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Intern høring - Landsstyresak - Endring av lovens § 3-1-1, 2. ledd -
Overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar 
i tildeling av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg fra lokalforeninger til 
PSL

Under behandling av sak 26, budsjett 2012, på landsstyremøtet i 2011, fremmet Oslo, 
Hedmark, Vestfold, Akershus, og Møre og Romsdal legeforeninger m.fl. v/Svein Aarseth et 
tilleggsforslag (forslag 5) om at sentralstyret oppfordres til å arbeide fram rutiner for å 
overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av 
spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg, fra lokalforeninger til PSL. Forslaget innebærer også 
en vurdering om kostnadene kan inndekkes med tilleggs kontingent i PSL.

Forslag 5 ble vedtatt oversendt sentralstyret for videre behandling

Endringsforslaget medfører endring av Legeforeningens lover 3-4-3, (1) nr.2 hvor det må 
presiseres at kostnader knyttet til praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i 
tildeling av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg dekkes av PSL.

Legeforeningens lover § 3-4-3, (1) nr.2 gir lokalforeningene det økonomiske ansvaret for 
kostnader som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Denne bestemmelsen har gitt 
lokalforeningene utfordringer med kostnadsstyringen da de i liten grad har styring med 
aktivitetene som foretas av de tillitsvalgte.

Det er alminnelig enighet i foreningen om at det prinsipielt skal være det foreningsledd som 
utløser kostnaden som også skal bære denne kostnaden. Sonderinger blant foreningsleddene 
tyder videre på enighet mellom yrkesforeninger og lokalforeninger om at dette 
tillitsvalgtarbeidet primært er relatert til yrkesforeningenes virksomhet og ansvar.



Sekretariatet har kartlagt regionenes tids- og pengebruk knyttet til tillitsvalgtarbeid ved 
tildeling av spesialisthjemler og samarbeidsutvalg. De fire helseregionene har hvert sitt 
samarbeidsutvalg som består av tre til fire avtalespesialister. Hvert utvalg har tre til fire møter 
i året som betyr at årlige totale kostnader for samarbeidsutvalgene utgjør omtrent                    
kr 330.000,-.

Antall tildelinger av spesialisthjemler varierer i de forskjellige helseregionene. Region Sør-
Øst har årlig omtrent rundt femti tildelinger av spesialisthjemler og en tredjedel av disse er i 
Oslo. Region Midt, Nord og Vest har hver fem til ti tildelinger i året. Tildelingene foregår 
både på dagtid og ettermiddagen. Tildelinger av spesialisthjemler i arbeidstiden genererer 
praksiskompensasjon til den tillitsvalgte som deltar og sekretariatet har beregnet at denne 
kostnaden utgjør tilsammen omtrent kr 200.000,- årlig for samtlige lokalforeninger.   

Endring i økonomisk ansvar må imidlertid ledsages av en omfordeling av kontingentmidler 
og ikke en tilleggskontingent i PSL. En omfordeling av kontingentmidler betyr tilhørende 
justering av kontingentmodellen. Kontingentmodellen for yrkesforeninger består av tre 
elementer: grunntilskudd, medlemstilskudd og tilskudd praksiskompensasjon. 
Kontingentmodellen for lokalforeninger består av medlemstilskudd, geografitilskudd og 
grunntilskudd. Alle yrkesforeninger og lokalforeninger mottar et fast beløp på hhv kr 
400.000,- og kr 115.000,- i grunntilskudd. Størrelsen på beløpet på medlemstilskuddet er 
differensiert i forhold til antall medlemmer i foreningene. PSL vil få en økning i rammen for 
tilskudd av praksiskompensasjon med kr 530.000,-. Økningen finansieres ved tilsvarende 
reduksjon i medlemstilskuddet til lokalforeningene fordelt etter medlemstall. 

På denne bakgrunn foreslås følgende endringer (markert med fet skrift) i lovenes § 3-4-3 (2) 
og § 3-5-3 (6): 

§ 3-4-3 Lokalforeningenes formål og oppgaver
(1) Lokalforeningen skal fremme Legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet 
blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet:

1.å engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for 
hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste. 

2.å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir 
tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi 
praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt 
dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette 
punkt skal fremgå av budsjettet. Dette gjelder likevel ikke tildeling av hjemmel som 
avtalespesialist og deltakelse i samarbeidsutvalg hvor ansvaret påhviler ansvarlig 
yrkesforening.

§ 3-5-3 Formål og oppgaver

(6) Yrkesforeningen har ansvar for at de lokale tillitsvalgte holder styret i lokalforening 
orientert om alle viktige spørsmål innen de tillitsvalgtes ansvarsområde og sørger for at de 
tillitsvalgtes behov for dekning av utgifter knyttet til vervet blir meddelt lokalforeningen, jf. § 
3-4-3, 1edd (2)



Med grunnlag i sentralstyrets vedtak, sendes saken ut på ordinær høring til 
organisasjonsleddene.

Høringsfristen settes til 8. april 2013.

Høringssvarene legges inn under høringer på www.legeforeningen.no.

Med hilsen 
Den norske legeforening

Geir Riise    Anne Kjersti Befring 
Generalsekretær    Direktør
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