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Foreningen for leger 

vitenskapelige stillinger 

DEN NORSKE 

LEGEFORENING 
 

Årsberetning for 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

Perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019 

Innledning 

Årsberetningen gjelder et kalenderår og følger regnskapsåret. 

1. LVS' Organisasjon 

1.1. Medlemstall 

Det var i LVS per 1.1. 2020 752 medlemmer hvorav 101 var assosierte medlemmer. 216 av 
medlemmene var ansatt i stipendiat eller post.doc stillinger. 

1.2. Styret 

Styrets sammensetning 01.09.2017-30.8.2019: 

Leder:  
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Førsteamanuensis Liv Ariane Augestad 

Medlemmer: 

Universitetet i Oslo 

Professor/Overlege Espen Haavardsholm Universitetet i Oslo 

Professor/Overlege Tiina Rekand Haukeland univ. sykehus 

Senioringeniør/Førsteamanuensis Marius Widerøe NTNU 

Post doc./LlS Erik Sveberg Dietrichs 

Varamedlemmer: 

Universitetet i Tromsø 

Post doc./overlege Kari Ravndal Risnes NTNU 

Stipendiat Ole Martin Steihaug Haraldsplass 

Stipendiat Bendik Brinchmann 

Styrets sammensetning 01.09.2019-30.8.2021: 

Leder: 

Nasjonal folkehelseinstitutt 

Førsteamanuensis Marius Widerøe 

Medlemmer: 

NTNU 

Professor/Overlege Tiina Rekand Haukeland univ. sykehus 

Professor Mette Kalager Universitetet i Tromsø 

Førsteamanuensis./LlS Erik Sveberg Dietrichs Universitetet i Tromsø 

Post doc. Erle Refsum Universitetet i Oslo 

Varamedlemmer: 

Professor/OverIege Espen Haavardsholm Universitetet i Oslo 

Førsteamanuensis/overlege Kari Ravndal Risnes NTNU 

Lege Bendik Brinchmann Statens Strålevern 

1.3 Landsrådet 

Landsrådet består av styret med varamedlemmer, hovedtillitsvalgt ved de fire medisinske 

fakultetene og to lokalt valgte representanter. 

Landsrådet består fra 01.09.2017-30.8.2019 av følgende personer: 

Oslo 

Hovedtillitsvalgt: Svend Davanger UiO 

Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt  

Valgt medlem: Ubesatt  

Valgt medlem: 

Bergen 

Ubesatt  

Hovedtillitsvalgt: Eva Gerdts UiB 

Vara-hovedtillitsvalgt:   Ole Frithjof Norheim UiB 

Valgt medlem: Jarle Rørvik UiB 
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Valgt medlem: 

Trondheim 

Hilde Halland UiB 

Hovedtillitsvalgt: Kari Risnes NTNU 

Vara-hovedtillitsvalgt: Marius Widerøe NTNU 

Valgt medlem: Merethe Rav!o NTNU 

Valgt medlem: 

Tromsø 

Ubesatt  

Hovedtillitsvalgt: Gro Østli Eilertsen/Eirik Birkeland Olsen UIT 

Vara-hovedtillitsvalgt: Sonja Steigen UiT 

Valgt medlem: Maja-Lisa Løchen UiT 

Valgt medlem: Ubesatt UiT/UNN 

Landsrådet består fra 01.09.2019-30.8.2021 av følgende 

personer: 

Oslo 

Hovedtillitsvalgt: Svend Davanger 

Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt 

Valgt medlem: Ubesatt 

Valgt medlem: Ubesatt 

Bergen 

UiO 

Hovedtillitsvalgt: Eva Gerdts UiB 

Vara-hovedtillitsvalgt• Ester Anne Kringeland UiB 

Valgt medlem: Silje Skrede UiB 

Valgt medlem: 

Trondheim 

Nina Øyen UiB 

Hovedtillitsvalgt: Marius Widerøe NTNU 

Vara-hovedtillitsvalgt: Ubesatt NTNU 

Valgt medlem: Ubesatt NTNU 

Valgt medlem: 

Tromsø 

Ubesatt  

Hovedtillitsvalgt: Gro Østli Eilertsen/Eirik Birkeland Olsen UIT 

Vara-hovedtillitsvatgt: Sonja Steigen UiT 

Valgt medlem: Maja-Lisa Løchen UiT 

Valgt medlem: Ubesatt UiT/UNN 

Representanter i Landsrådet fra andre institusjoner  

Valgt medlem: Jan Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet 
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Valgt medlem: Marius Johansen, Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Espen 

wage Skjeflo, UiT/NLSH 

1.4 Legeforeningens tillitsvalgte ved universitetene for funksjonsperioden fra og 

med 

01.09.2019-30.8.2021: 

Oslo  

Hovedtillitsvalgt: Svend Davanger UiO 

Vara-hovedtillitsvalgt: 

Bergen 

Ubesatt  

Hovedtitlitsvalgt: Eva Gerdts UiB 

Vara-hovedtillitsvalgt: Ester Anne Kringeland UiB 

Valgt medlem: Silje Skrede UiB 

Valgt medlem: 

Trondheim 

Nina Øyen UiB 

Hovedtillitsvalgt: Marius Widerøe NTNU 

Vara-hovedtillitsvalgt 

Tromsø 

Ubesatt NTNU 

Hovedtillitsvalgt: Erik Birkelund Olsen IJiT 

Vara-hovedtillitsvalgt Sonja Steigen UiT 

Tillitsvalgt Institutt for klinisk medisin: Trond Flægstad UiT 

Tillitsvalgt Institutt for samfunnsmedisin Maja Lisa Løchen UiT 
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1.5.  Valgkomité 2018-2020 

Helge Bjørnstad-Pettersen Tidligere 

NTNU 

Siw Kvernmo UiT 

Espen Saxhaug Kristoffersen UiO 

1.6. Revisor 

Revisjonsfirmaet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS 

1.7 LVS sekretariat 

Advokat/spesialrådgiver Bente A. Kvamme har vært sekretariatsleder fra 1999-2013 og 

deretter fra 1.5.2015 til dags dato. Fra 1.9.2014 har Kristin Wiik vært sekretær. 

Organisasjonsmessig virksomhet 

2.1 Styret 

Styret har hatt 7 møter og har behandlet 83 saker. Noen av møtene har vært avholdt som 
nettmøter. Flere av møtene har vært avholdt i sammenheng med annen møteaktivitet lagt til 
forskjellige steder, eksempelvis Bergen, Trondheim. De øvrige styremøtene har vært avholdt i 
Legenes Hus eller Gaustad, Oslo. 

2.2. LVS' sekretariat 

LVS kjøper sekretariatsbistand fra Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv 

(JAavdelingen). Dette gjelder først og fremst sekretariatsleder, advokat/spesialrådgiver Bente 

A. Kvamme og sekretær Kristin Wiik. 

Sekretariatet har bistått styret i LVS med å forberede styremøter, arbeidsmøte, og årsmøte 

samt å effektuere høringssvar. Høringssvarene publiseres på LVS sin hjemmeside. 

Sekretariatsleder har også bistått styret med juridisk rådgivning. 

Økonomiavdelingen i Legeforeningen har forestått regnskapsføringen. Løpende oversikt over 

økonomi/regnskap oversendes LVS' styret. 

2.3 LVS-info 

LVS-info utkom med 3 nummer i 2019. Redaktøren, Bendik Brinchmann, er ansatt ved Statens 

Strålevern. 

2.4 LVS representasjoner. Deltakelse i Legeforeningens øvrige utvalg og råd 

fra 

01.09.2017-30.08.2019. 

2.4.1 Landsstyret: 
Liv Ariane Augestad og Marius Widerøe representerte LVS i Legeforeningens landsstyremøte 
i Kristiansand i 2019. Fra 01.09.2019 er Marius Widerøe og Mette Kalager 
landsstyrerepresentanter med Tiina Rekand og Erle Refsum som vararepresentanter. 
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2.4.2 Fylkesavdelingene: 

LVS oppnevnte styremedlemmer (avdelingstillitsvalgt) i fylkesavdelingene: Oslo 

Legeforening: Fra 01.09.2019 Bendik Brinchmann 

Troms Legeforening: Gro Østli Eilertsen. Samme person fom 01.09.2019. 

Sør-Trøndelag Legeforening: Kari Risnes fram til 31.01.2019. Marius Widerøe 

fom 

01.09.2019. 

Hordaland Legeforening: Eva Gerdts. Samme person fom 01.09.2019. 

2.4.3 Forhandlingsutvalg for fastlønte leger. Tariffområde Stat: 

Liv Ariane Augestad med Bendik Brinchmann som vara. Fra 01.09.2019 Liv Ariane Augestad, 

vara Erik Dietrichs 

2.4.4. Forhandlingsutvalg for sykehusleger. Tariffområde Spekter. 

Tiina Rekand med Espen Saxhaug Kristoffersen som vara. Fra 01.09.2019 Mette Kalager. 

Espen Haavardsholm som observatør i Virke. Fra 01.09.2019 Ida Bos Haugen 

2.4.5 Dnlf's utvalg for Rettshjelpsordningen for leger: Anna Midelfart. Samme 

fra 

01.09.2019. 

2.4.6 Den norske legeforenings fond til videre — og etterutdanning for leger 
(Utdanningsfond l): Liv Ariane Augestad. Samme fra 01.09.2019. 

2.4.7 Den norske legeforenings fond til videre — og etterutdanning for leger 

(utdanningsfond III): Helge Bjørnstad-Pettersen og vara Gro Østli Eilertsen. 

2.4.8 Regionutvalg Nord, Midt-Norge, Vest, Sør-Øst: Eirik Birkelund Olsen i Nord, i Midt Marius 
Widerøe, NTNU og i Vest Eva Gerdts, Haukeland/UiB. I Sør-Øst Erle Refsum, UiO. 
2.4.9 Samarbeidsutvalg med YLF: Espen Saxhaug Kristoffersen. 

2.4.10 Spesialitetsråd i perioden 2015 — 2018: Svein Rotevatn. 

2.4.11 It utvalget: Jan Sigurd Røtnes. Fra 01.09.2019 Erle Refsum med Jan Sigurd Røtnes som 

vara. 

2.4.12 Forskningsutvalget: Kirsti Ytrehus leder. Fra 01.09.2019 ble Forskningsutvalget nedlagt. 

2.4.13 Dnlf og Legemiddelindustriforeningens råd for legemiddelinformasjon: 

Helge Bjørnstad-Pettersen 

2.5 Deltakelse i Legeforeningens øvrige aktiviteter på vegne av LVS 
Legeforeningens lederkonferanse; Liv Ariane Augestad i 2019. 

2.6  Årsmøte og Landsrådssamling 
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2.6.1 LVS' 29 årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt 4.-5. april 2019 på Rikshospitalet, Grønt Aud 1 og Blått Aud 3 i Oslo  

L VS f fagpolitiske konferanse 2019 inneholdt bl.a. Ansettelsesforhold i akademia —hva kan vi 

gjøre med midlertidighet? Lønn —hvordan blir det forhandlet frem? Mellomoppgjøret i staten 

2019, Plan S - Ny strategifor åpen publisering 

2.6.2 Ordinært landsrådsmøte 

Landsrådsmøte og tariffkonferanse ble arrangert på Bikuben, Haukeland sykehus, Bergen 

onsdag 23. — torsdag 24. januar 2019 

På programmet stod følgende poster: 

Rapport fra Hovedtillitsvalgte ved universitetene 

(Foredragsholdere: HTV i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo) Hovedtariffoppgjøret 

2018 — Hva er nytt? 

Kravsinvitasjon i det statlige tariffområdet — Mellomoppgjøret Stat. 

TV-kurs kort rollespill om lokale forhandlinger. 

Plan S. Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. 

Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S. 

2.6.3 Møte i Legeforeningens landsstyre 2019 i Kristiansand 

Liv Ariane Augestad og Marius Widerøe deltok som representanter for LVS. I møtet fremmet 
LVS flere forslag til endringer i Prinsipp og arbeidsprogrammet for å øke fokuset på medisinsk 
forskning og undervisning samt lønns og arbeidsvilkår for leger i vitenskapelige stillinger. Alle 
endringsforslagene ble vedtatt. 

3. Orientering om de viktigste sakene i 2019 

3.1 LVS som yrkesforening i Den norske legeforening 

Foreningens oppgaver er å fremme medisinsk forskning og undervisning samt ivareta de 

økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger 

LVS skal også bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre 

forskningsorganisasjoner samt være et rådgivende organ for Den norske legeforening. 

I hovedsak er disse oppgavene håndtert gjennom styrets arbeid og arbeidet til de lokale 

tillitsvalgte. 

3.2  Utvikling i medlemstall 
I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i vitenskapelige 
stillinger ved universitetet (amanuensis, førsteamanuensis, professor, lektor, forsker, post. 
doktor, stipendiat, lege i fordypningsstilling og lignende) eller forskningsinstitusjon. 
De siste årene har vi sett en gradvis nedgang i antall LVS-medlemmer og 
gjennomsnittsalderen på medlemmene har økt. Årsakene til dette er sammensatt, men 
henger sannsynlig sammen med at færre leger blir ansatt i 100% stillinger ved 
universitetene. Leger i bi-stillinger ved universitetene beholder i stor grad sin tilknytning til 
andre yrkesforeninger. Nye stipendiater har også i større grad enn tidligere beholdt 
medlemskap i Of eller Ylf fremfor å melde seg inn i LVS. 
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Styret har sett med noe bekymring på denne utviklingen og ser på tiltak for å snu utviklingen  

3.3 Lokalt tillitsvalgtarbeid 

LVS har et lokalt tillitsvalgapparat ved alle landets universiteter. LVS' lokale tillitsvalgte bistår 
legeforeningens medlemmer som er ansatt ved universitetene ved behov, representerer de 
ansatte i det lokale medbestemmelsesapparatet og deltar i de lokale lønnsforhandlingene. 
Ved alle universitetene er det tett samarbeid med de andre fagforeningene i Akademikerne. 
Siden 2016 har all lønn blitt forhandlet lokalt i staten og dette har medført at de lokale 
tillitsvalgte har fått et betydelig økt arbeidsomfang og et større ansvar for lønnsutviklingen til 
våre medlemmer. Samtidig er det enkelte steder vanskelig å rekruttere nye tillitsvalgte. 

En utfordring for LVS er også at LVS' lokale tillitsvalgte ikke bare LVS' medlemmer ivaretar, 
men også Legeforeningens medlemmer tilmeldt andre yrkesforeninger som har bi-stillinger 
ved universitetene. Estimater tilsier at bare omtrent halvparten av leger ansatt ved 
universitetene er medlem av LVS. Hovedutfordringen ligger i at det er vanskelig å holde 
oversikt over hvilke medlemmer man skal forhandle for. Et annet aspekt er 
ressursfordelingen internt i Legeforeningen som baserer seg på medlemstall. 

3.4 Leger i kombinerte stillinger og samarbeid med andre yrkesforeninger 

Stadig flere av leger i vitenskapelige stillinger blir ansatt i landets helseforetak. Dette gjelder 
spesielt stipendiater. Det er også mange leger som kombinerer vitenskapelig stilling ved 
universitetene med klinisk stilling ved helseforetak, i allmennpraksis eller i 
kommunehelsetjenesten. LVS erfarer at mange av våre medlemmers utfordringer er knyttet 
til kombinasjonen av slike stillinger hvor man kommer i kvis mellom to arbeidsgivere samt 
kolleger med ulikt fokus. LVS har ikke selv et tillitsvalgtapparat ved helseforetak eller i 
kommuner. For å ivareta våre medlemmer samt legge forholdene bedre til rette for at leger 
skal kunne kombinere klinikk, forskning og undervisning har LVS styret derfor rettet fokuset 
mot et tettere samarbeid med de andre yrkesforeningene; i første rekke Ylf og Of siden 
utfordringene per i dag er størst i helseforetakene. 

3.5 Tillitsvalgtkurs 

LVS har avholdt ett tillitsvalgtkurs i forbindelse med årsmøte i Oslo (4.-5.4.2019) samt en 
tariffsamling/landsrådsmøte i Bikuben ved Haukeland sykehus, Bergen den 23. — 24. januar 
2019, hvor krav til tariffoppgjøret ble diskutert og vedtatt. 

3.6 Krav fremmet av LVS til tariffoppgjøret 2019 

LVS fremmet følgende krav i mellomoppgjøret i Spekter og Virke i 2019: 

"Leger ansatt i Spekter tariffområde i stilling som forskere, postdoktorer og stipendiater skal omfattes 

av A2 og må avlønnes etter kompetanse og få samme lønnsutvikling som overleger og leger i 

spesialistutdannelse (LIS). 

Minstelønn for de ulike kategoriene må være.  

Leger som er PhD-stipendiater lønnes minst tilsvarende LiS kat A. 

 Leger med PhD, ansatt som forsker, inkludert post. doc-stillinger, skal avlønnes minst LiS kat 

B. 

 Leger med ytterligere forskningskompetanse, som f. eks gjennomført post. doc eller 

tilsvarende 2 års forskningsarbeid etter PhD, bør avlønnes minst tilsvarende LiS kat C 

ved ansettelse som forsker. 
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Ved lønnsfastsettelsen bør professorkompetanse tillegges særlig vekt.  

LVS fremmet følgende krav i hovedoppgjøret i Staten 2019: 

"L VS legger til grunn at lønnsutviklingen i staten følger den generelle lønnsveksten i samfunnet. 

Videre ber L VS Legeforeningen/Akademikerne om å prøve å forhandle de uorganisertes lønnsmasse 

ut av den andre avtalen og heller opprette en egen pott for denne gruppen. '  

3.7. Mellomoppgjøret i Statlig sektor per 1. mai 2019 

Tariffoppgjøret i 2019 var et mellomoppgjør hvor hovedtariffavtalen i staten for perioden 2018 
- 2020 lå til grunn. 

Akademikerne og staten kom til enighet i mellomoppgjøret 2019 i staten etter mekling. 

Oppgjøret innebar at det ble satt av 2,15 prosent til kollektive lokale forhandlinger med 

virkningsdato 1. mai. 

Avtalen Akademikerne har med staten betyr at lønnstilleggene blir forhandlet frem i 
kollektive forhandlinger på det enkelte arbeidssted i staten. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på 
arbeidsstedet kan bli enige om lokale generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte og 
individuelle lønnstillegg til enkeltansatte. 

Det ble også forhandlet om pensjon: Det ble inngått en avtale som gir en løsning for ny 
AFPordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 1963 eller senere. 

Enigheten innebar også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi 

pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært tidligere. Dette vil gi bedre pensjon for 

mange statsansatte. Med den nye offentlige tjenestepensjonen som trer i kraft i 2020, vil dette 

ha stor betydning for arbeidstakere som har en stor del av inntekten sin basert på slike tillegg. 

Det er stor rift om kompetent arbeidskraft, og statlige virksomheter har i dag utfordringer 
med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger for å løse viktige oppgaver. Oppgjøret 
gjør ikke denne utfordringen vesentlig mindre. 

3.8 Resultat av de lokale forhandlingene ved de respektive universiteter: 

UiT: Det gitt et generelt tillegg på 2% samt kr 3930 per år i 100% stilling til alle 

per 

01.05.2019. Det ble også inngått særavtaler om minstelønn for førsteamanuenser 1011, 
førstebibliotekarer 1200 og førstelektorer 1198 med minimum innplassering tilsvarende 
lønnsramme 24, alternativt 5. Det ble også endring i særavtale om minstelønn med 
kompetanseopprykk i forsknings- og undervisningsstillinger. Endringen gjelder 
førsteamanuensis 1011 og førstelektor 1198 som gis kompetanseopprykk til professor 1013 
og dosent 1532, som ved opprykk skal sikres minimum fire lønnstrinn. 

UiB: Det ble gitt prosentvis generelt tillegg til alle (1,55% til nyansatte siste året). 

Førsteamanuensis i hovedstilling ble løftet til alt. 7 lønnsramme 24. Stipendiater og post.doc. 
som var lønnet bedre i den andre hovedavtalen ble løftet for å utjevne forskjeller mellom 
avtalene. 

NTNU: Det ble gitt et generelt tillegg til alle på 1,55%. Resten av potten ble fordelt gruppevis 
hvor de med lang sammenhengende ansiennitet ble prioritert. I tillegg ble stipendiater tilsatt 
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etter 1.5.2018 løftet til ny minstelønn for stipendiater (479.600) og postdoktorer fikk et ekstra 
årstillegg på 3000. 

UiO: Medlemmer som omfattes av Akademikernes avtale per 1.5.19 fikk et generelt tillegg 

på 1,525 % av årslønn. Stipendiater med stillingskode 1017 og 1476 som hadde en lavere 

årslønn enn 464 000 fikk et tillegg på 8 000. I tillegg ble det fremforhandlet individuelle 

tillegg. 

3.9 LVS-info og annen utadrettet informasjonsaktivitet 

Som nevnt i pkt. 2.3 har det i 2019 vært sendt ut 3 utgaver av LVS-info til medlemmene. 
Aktuelle saker har vært presentert i bladet. 

På nettsiden til LVS er det lagt ut informasjon om styremøtene, årsmøtene, landsrådet og 

høringene. Link til nettsidene: https://legeforeningen.no/vf/l-eger-i-vitenskapelige-stillinger(_

 

LVS har en også en egen Facebookside; 

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerlVitenskapeligeStillinger 

3.10 Høringer 

Stvret har i 2019 levert 7 høringssvar på følgende saker: 

• Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 

• Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge — Behov 

modeller og muligheter 

Intern høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes 

leder 

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning 

• Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre 

• Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger — 

Medisinutdanningen 

Forskningsrådets policy for åpen forskning 

Høringssvarene legges ut på LVS sin hjemmeside. 

3.12. Likestilling 

LVS har innarbeidet rutiner som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling 

grunnet kjønn. I styret for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger var det fra og med 

01.09. 2019 tre kvinner og to menn. Styreleder er en mann og nestleder er en kvinne. Blant 

varamedlemmene er det en kvinne og to menn. 

LVS støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner i lederstillinger og til professorstillinger i 

medisinsk forskning. 
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3.13 Orkidéprisen 

Orkidéprisen ble opprettet av LVS' årsmøte i 2005. Prisen ble første gang utdelt i 2006. 

Prisen tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesse 

for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. Prisen er på kr 10.000,- samt et grafisk 

trykk av kunstneren Harald Kryvi. 

Følgende har mottatt Orkidéprisen: 

- 2006 Professor Bjarne Waaler 

- 2007 Professor Jon Lekven 

- 2008 Professor/overlege Britt Ingjerd Nesheim 

- 2009 Professor/overlege Kaare M. Gautvik 

- 2010 Professor/overlege Anna Midelfart 

- 2011 Professor Einar Svendsen 

- 2012 Ikke utdelt 
- 2013 Professor Amund Gulsvik 

- 2014 Førsteamanuensis/overlege Helge Bjørnstad-Pettersen 

- 2015 Professor Kirsti Ytrehus 

- 2016 Professor/overlege Eva Gerdts 

- 2017 Professor Ole M. Sejersted 

- 2018 Overlege Sverre Erik Kjeldsen 

- 2019 Geir Jacobsen 

3.14. Æresmedlemsskap 

"Til æresmedlem kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, velge enhver som foreningen vil 

" hedre i 

særlig grad.  

LVS' grunnlegger professor/overlege Anna Midelfart ble i 2017 LVS I første æresmedlem 
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SAK 4/2020 Regnskapet for 2019 

Innstilling til vedtak: 

- LVS's regnskap for 2019 godkjennes 

- Revisors beretning for 2019 tas til etterretning 

Saksfremstilling: 

Vedlagt er revisorgodkjent regnskap for 2019 som viser et underskudd på kr. 189.409  

Dette skyldes i hovedsak større personalkostnader, da utbetaling til de fire hovedtillitsvalgte ble gjort i 

2019 og ikke i 2018. Beløpet var på kr. 100.000,-. Videre har LVS Info blitt noe dyrere enn tidligere, 

samt at reise- og møtekostnadene er noe høyere enn budsjettert.  
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Resultatregnskap 

 

 Note Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

 2019 2019 2018 2017 

 

Driftsinntekter      

Kontingenter 2 1 073 106 1 100 000 1 081 385 1 085 

139 

Tilskudd  107 212 100 000 68 665 62 729 

Sum driftsinntekter 

Driftskostnader 

 1 180 318 1 200 000 1 150 050 1 147 

868 

Produksj onskosmader tidssla•ift 
 

88 116 0 80 168 65 220 

Personalkostnader 3 484 925 400 000 384 061 342 

985 

Fremmedtjenester 4 499 963 500 000 444 038 482 850 

Kontorhold  937 2 000 585 450 

Reise- og møtekosmader 5 293 971 260 000 202 038 247 

030 

Tilskudd  12 840 15 000 4 028  

Andre driftskosmader  7 145 2 000 4 793 7 830 

Sum driftskostnader  1 387 897 1 179 000 1 119 710 1 141 

184 

Driftsresultat 

Finansposter 

 -207 579 21 000 30 340 6 684 

Renteinntekter  22 296 8 000 15 662 8 357 



 

 

Finanskostnader  4 127 750 -1 058 1 660 

Netto finansposter  18 169 7 250 16 720 6 697 

Resultat 

OVERFØRINGER 

 -189 409 28 250 47 060 13 381 

Overført - til/fra annen egenkapital 
7 

-189 409 
 

47 060 13 381 

SUM OVERFØRINGER 
 

-189 409 
 

41 060 13 381 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

Balanse 

 
31. desember 31. desember 31. desember 

 
Eiendeler 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Kundefordringer 
Andre kortsiktige fordringer 

 

Sum fordringer  

Bankinnskudd 6 

Sum omløpsmidler  

Sum eiendeler 

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapital 

 

Annen egenkapital 7 



 

 

Sum egenkaoital 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

 1 220 

544 
1 409 953 1 

362 

893 

Leverandørgjeld  14 

193 
36 060 27 

483 
Offentlige trekk og avgifter  50 

782 
50 518 86 

Annen kortsüctig gjeld  39 

907 
8 160 104 

687 

Sum kortsiktig gield  104 

882 

94 737 132 

255 

Sum kjeld  104 

882 

94 737 132 

255 

Sum egenskapital og Xield  

325 

426 

1 504 690 

 

1 495 

148 



 

 

Oslo, 16. 

januar 

2020 

Marius Widerøe leder 

 
Erle Refsum Erik Sveberg Dietrichs 



 

 

 



 

 

Noter til årsregnskapet 2019 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

Note 1. Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper, vurderingsregler og notekrav 

for små selskap. 

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens 52-32 

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig. 

Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. hmtektsføring av 

armonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntektsføres tilskudd i den periode 

de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset er  

Note 2. Medlemsinntekter 

Den norske legeforening innkrever de ordinære kontingentene for LVS. 

Note 3. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor 

Forenin en har in en ansatte 

 2019 2018 2017 

Honorar/møtegodtgjørelse 
Arbeidsgiveravgift Periodisert 

lønn 

425 000 
59 925 

O 

418 683 
59 034 

-93 657 

299 

484 
43 

501 

Sum 484 925 384 061 342 

985 

Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste 

pensjon

. 
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RSM Norge AS 

Postboks 1312, Vika 

01 12 OSLO Oslo, 16/1. 2020 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Foreningen for leger i 

vitenskapelige stillinger som ble avsluttet den 31.12.2019 med det formål å kunne konkludere 

om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov 

og god regnskapsskikk i Norge. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 

Ansvarsforhold 

Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir et 

rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og intern 
kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 

Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, herunder 

rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring av 

regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Regnskap 

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 

Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, både 

enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet. 

Regnskapet er avlagt under fortusetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi vurdert foretakets 
evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter balansedagen. Vi er heller ikke kjent 
med hendelser eller forhold og tilhørende forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til 
grunn i vår vurdering, som kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift. 

Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for uttalelsen har vi vurdert 
hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen. 

Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i 
overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk. 

Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller heftelser på 
selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet. 

Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter til årsregnskapet 
gitt opplysninger om alle garantier avgitt av selskapet. 

Foreningen For leger i vitenskapelige stillinger • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 

5074 09 94015 
 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende noen 

av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av opplysningene om 
bundne skattetrekksmidler i noter 

Foreningen for leger 

vitenskapelige 

stillinger 
DEN NORSKE 

LEGEFORENING 



 

 

 Så langt det er krevet etter regnskapslovens SS 7-44 og 7-45 gir regnskapet med noter fullstendige 
opplysninger om alle inngåtte avtaler med administrerende direktør, styreformann, øvrige 
styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, opsjons/tegningsrettigheter, pensjon 
og sluttvederlag fra selskapet, samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, 
aksjonærer og ansatte. 

Andre opplysninger gitt til revisor 

 Vi har gitt revisor: 
 tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen 

av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  alle 
referater fra generalforsamlinger og styremøter  tilleggsopplysninger som revisor har 
bedt om fra oss for revisjonsformål, og  ubegrenset tilgang til personer i enheten som det 
etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som 
vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med 
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor misligheten kunne 
hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle 

forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 

 Det er ikke mottatt krav i forbindetse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike krav. 

På vegne av foreningen 
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VI har revidert Foreningen for leger i vitenskapelige stillingers årsregnskap som viser et underskudd på kr 

189 409. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. 
Etter vår oppfatning ec innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet 
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

tt s:// eviso o erf en.n vis ns r 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD 

I TAX I CONSULTING 

RSM Norge AS is a member of the RSM netwoik and t;ades as RSM_ RSM is the trad;ng name used by the membe,-s or the RSM network. Fach Inember cf the RSM network is independent accounting 
and consultlng fli vn wttch pr actices in its own right. The RSV network is not ilself a separate legal enllty in any iurisdiction„ 

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisol forening. 

 

Revisors beretning 2019 for Foreningen for leger i vitenskapelige RSM stillinger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold 
til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 



 

 

Avlagt årsregnskap inneholder budsjettall for inneværende periode som ikke er revidert. Dette forholdet har ingen 
betydning for vår konklusjon om årsregnskapet 

Oslo, 11. februar 2020 

RSM Norge AS  Statsautorisert  revisor 
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SAK 5/2020 Budsjett 2021 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2021 

Saksfremstilling: 

Se fremlagte budsjettforslag for 2021. 

Styret innstiller på at det for 2021 ikke skal innkreves noen ekstra kontingent fra medlemmene i LVS. 

Utgiftene til reiser og møter må reduseres med omkring kr. 60.000,-. Utgiftene for 2021 er estimert til 

kr 260.000,-. Det inkluderer ca. 7 styremøter, arbeidsmøte, landsrådsmøte og årsmøte. 

Administrasjonskostnadene til Legeforeningen er en stor utgiftspost for LVS. For 2021 estimert til 

omkring kr. 527.000,-. 

Trykking av LVS-lnfo er estimert til kr. 70.000,- . Lønn til redaktøren av LVS-Info som også er 

ansvarlig for intranettet er på kr. 50.000,-. 

Budsjettet kommer ut med et samlet overskudd på kr 5.425,-. Dette er akseptabelt. I den grad 

regnskapet 2021 vil gå i minus, har nå LVS så god økonomi at et lite underskudd ikke har betydning. 

Etter styrets vurdering er det altså ikke nødvendig og aktuelt å innkreve ekstra kontingent for 2021. 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

Resultatsbudsjett 2021 

 

Revidert 

 Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap 

 2021 2020 2019 2018 

 

Driftsinntekter 

Medlemsinntekter 1 150 000 1 100 000 1 073 106 1 081 385 

Tilskudd 100 000 100 000 107 212 68 665 

Sum driftsinntekter 

Driftskostnader 

1 250 000 1 200 000 1 180 318 1 150 050 

Personalkostnader 370 825 400 000 484 925 384 061 

Produksjonskostnader LVS info 70 000 70 000 88 116 80 168 

Fremmedtjenester 527 000 512 800     963 444 038 

Kontorhold 2 000 2 000  937 585 

Reise- og møtekostnader 260 000 260 000 293 971 202 038 

Tilskudd 15 000 15 000 12 840 4 028 

Andre driftskostnader 7 000 2 000 7 145 4 793 
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Sum driftskostnader 1 251 825 1 261 800 1 387 897 1 119 

710 

Driftsresultat 

Finansposter 

-1 825 -61 800 -207 579 30 340 

Renteinntekter 8 000 8 000 22 296 15 662 

Finanskostnader 750 750 4 127 -1 058 

Netto finansposter 7 250 7 250 18 169 16 720 

Resultat 5 425 -54 550 -189 409 47 060 
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SAK 6/2020 — Valg av ny valgkomite 

Saksfremstilling: 

I LVS I lover 5 6 Årsmøte står følgende: 

"l partallsår erstattes punkt 10 (Valg av styre, utvalg og revisor) av «Valg av valgkomite, innstilt 

av styret» 

"5 10 Valgkomité 

Foreningens valgkomité forbereder valg som finner sted ved årsmøtet. 

Valgkomitéens innstilling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet sammen med 

saklisten. 

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéen velger selv leder 

og har en funksjonstid på to år. 

Valgkomitéen skal arbeide for at begge kjønn blir representert i styret.  

Det foreslås som nye medlemmer i valgkomiteen Eva 

Gerdts, Liv Ariane Augestad og Siw Kvernmo. 

Innstilling til vedtak: 

Det foreslås som nye medlemmer i valgkomiteen: Eva Gerdts, Liv Ariane Augestad og Siw Kvernmo. 

  i 

SAK 7/2020 Tid og sted for neste årsmøte 

Innstilling til vedtak: 

Neste årsmøte for Foreningen for Leger i Vitenskapelige Stillinger avholdes i  

Styret gis fullmakt til å endre dato dersom det anses nødvendig. Dette for at styret ønsker å se på 

muligheten for å samordne seg med Legeforeningens Landsstyremøte og andre yrkesforeninger. 
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Saksfremstilling: 

Det følger av LVS 's lover 5 6 at årsmøtet skal beslutte tid og sted for neste årsmøte. LVS har 

tradisjon for at årsmøtene legges til de medisinske universitetsbyene på omgang. 

Følgende årsmøter har vært avholdt: 

2011 - Oslo 

2012 -Tromsø 

2013 - Bergen 

2014 -Trondheim 2015 - Oslo 2016 -Tromsø 

2017 - Bergen 

2018 -Trondheim 2019 - Oslo 

2020 -Tromsø 

2021 - Bergen ?? 

Det er altså Bergen som står for tur, og styret innstiller i tråd med dette  

Styret ber om fullmakt til å endre dato dersom det anses nødvendig. Dette for at styret ønsker 

å se på muligheten for å samordne seg med Legeforeningens Landsstyremøte og andre 

yrkesforeninger. 


