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– Vi i valgkomiteen anser det viktig at 
denne endringen i Legeforeningens orga-
nisasjon kommer tydelig til uttrykk i inn-
stillingen fra oss, og vi håper og antar at 
valget vil vise det i sammensetningen av 
det nye sentralstyret, sier Frydenberg.
– Hvor sterkt har valgkomiteen vektlagt 
å få inn flere kvinner?

– Det er viktig å ha dyktige, engasjerte 
kandidater og balanse i sammensetningen 
av sentralstyre og det er ingen ulempe 
å være kvinne!
– Hvilke tanker har dere gjort dere om 
geografi og spredning blant medlemmene?

– Vi søker å få alle helseregioner repre-
sentert. Samtidig er det også ønskelig å få 
både by og land representert.
– Når vil valgkomiteens innstilling bli 
offentliggjort?

– Den blir offentlig onsdag 23. mai 
klokken 17, antar jeg, dvs. på landsstyre-
møtets andre dag slik det pleier å være.
– Har det vært et krevende arbeid og hvor 
mange forslag har dere fått inn på kandi-
dater fra organisasjonsleddene? Har dere 
kommet opp med mange forslag selv?

– Valgkomiteens arbeid har hittil vært 
svært enkelt. Problemene kommer når vi 
skal velge, prioritere og bli enige om kun 
sju av alle foreslåtte styremedlemmer, én 
president (foreløpig kun et forslag) og én 
visepresident. Vi har hittil ikke kommet 
med egne forslag, men har totalt ca. 17 
foreslåtte kandidater.
– Har det vært et hyggelig arbeid å lede 
komiteen, og føler du at dere er rimelig 
enige i de føringer komiteens medlemmer 
legger for hvem som bør innstilles til 
sentralstyret?

– Det å lede valgkomiteens arbeid har 
vært spennende fordi jeg må følge med i hva 
som skjer blant medlemmene i Legeforenin-
gen. Vi i valgkomiteen er helt enige om 
føringene, men spenningene kommer når vi 
må velge mellom nesten like gode kandida-
ter fra våre respektive yrkesforeninger eller 
yrkesforeninger som står vårt hjerte nær, og 
fra faglige foreninger som er så vidt for-
skjellige som de er. Tonen er så langt god!
– I år er det kun en lederkandidat, har det 
gjort arbeidet enklere?

– Ja absolutt. Som mange vil huske 
hadde valgkomiteen i forbindelse med 
siste valg store problemer med to sterke 
presidentkandidater som vi valgte å ikke 
velge mellom. Det var ikke helt etter valg-
komiteens retningslinjer. Uansett hvordan 
det nå blir, skal vi søke å komme til 
enighet om én presidentkandidat, sier 
valgkomiteens leder.

Valgkomiteens innstilling presenteres 
umiddelbart på Legeforeningens nettsider 
når den er offentliggjort. Følg valget på 
www.legeforeningen.no

Ellen Juul Andersen
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Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner 
på 48,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedfor-
eningens regnskap for 2006, viste et overskudd på 5,7 millioner kroner.

Legeforeningens regnskap består av føl-
gende fond og enheter:
– Hovedforeningen
– Utdanningsfond I
– Utdanningsfond II
– Utdanningsfond III
– Lånefondet
– Kvalitetssikringsfond I
– Kvalitetssikringsfond II
– Rettshjelpsordningen for leger
– Fond for forebyggende medisin
– Fond for kvinnelige legers vitenskapelige

innsats

Regnskapet viser en samlet egenkapital per 
31.12. 2006 på kr 1 137 319 630. Aktivi-
teten i underliggende fond er regulert av 
egne vedtekter eller retningslinjer. Dette 
innebærer at 97,6 % av egenkapitalen er 
definert som bundet.

Legeforeningen hadde i 2006 et regn-
skapsmessig overskudd på kr 48 094 016. 
Det store overskuddet i totalregnskapet 
består av et negativt driftsresultat på 
kr 570 616 og netto finansinntekter på 
kr 8 664 632.

Foreningens kjerneaktivitet gjenspeiles 
i hovedforeningens regnskap. Dette viser 
i 2006 et overskudd før årsoppgjørsdisposi-
sjoner på kr 5 690 906. Resultatet i hoved-
foreningen viser med andre ord et positivt 
avvik fra det budsjetterte overskuddet på 
kr 3 650 000.

Tidsskriftets annonseinntekter utgjorde 
i 2006 ca. kr 31,6 millioner og viste med 
dette en økning på ca. kr 2,9 millioner sam-
menlignet med budsjett. Finansinntektene 
i hovedforeningen utgjorde ca. kr 3,4 mil-
lioner. Dette var igjen ca. kr 1,6 millioner 
mer enn budsjettert. Posten andre inntekter 
overstiger videre budsjettet med ca. kr 3,7 
millioner. Posten omfatter inntekter av eks-
ternt finansierte prosjekter fra eksempelvis 
SOP, Sosial- og helsedirektoratet og UD. 
Dette er inntekter uten resultateffekt ved at 
prosjektinntektene motsvares av en kost-
nadsside som er like stor. Omsetningen 
innen disse områdene var ikke gjenspeilet 
i budsjettet. Kontingentinntektene oversteg 
budsjett med ca. 1,4 millioner kroner etter 
en positiv utvikling i medlemstallet.

Økte driftskostnader
Driftskostnadene i foreningen viser også 
en markert økning sammenlignet med både 

budsjett for 2006 og regnskapstallene for 
2005. Avviket fra budsjett kan i noen grad 
forklares med effekten av de ikke-budsjet-
terte eksternt finansierte prosjekter beskrevet 
over. Foreningen har likevel en økning 
i ordinære driftskostnader i sekretariatet på 
ca. kr 2,9 millioner sammenlignet med bud-
sjett. Overskridelsene knytter seg hovedsak-
lig til bruk av fremmedtjenester, til reisevirk-
somhet samt IT-kostnader. Sekretariatets 
personalkostnader øker med ca. kr 0,6 mil-
lioner sammenlignet med budsjett for 2006. 
Økningen er relatert til økte pensjonskostna-
der som en følge av stigende rentenivå.

Kapitalforvaltning
Likviditeten i hovedforeningen samt i alle 
de underliggende fondene er plassert 
i verdipapirmarkedet via et konsernkonto-
system. Legeforeningens overskuddslikvi-
ditet er gjennom denne ordningen allokert 
med 80 % i rentebærende papirer mens 
resterende likviditet er fordelt med 15 % 
i globale aksjer og 5 % i norske aksjer. For-
valtningen av midlene ivaretas av ABN 
Amro Kapitalforvaltning og bidro til netto 
finansinntekter på nærmere 49 millioner 
kroner i 2006.

Styrking av den frie egenkapitalen
Hovedforeningens økonomi preges av en 
ubalanse mellom variable inntekter og faste 
kostnader noe som gjør foreningen sårbar 
ved svikt i inntektene. Variable inntekter 
består hovedsaklig av Tidsskriftets annon-
seinntekter. Annonseinntektene viste igjen 
en positiv utvikling i 2006. Den frie egen-
kapitalen er styrket de senere år, men vur-
deres fortsatt som relativt lav. Dette inne-
bærer begrenset økonomisk handlefrihet 
for hovedforeningen. Resultatmessig over-
skudd og styrking av den frie egenkapitalen 
vil således bli prioritert også i 2007. Det bør 
imidlertid understrekes at fortsatt styrking 
av foreningens frie egenkapital vanskelig 
kan oppnås uten fortsatt vekst i Tidsskrif-
tets annonseinntekter.

Årsberetning og resultatregnskap for 
Legeforeningen er i sin helhet lagt ut på 
Legeforeningens Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/?id=119624
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