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Til landsstyret 
 
  
 

Deres ref.:       Vår ref: SAK2020007038      Dato: 27-11-2020 

 

 

Endring i sak 10 - Budsjett for Den norske legeforening 2021  
 

Det er oppdaget en feil i utsendt materiale til landsstyremøte. 
 
I sentralstyrets forslag til budsjettvedtak B punkt 4 er det en unøyaktighet i beskrivelsen av hvem 
som har rett til praksiskompensasjon.  
 
Unøyaktigheten gjelder medlemmer av fagstyret og faglandsrådet. Endringen innebærer ikke 
endring av praksis, men representerer kun en rettelse av en ufullstendig formulering i 
vedtakspunkt B. 
 
For oversiktens skyld, er hele budsjettvedtaket med punktene A-D gjengitt i dette 
endringsbilaget. Gammel tekst under vedtakspunkt B er strøket over og ny tekst er merket i bold 
og i kursiv. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske legeforening 
 
 
 
Geir Riise 
generalsekretær 

   Anne Torill Nordli 
  stabsjef 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Sentralstyrets forslag til budsjettvedtak for 2021 - oppdatert 
 

A. Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter 
 

1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 9 450. 
 

2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik: 
 

- Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 8 350 
- Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett 

eksemplar av Tidsskriftet: kr 7 100 
- Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 7 100 
- Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er 

medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 7 100 
- Stipendiater i full stilling: kr 7 100 
- Medlemmer bosatt i utlandet: kr 4 750 
- Studentmedlemmer: kr 740 

 
 I henhold til lovene for Den norske legeforening § 4-3, betaler leger som har gått av med 

alderspensjon og er yngre enn 75 år, 20 % av ordinær kontingent. For 2021 utgjør dette  
 kr 1 900. 
 
 Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i 

henhold til laveste sats. 
 

3. Fordeling av kontingentinntektene for 2021 til avdelingene fastsettes slik: 
 

- Fagmedisinske foreninger:  kr  21 449 078 
- Yrkesforeningene:  kr  27 077 887 
- Lokalforeningene:  kr  12 365 734 
- Regionutvalgene  kr  2 113 512 

 
4. For yrkesforeningene fordeles kr 4,2 millioner som grunntilskudd og ca. kr 3,5 millioner fordeles 

som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende midler fordeles etter 
antall medlemmer.  
 

5. For lokalforeningene fordeles ca. kr 2,95 millioner som grunntilskudd og kr 450 000 fordeles i 
geografitilskudd.  Resterende midler fordeles etter antall medlemmer. 
 

6. For de fagmedisinske foreningene fordeles ca. kr 5,98 millioner som grunntilskudd og ca.  
kr 1,7 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende midler 
fordeles etter antall medlemmer. I tillegg gis kr 0,4 millioner i overgangstilskudd for kirurgisk og 
indremedisinsk forening. 

 
7. Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 770.  

 
8. Regionutvalgenes andel av kontingentinntektene utgjør kr 2 113 512.  

 
9. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf fremlegger 

revisorgodkjent regnskap for 2019 før det utbetales kontingentmidler for 2021. 
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10. Sentralstyret gis fullmakt til å justere tilskuddene til praksiskompensasjon/frikjøp omtalt i 
punktene 4 og 6 over. 
 
 

B. Honorar og kompensasjon for tapt inntekt 
1. Presidenten 

 

Ved fulltids engasjement som president ytes presidenten et honorar tilsvarende 22 ganger 
grunnbeløpet i Folketrygden (22G). Ved deltids engasjement avkortes honoraret i samsvar med 
den tid som brukes på vervet. 

I tillegg til honoraret dekker Legeforeningen pensjonskostnader for presidenten. Presidenten 
meldes som hovedregel inn i den til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordningen for 
ansatte i sekretariatet. Dersom presidenten har permisjon fra en stilling hvor det finnes en 
kollektiv pensjonsordning, vil Legeforeningen betale eventuelt krav fra arbeidsgiver om 
pensjonsinnskudd for presidenten.  

Dersom presidenten er pendler og må ha bolig i Oslo-området for å utføre sine oppgaver, dekker 
Legeforeningen utgifter til slik bolig. Reiseutgifter mellom Oslo og fast bolig utenom Oslo-
området dekkes av Legeforeningen.  

Valgperioden for president og sentralstyret er fra 1.9. – 31.8. Dette betyr at honorar og eventuelt 
tilskudd til individuelle ordninger beregnes i månedlig 12-deler av fastsatt honorar for året. Etter 
fratredelse utbetales honorar til presidenten i like mange måneder som antall år i vervet. 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

2. Sentralstyremedlemmer 

 

For sentralstyremedlemmer fastsettes årshonoraret for 2021 til ett og et halvt grunnbeløp i 
folketrygden (1,5G). 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

3. Leder av Rådet for legeetikk      

                                                                                                                      

For leder av Rådet for legeetikk fastsettes årshonoraret for 2021 tilsvarende 1,7 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden (1,7 G). 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

 

4. Kompensasjon for tapt inntekt 

 

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer samt til alle medlemmer som er 
oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og utvalg. 

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer og medlemmer av fagstyret samt 
til alle medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer 
og utvalg. 

Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter ved deltagelse på 
landsstyremøtene og for inviterte deltakere ved lederseminar arrangert av sentralstyret. 
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Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter og faglandsrådsdelegater 
ved deltagelse på henholdsvis landsstyremøtene og faglandsrådsmøtene samt for inviterte 
deltakere ved lederseminar arrangert av sentralstyret. 

Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å representere 
Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik kompensasjon avkortes med den 
kompensasjon som gis av utvalgenes styrende organer. Kompensasjon for tapt inntekt til 
tillitsvalgte i forbindelse med spesielle oppgaver besluttes av sentralstyret. 

Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under Hovedavtalen er 
utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende alternative måter: 

a) Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Utbetaling skjer til arbeidsgiver på grunnlag 
av regning. 

b) Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk i lønn. 

c) Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis. For 
2021 fastsettes denne kompensasjonen: 

• Hel dag     kr  8 280 

• Møter kortere enn hel dag   kr  6 200 

• Halv dag     kr  4 140 

• Møte kortere enn en halv dag   kr  2 070 

5. Møtegodtgjørelse 

 

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen omfatter de 
samme medlemmer som nevnt under punkt 4 foran og utgjør kr 870 per møtedag. Det utbetales 
ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i 
forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv. 

6. Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som allerede er fullt 

frikjøpt. Unntatt er fullt frikjøpte ledere av yrkesforeninger som sitter i sentralstyret. Disse mottar 

ordinært sentralstyrehonorar. 

 
 

C. Sentralstyrets fullmakter 
 
1. Sentralstyret gis fullmakt til å benytte Konfliktfondet til følgende formål: 
 

a) Støtte til medlemmene og dekning av ekstrakostnader i tilfelle av organisasjonsfaglige 
konflikter, herunder støtte til organisasjoner som Den norske legeforening er medlem av, 
til bruk i tilfelle av slike konflikter. 

 
b) Støtte for medlemmene ved å gi delvis dekning av pådømte oppreisningskrav (tort og 

svie) i forbindelse med legegjerningen. Støtte kan gis i samsvar med de regler som gjelder 
i Legeforeningens avtale om kollektiv ansvarsforsikring  
og i den utstrekning oppreisningskravet er inntrådt før denne forsikringen omfattet 
oppreisningskrav. 
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2. Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål. Denne 
fullmakten omfatter imidlertid ikke omdisponeringer som vedrører budsjettvedtakets avsnitt A og 
B utover fordelingen av kontingentmidler til regionutvalgene.  

 
3. Sentralstyret gis fullmakt til å bevilge midler fra Rettshjelpsfondet til følgende formål: 

 
a) Rettshjelp til medlemmer i forbindelse med rettstvister knyttet til legegjerningen. 

 
b) Sikkerhet for økonomisk risiko Legeforeningen pådrar seg i forbindelse med rettstvister 

hvor Legeforeningen er part eller partshjelper. 
 

c) Juridiske utredninger for å ivareta Legeforeningens eller dens medlemmers interesser i 
forbindelse med legegjerningen. 
 

d) Finansiering av tidsavgrenset bemanning i sekretariatet for å ivareta særskilte 
rettshjelpsformål, slik som prosjekter, utredninger, omfattende rettssaker o.l.  

 
 

D. Sentralstyrets fullmakter 
 
Sentralstyret følger opp landsstyrets vedtak fra Kristiansand 2019 og oversendelsesvedtak fra 
landsstyremøte i Oslo 2020 gjennom å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag 
til  hvordan hovedforeningens økonomiske bærekraft samt tillitsvalgtarbeidet i foreningen kan styrkes. 
Sentralstyret legger frem sak for landsstyret i 2021. 
 
 
 

 
 


