode
Gallefoss ved Vest-Agder sentralsyke-
hus står bak det faglige innholdet. 

Prisen er 580 kroner pluss moms per
lisens – en lisens per PC. Bestilles fra
Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo.
E-post: roykeavvenning@diag.no, 
telefon  22 92 40 00. 

Brosjyre og plakat om røykeavven-
ning til bruk på kontoret, kan bestilles
fra Informasjonsavdelingen, e-post: 
informasjon@legeforeningen.no

Mer informasjon på  http://roykeav-
venning.diag.no


