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Lovendringer1508

Landstyrerepresentasjon for regionsutvalgene og fordeling av kontin-
gentmidler var blant lovendringene som ble behandlet under landsstyre-
møtet.

Den første saken omhandlet landsstyre-
representasjon for regionsutvalgene. 
Landsstyret besluttet at landsstyret 
består av sentralstyret, representanter for 
avdelingene, regionsutvalgene og repre-
sentanter for spesialforeningen Eldre 
lægers forening. Det kom inn et nytt 
punkt hvor det heter at regionsutvalgene 
skal være representert med leder. 
Dersom lederen er lokalforeningsleder, 
skal det velges ny landsstyrerepresen-
tant fra lokalforeningen.

De fagmedisinske foreningers lands-
styrerepresentasjon for leger i spesiali-
sering ble også behandlet. Landsstyret 

besluttet at per 1.2. i valgåret registreres 
totalt antall ordinære medlemmer i de 
fagmedisinske foreninger og totalt antall 
medlemmer som står registrert at de er 
i spesialisering. Antallet beregnes etter 
forholdet mellom antall ordinære med-
lemmer, medlemmer som står registrert 
at de er under spesialisering, og antallet 
representanter som totalt skal velges av 
de fagmedisinske foreninger. Dette for-
holdstallet er bestemmende for antall 
representanter som skal velges i henhold 
til § 3-6-4,6. ledd. Disse fordeles på 
valggruppene etter størrelsen på andelen 
medlemmer i spesialisering i valggrup-

pene, dog slik at det etter denne regelen 
skal velges representanter i alle valg-
grupper før noen valggruppe skal velge 
mer enn en representant. Valg av disse 
representanter og personlige vararepre-
sentanter skjer ved særskilt valg i valg-
møtet hvor øvrige landsstyrerepresen-
tanter i valggruppen velges.

Siste lovendringssak var fordeling av 
kontingentmidler. Der vedtok landsstyret 
at det fastsetter fordeling av kontingent-
inntektene på hovedforeningen og avde-
lingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger 
og fagmedisinske foreninger gis et diffe-
rensiert grunntilskudd uavhengig av med-
lemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til 
avdelingene fordeles per medlem.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Legeforeningens økonomi1508

Også Legeforeningen har merket resultatene av finanskrisen.

Den norske legeforening hadde et under-
skudd på kr 42,48 millioner i 2008. Det er 
spesielt finansresultatet som har endret seg 
vesentlig fra tidligere år. Også Legefor-
eningen ble påvirket av finanskrisen og 
netto finansinntekter endte på kr 5 millioner 
mot hele 55 millioner i 2007. Det har vært 
økte utdelinger fra utdanningsfondene. 
Egenkapitalen er ved utgangen av 2008 på 
kr 1 125 millioner, hvorav kr 1 102 mil-
lioner er bundne midler i fond til særskilte 
formål.

Kontingenter til Legeforeningen
Underskuddet i 2008 medførte en svekkelse 
av den frie egenkapitalen i foreningen. 
Landsstyret vedtok i 2005 å styrke den frie 
egenkapitalen. Dette, i kombinasjon med 
et ønske om å redusere avhengigheten til 
variable inntekter, som annonseinntektene 
i Tidsskriftet og finansinntektene, er bak-
grunnen for vedtaket om forhøyet kontin-
gent for fullt betalende medlemmer til 7 300 
kroner per år. Det var stor interesse for kon-
tingentspørsmålet blant delegatene på lands-
styremøtet og forslagene ble votert over. Det 
endelige forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Landstyret var opptatt av at medlemmer 
uten spesialistgodkjenning og medisinstu-
dentene ikke skulle få en for høy kontin-
gentbelastning og vedtok henholdsvis

– kr 6 480 per år for medlemmer uten spe-
sialistgodkjenning og kr 550 for medisin-
studentene. De øvrige satsene ble som føl-
ger:

– Den ene av ektefeller hvor begge er med-
lem av foreningen og mottar til sammen 
ett eksemplar av Tidsskriftet kr 5 475 per 
år.

– Medlemmer med to embetseksamener 
dersom vedkommende medlemmer også 
er medlemmer av annen forening innenfor 
Akademikerne: kr 5 475 per år.

– Nyutdannede leger i tre år etter avlagt em-
betseksamen kr 5 475 pr år.

– Medlemmer bosatt i utlandet kr 3 650 
per år.

– Leger som har gått av med alderspensjon 
og er yngre enn 75 år, betaler 20 % av or-
dinær kontingent, for 2010 utgjør dette 
kr 1 460 per år.

Medlemmer som oppfyller flere av krite-
riene for kontingentreduksjon, betaler kon-
tingent i henhold til laveste sats. Henven-
delser om dette sendes til økonomiavde-
lingen i Legeforeningen.

Mette Lise Johnsen
mette.lise.johnsen@legeforeningen.no
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Nytt styre i SOP1508

Landsstyret har valgt nye medlemmer 
til styret for Sykehjelps- og pensjons-
ordningen for leger (SOP).

I henhold til vedtektene for ord-
ningen velger landsstyret Legeforenin-
gens medlemmer til styret i SOP. Valg-
perioden er fire år med overlapping 
hvert annet år.

Hans Kristian Bakke ble gjenvalgt 
som styrets leder for perioden 1.1. 
2010–31.12. 2013. Øvrige med-
lemmer er Anne Mathilde Hanstad 
med personlig varamedlem Åge Hen-
ning Andersen.

Ove Andreas Mortensen ble valgt til 
personlig varamedlem for Truls Disen 
for perioden frem til 31.12. 2011.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

LANDSSTYREMØTET

Hans Kristian Bakke. Foto Ellen Juul 
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