
Den norske legeforenings regnskap for 2012 – Desisorutvalgets rapport. 

 

Landsstyremøtet 2011 valgte Gunnar Ramstad (leder), Lars Kristian Eikvar og Fredrik Sund til 

foreningens desisorutvalg. 

Desisorutvalget har utført sitt arbeid i henhold til Legeforeningens lover § 4-5. 

Desisorutvalget har for 2012 fått fremlagt årsberetningen, revisors beretning og det konsoliderte 

regnskapet for Den norske legeforening med aktivitetsregnskap, noter og kontantstrømoppstilling og 

regnskapene for: 

Hovedforeningen (aktivitetsregnskap med noter og kontantstrømoppstilling) 

Utdanningsfond I, II og III  

Lånefondet 

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (tidligere Kvalitetsfond I) 

Fond for forebyggende medisin 

Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats 

Fra og med regnskapsåret 2010 føres Legeforeningens konsoliderte regnskap i henhold til 

regnskapsstandard for ideelle organisasjoner, noe som har ført til at det er laget en ny aktivitetsmal. 

Vi  har i økonomiavdelingen fått den hjelp og de tilleggsinformasjoner vi har bedt om og fått fremlagt 

de oversikter vi har ønsket. 

Regnskapene med utfyllende noter, kommentarer og forklaringer gir en god oversikt over 

regnskapene. Det kunne i noen få tilfeller vært ønskelig med ytterligere noter i de tilfeller der det er 

betydelig diskrepans mellom budsjett og faktiske regnskapstall. 

Regnskapene kommenteres i den rekkefølge de vil bli fremlagt for Landsstyret. 

Tallene i parentes relaterer seg til 2011 tall. 

Det er i 2012 et regnskapsmessig positivt aktivitetsresultat på kr. 41,5 mill.(3.709.000)  

Det var et driftsmessig underskudd på kr. 16,7 millioner (31,0 millioner) og brutto finansinntekter var 

på kr. 59,5 millioner (36,1 millioner). Avkastningen er på 7,1 %, og det er svært tilfredsstillende. 

Desisorutvalget har registrert at Sentralstyret har valgt å endre plasseringsvolum av rentebærende 

portefølje, i retning av større plasseringer i utlandet. Dette er i tråd med profilen på SOP sine 

plasseringer fra 2012. Vi forutsetter at sentralstyret følger effekten av denne porteføljeendring nøye. 

Tidsskriftet har et balansert driftsresultat i 2012. Man har oppnådd inntekter 2,3 millioner over 

budsjett, men hatt ca 0,2 millioner i netto resultat pga noe høyere trykkeutgifter og utgifter til 

utvikling og lansering av iPad versjon. Det er ennå usikkert hvilken kostnadsreduksjon man kan oppnå 

ved reduserte produksjons- og distribusjonskostnader av papirutgaven. 



Legeforeningen er samlet sett fremdeles i stor grad avhengig av variable inntekter, som for eksempel 

finans- og annonseinntekter. 

Sekretariatet har hatt en meget bevisst holdning til utgifter i 2012. Det er ingen reell vekst i antall 

ansatte over de siste 4 år.  I samme periode har antall medlemmer i Legeforeningen økt med knapt  

5000, dvs ca 15 % økning.  

Sykefraværet i sekretariatet er 5,2% (4,3%).  Legeforeningen har anskaffet bedriftshytte for de 

ansatte, på Golsfjellet, og denne tas i bruk våren 2013. 

I sekretariatet er det for tiden ansatt 161 (161) personer i 141,5 (141) årsverk. 

Yrkesforeningene har samlet pr 31.12.11 en fri egenkapital på ca 33,3 millioner (30 millioner), mens 

hovedforeningen fortsatt har en fri egenkapital på 29,1 millioner. Det har altså vært en videre 

oppbygging av egenkapital på ca. 10 % i yrkesforeninger, mens Legeforeningen ikke har styrket sin 

egenkapital. 

Desisorutvalget har merket seg utviklingen i fondsøkonomiene. Det er ønskelig ved fremtidig 

fremlegging av regnskapene at aktiviteten i de forskjellige fond samtidig blir synliggjort, ved. f.eks. 

antall leger som går på kurs, gjennomsnittlig kurskostnad og gjennomsnittlig størrelse på låneytelser 

fra Lånefondet. Uten dette er det vanskelig å vurdere i hvilken grad Legeforeningens fondsmidler 

støtter formålet.  

Desisorutvalget har i ettertid sett på statusrapport for utdanningsfond II og III, forelagt sentralstyret 

våren 2013. Det grunn til å se på reduksjon i antall søknader og reduksjon i refusjoner  med 

bekymring, selv om dette nok skyldes nødvendige gjennomførte innstramninger i ytelser fra fondene.  

Dette gjelder særlig fond II, men også refusjoner til LIS leger fra Fond III. En reduksjon i legenes 

utdanningsaktivitet vil raskt kunne true kvaliteten på pasientbehandlingen. 

Det påhviler Legeforeningen et betydelig ansvar i å bidra til høy aktivitet i legers videre og 

etterutdanning.   

Utvalget mener Legeforeningen fortsatt bør prioritere å styrke utdanningsfondene gjennom økte 

overføringer ved framtidige forhandlinger. 

Desisorutvalget er av den oppfatning at de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet 

har foretatt, har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og Landsstyrets vedtak. 

Desisorutvalget foreslår at grunnlaget for godtgjøring av presidenten og sentralstyrets medlemmer 

står uendret. Lønns- og arbeidsvilkår for tidsskriftets redaktør vil desisorutvalget fastsette etter det 

interne lønnsoppgjøret i sekretariatet er fullført. 

Oslo 30.04.13 

 

 

Gunnar Ramstad                                 Fredrik Sund                                 Lars Eikvar 


