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Ulike forhold i fylkesavdelingene
Det ble meldt om varierende aktivitet i fylkesavdelingene og spesial-
foreningene da representanter for disse gav rapport om tilstanden 
under årets lederseminar.

På lederseminaret på Soria Moria i april var 
det særlig ett område som vakte bekymring: 
vanskene med å rekruttere tillitsvalgte til 
oppgaver.

– Vi har sendt bekymringmelding til Lege-
foreningen sentralt om vår situasjon, sa Jan 
Erik Paulsen, leder i Akershus legeforening.

Bildet er imidlertid nyansert. Noen fylkes-
avdelinger har lagt opp til utstrakt kommuni-
kasjon via e-post som fungerer svært bra.

Flere av representan-
tene understreket 
hvilken hjelp de har 
gjennom å ha sekretær-
bistand. – Det er et godt 
knutepunkt mot 
medlemmene. Fylkesav-
delingens sekretær 
ordner alt i forbindelse 
med kurs og møter, sa 
Knut Slinnning i Roga-
land legeforening.

Jannicke Mellin-Olsen, som represen-
terer spesialforeningenes fellesutvalg, 
presiserte at utvalget er spesielt opptatt av 

hvordan fagligheten kan bli ivaretatt 
i Legeforeningen. De ti representantene 
i landsstyret har jevnlig kontakt. Hver av de 
ti har igjen ansvaret for kontakt til fem til 
seks spesialforeninger. – Vi har kartlagt hva 
spesialforeningene er opptatt av, og vil 
bruke denne informasjonen i vårt arbeid inn 
til moderforeningen, sa Mellin-Olsen.

Trenger lokal vitalisering
– Yngre legers forening (Ylf) er opptatt 
av debatten om organiseringen av helseve-
senet, arbeidslivslovutvalgets innstilling og 
pensjonskommisjonen. Vi ønsker å ha en 
forening som ivaretar morgendagens med-
lemmers interesser, sa Yngve Mikkelsen, 
viserpresident og Ylf-leder. Han trakk frem 
at yrkesforeningen har hovedfokus på 
kvalitet, både i turnus og under spesialisering.

Lars Eikvar, leder i Overlegeforeningen 
(Of), sa at yrkesforeningen har behov for 
å vitalisere egen organisasjon, spesielt 
lokalt. Som et eksempel på nysatsing, har 
Of gjennom sitt lederutvalg etablert en 
veilednings- og samtaletjeneste hvor 

erfarne kolleger står til rådighet i spørsmål 
som gjelder ledelse. Overlegeforeningen 
har nylig gjennomført to spørreundersø-
kelser blant de tillitsvalgte. Der avdekket 
man flere områder som må fokuseres 
særskilt, i forbindelse med avtalerevisjo-
nene i NAVO-avtalen.

– Jeg er bekymret for 
pasientbehandlingen og 
frykter at noen fagmiljøer 
er i ferd med å smuldre 
opp. Dette på grunn av at 
endringer i for stor grad 
dikteres ut fra økono-
miske hensyn ved syke-
husene, sa Lars Eikvar. Of 
er også opptatt av utford-
ringene rundt pensjon, og har opprettet 
rådgivende utvalg for pensjonsspørsmål.

Lederseminaret samlet nærmere 50 
personer fra sentralstyret, lederne av fylkes-
avdelingene, yrkesforeningene og repre-
sentanter for Legeforeningens spesialfor-
eninger. Temaene som ble tatt opp, kommer 
også til å bli drøftet på landsstyremøtet 
i Loen.
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Den norske lægeforenings regnskap 2003
Fjorårets regnskap viser et overskudd 
før årsoppgjørsdisposisjoner på 
62,4 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, 
illustrert gjennom hovedforeningens 
regnskap for 2003, viste imidlertid et 
underskudd på 7,5 millioner kroner.

Fra og med regnskapsåret 2002 består Lege-
foreningens regnskap av følgende fond og 
enheter hvor det tidligere ble avlagt separate 
regnskap: Hovedforeningen, Utdanningsfond 
I, Utdanningsfond II, Utdanningsfond III, 
Lånefondet, Kvalitetssikringsfond I, Kvali-
tetssikringsfond II, Rettshjelpsordningen for 
leger, Fond for forebyggende medisin, Fond 
for kvinnelige legers vitenskapelige innsats, 
og tilskuddsordningen for primærleger.

Før årsoppgjørsdisposisjoner viser 
Legeforeningens regnskap for 2003 
kr 62 470 626. Regnskapet er organisert som 
et konsernregnskap med en samlet egenka-
pital per 31.12. 2003 på  kr 989 319 334. 
Aktiviteten i underliggende fond er regulert 
av egne vedtekter eller retningslinjer, og 
hele 99,1 % av kapitalen er således definert 
som bundet egenkapital i balansen.

Det store overskuddet i totalregnskapet 
kommer etter netto finansinntekter på nesten 

73 millioner kroner relatert til de underlig-
gende fondenes plasseringer i norske aksje- 
og obligasjonsfond. Kjerneaktiviteten illu-
strert gjennom hovedforeningens regnskap, 
viste imidlertid et underskudd før årsopp-
gjørsdisposisjoner på kr 7 564 647.

Sviktende annonseinntekter
Underskuddet i hovedforeningen relaterer 
seg hovedsakelig til vesentlig svikt i annon-
seinntekter for Tidsskrift for Den norske 
lægeforening. Annonsesvikt fra seks store 
legemiddelsfirmaer i andre og tredje kvartal 
medførte et inntektstap på nesten 8 millioner 
kroner, eller ca. 23 % sammenliknet med 
regnskapet for 2002. Samtidig medførte den 
generelle rentenedgangen i Norge at hoved-
foreningens finansinntekter ble betydelig 
mindre enn forutsatt i budsjettet.

Betydelige kostnadskutt knyttet til 
produksjonen av Tidsskriftet og generelt økt 
fokus på kostnadskontroll, var ikke tilstrek-
kelig til å bringe hovedforeningens økonomi 
i balanse i 2003. Det kraftige fallet i renteni-
vået førte til en justering av forutsetningene 
for pensjonsberegningen for 2003. Dette gav 
en økning i pensjonsavsetningene i 2003, 
sammenliknet med regnskapet for 2002. 
Den frie egenkapitalen i hovedforeningen er 
redusert til kr 8 520 281.

Vil styrke egenkapitalen
Hovedforeningens økonomi preges delvis 
av en ubalanse mellom en inntektsside, som 
i betydelig grad er variabel og usikker, og 
en kostnadsside som domineres av faste 
kostnader i form av personalrelaterte kost-
nader og driftskostnader, knyttet til sekreta-
riatet og Legenes hus. Dette gjør foreningen 
sårbar ved svikt i inntektene.

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til den 
videre utviklingen i nivået på markedsinn-
tektene fremover. Den relativt lave, frie 
egenkapitalen fører til svekket økonomisk 
handlefrihet for hovedforeningen. Fremover 
vil resultatmessige overskudd prioriteres, 
slik at foreningens frie egenkapital kan 
styrkes. Fokus på et mer dynamisk og kost-
nadseffektivt sekretariat har også preget den 
interne omorganiseringen som ble imple-
mentert fra 1.1. 2004.

Årsberetning og resultatregnskap for 
Legeforeningen er i sin helhet lagt ut 
på Legeforeningens hjemmesider: 
www.legeforeningen.no/?id=42296
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