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Klart for Jobbetat og Pensjonsetat00

Aetat og trygdeetaten legges ned. Jobbetat og Pensjonsetat etableres. 
I samspann med sosialtjenesten vil regjeringen at de to etatene skal ha 
felles førstelinjetjeneste overfor brukerne.

– Dette vil gi bedre og mer velferd for pen-
gene, tror Akademikernes leder Christl 
Kvam. Hun hilser forslagene velkomne og 
mener tiden er overmoden for en slik 
omlegging. – Går forslagene igjennom i 
Stortinget, vil det bli bedre for brukerne og 
for de ansatte. Støtten kan bli mer tilpasset 
og målrettet for den enkelte. Samtidig kan 
pengene brukes mer effektivt, sier hun.

Ett kontor
I stortingsmelding nr. 14 (2002–2003) (1) 
foreslår sosialminister Ingjerd Schou 
omleggingen mange har ønsket seg i årevis. 
Folk som trenger offentlig støtte skal få ett 
kontor å forholde seg til. Enten man trenger 
arbeidsløshetstrygd, sosialhjelp, uføretrygd 

eller refusjon av helseutgifter skal man opp-
søke samme sted. Blir forslaget vedtatt, 
betyr det at de som trenger hjelp vet hvor de 
skal gå. Man slipper å pendle mellom kon-
torer og saksbehandlere, mener Kvam..

– Brukerne skal møtes av kompetente 
saksbehandlere og få mer individuell tilret-
telegging. Jeg mener forslagene vil styrke 
den offentlige velferden og bidra til bedre 
tjenester for brukerne, sier Kvam, som 
synes det er positivt at brukerne vil få én 
dør og én skranke å forholde seg til.

Ryddig og bra
– Akademikerne mener forslagene i stor-
tingsmeldingen vil gi ryddige administra-
tive forhold. Samtidig tror vi de ansattes 

kompetanse kan brukes bedre. Alt i alt 
mener vi at en slik omlegging vil gi mer og 
bedre offentlig velferd, sier Akademikernes 
leder.

Stortingsmeldingen skal etter planen 
behandles i vår og de nødvendige lovend-
ringene våren 2004. Felles førstelinjetje-
neste skal være på plass fra 2005.

Karen Eldbjørg Toven

Akademikerne
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Kontingenter til Legeforeningen for 2003
00
Krav om første innbetaling av kontingent sendes ut i disse dager. Fris-
ten for betaling er satt til 1. mars.

Obligatoriske kontingentsatser fastsettes 
hvert år av landsstyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. Kontingenten dekker 
medlemskap i Den norske lægeforening 
samt medlemskap i de enkelte yrkesfor-
eninger og avdelinger. De totale kontin-
gentinntektene skal dekke kostnader ved 
drift av hovedforeningen, avdelingene, 
yrkesforeningene og rettshjelpsordningen.

De obligatoriske kontingentene innkre-
ves samlet med en halvpart forskuddsvis 
innen 1. mars og resten innen 1. juli.

Nye medlemmer av Legeforeningen, 
inklusive studentmedlemmer, betaler den 
obligatoriske kontingenten for første kalen-
derår beregnet fra og med første måned 
etter innmelding.

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

Kontingenter for 2003
For 2003 har landsstyret vedtatt kontingent-
satser som vist nedenfor:

– Fullt betalende medlemmer: kr 4 700
– Dersom ektefeller er medlemmer av for-

eningen, og de sammen mottar ett 
eksemplar av Tidsskriftet, betaler den 
ene ektefellen kr 3 525. Denne kontin-
gentreduksjonen kommer ikke til anven-
delse dersom det gis reduksjon i kontin-
gent av andre årsaker.

– Nyutdannede leger i tre år etter avlagt 
medisinsk embetseksamen: kr 3 525

– Medlemmer bosatt i utlandet: kr 2 350
– Medlemmer med to embetseksamener 

dersom vedkommende medlem også er 
tilsluttet annen akademisk yrkesorganisa-
sjon: kr 3 525

– Studentmedlemmer: kr 400
– Medlemmer som avtjener pliktig sivil- eller 

militærtjeneste med menige vilkår: kr 400

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 
rimelig. Av praktiske grunner har sentral-
styret gitt generalsekretæren fullmakt til å 
innvilge slike individuelle fritak. Eventuell 
anke over avslag på søknad om kontingent-
fritak som er behandlet av generalsekretæ-
ren, avgjøres imidlertid av sentralstyret. 
Individuelle kontingentfritak begrenses til 
ett kalenderår av gangen.

Manglende kontingentbetaling
Et medlem som ikke har betalt den obliga-
toriske kontingenten, blir utmeldt av for-
eningen. Det gis varsel før den faktiske 
utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i for-
eningen må eventuell kontingentrestanse 
betales. Kontingentrestanser begrenses til 
og med det siste hele kalenderåret før 
utmelding.

Olav Rabben

Økonomiavdelingen


