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Lavere kontingentandel bekymrer1960

Oslo legeforening får 400 000 kroner 
mindre i kontingentinntekter når den 
nye organisasjonsstrukturen innføres 
ved årsskiftet.

På årsmøtet i slutten av mai vedtok fylkes-
avdelingen en uttalelse om at den drastiske 
reduksjonen i tilskudd fra 2006 til 2007 vil 
gi en uakseptabel mangel på forutsigbarhet 
med hensyn til økonomisk planlegging. 
I uttalelsen som er sendt sentralstyret, vises 
det til at årsmøtet stiller spørsmål ved at en 
slik reduksjon verken var forelagt fylkes-
avdelingen eller begrunnet. Fordelingen 
mellom lokalavdelinger må gjenspeile med-
lemstallet, påpekes det i uttalelsen.

Kontingentbortfallet ble hovedtemaet 
under årsmøtet. En av de tilstedeværende 
hevdet at man ikke var blitt fortalt om slike 
konsekvenser da vedtaket om ny struktur 
ble gjort på landsstyremøtet i Bergen 
i 2005.

– Vi fikk ikke noe skikkelig svar på dette 
da lederen vår gikk på talerstolen under 
landsstyremøtet for å sette spørsmålstegn 
ved budsjettet, sa han, og understreket at 
Oslo legeforening er en aktiv, og en stor del 
av Legeforeningen.

– Årsaken til den økonomiske endringen 
er at man nå går fra to søyler til tre i organi-
sasjonen, sa Torunn Janbu, Legeforenin-
gens president til årsmøtet. – Man må ha en 
annen fordeling nå som de fagmedisinske 
foreningene skal opp på samme nivå, for-
klarte hun.

Årsmøtet gav sitt 
tilsagn til budsjett-
forslaget for 2007 
med et underskudd 
på 677 000 kroner.

– Vi har sendt 
søknad til sentral-
styret om å få dekket 
kontingentbortfallet 
for 2007, fortalte 
Svein Aarseth, leder 
i Oslo legeforening.

Han forsvarte at 
budsjettforslaget til 
fylkesavdelingen 

ble lagt frem med et underskudd. I et brev 
til sentralstyret forut for årsmøtet, skrev 
Oslo legeforening at den eneste muligheten 
til å redusere kostnader ville være å redu-
sere antall ansatte i sekretariatet. Dette vil 
kunne føre til betydelig redusert aktivitet 
for tillitsvalgte, eventuelt at foreningen ikke 
vil kunne oppfylle sine forpliktelser overfor 
tillitsvalgte i yrkesforeningene, ble det pre-
sisert i brevet.

– Selv om vi prøver å være nøkterne, har 
vi tidligere fått signaler om at det er øns-
kelig å holde et høyt aktivitetsnivå og sørge 
for at de tillitsvalgte gjør en god jobb, 
sa Aarseth.
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Årets Nordlandsdokter1960

Kommunelege I i Sortland, Arne Vass-
botn har mottatt pris som Årets Nord-
landsdokter 2006.

Vassbotn fikk prisen av Nordland legefor-
ening for sitt mangeårige virke som dis-
triktslege, fastlege, samfunnsmedisiner og 
helseadministrator i Vesterålen hvor han 
bl.a. har bidratt sterkt til å få bygget opp et 
godt psykiatritilbud i kommunen. Under de 
siste års debatt om interkommunalt samar-
beid har Vassbotn klart sett behovet for 
endring i legenes arbeidsvilkår, og han har 
arbeidet aktivt for å få til interkommunalt 
legevaktsamarbeid.

– Men viktigere enn de formelle tingene 
er hans evne til å gi gode råd, samt forstå 
alle vansker og utfordringer en ung og fersk 
lege kan stå i. Han utstråler en trygghet som 
sier at det er lov ikke å være perfekt, ble det 
sagt om prisvinneren da han mottok prisen 

under en konferanse for kommuneoverleger 
i Bodø i juni.
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Svein Aarseth i Oslo 
legeforening la frem 
et underskuddsbud-
sjett. Foto Lise B. 
Johannessen

En smilende Nordlandsdokter mottar prisen. 
Foto Tove Myrbakk

Diskuterte forskningsjuks
Både saken om forskningsjuks der en norsk 
forsker var involvert, og hvilken effekt lange 
vakter og nattarbeid har på helsen, stod på 
dagsordenen under Nordisk legeråd i Fin-
land i juni. I tillegg til forskningsjuks så 
representanter for de nordiske legeforenin-
gene på legers involvering i medisinsk 
forskning generelt. De tok også for seg 
prognoser over fremtiden i legearbeidsmar-
kedet i de fem nordiske landene, og så på 
reglene for oppnåelse av spesialistgodkjen-
ning i de fem landene.

Pensjonistene tapte mot staten
«Gruppe for likestilling etter oppheving av 
knekkpunkt» tapte, etter en domsavsigelse 
i Høyesterett, saken som var anlagt mot 
staten. Det var pensjonerte embetsmenn 
og andre høytlønnede i staten, herunder 
flere leger, som dannet gruppen som et 
resultat av et stortingsvedtak i juni 2000 
om å oppheve knekkpunktet for tjeneste-
pensjon fra Statens pensjonskasse med 
virkning for medlemmer som ble pensjo-
nerte etter 1.5. 2000. Gruppen fikk med-
hold i Oslo tingrett, men staten besluttet 
å anke dommen til Høyesterett. Hovedbe-
grunnelsen for avgjørelsen var ifølge retten 
at det entydig fremgikk av lovforarbeidene 
at det var lovgivers mening at de som ble 
pensjonert før 1.5. 2000 ikke skulle omfat-
tes av endringen.


