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1 Generelt 
 
Dette dokumentet presenterer sentralstyrets forslag til rammebudsjett for Den norske 
legeforening for 2021.   
 
1.1 Bakteppe og utfordringsbilde  
Etter et svakt resultat i 2018, endte Legeforeningens regnskap i 2019 langt bedre enn 
budsjettert. Det sterke resultatet kom som en følge av en betydelig avkastning på 
investeringsporteføljen. Den samlede virksomheten viste et overskudd på ca. kr 44,2 millioner. 
Resultatet åpnet for styrking av fri egenkapital og andre avsetninger med netto ca. kr 10,3 
millioner. Foreningens reserver består etter dette av følgende hovedposter: 
 

 
 
 
Til tross for styrkingen av egenkapitalen i 2019, utgjør egenkapital og andre frie avsetninger kun i 
underkant av fire måneders drift av hovedforeningen. Reservene i foreningsleddene utgjør til 
sammenligning i gjennomsnitt ca. 1,5 års drift av den respektive forening. Det anbefales ikke å 
bygge de frie reservene i hovedforeningen ned fra dette nivået. Store investeringer de siste 
årene setter press på driftsøkonomien i foreningen. I årene som kommer vil det også være behov 
for nye utviklingsprosjekter og omstillinger. Deler av avsetningene til utviklingsprosjekter samt til 
omstilling i Tidsskriftet forutsettes benyttet i 2021. Dette er en planlagt utvikling. Avsetningene 
har blitt bygget opp i år med gode regnskapsresultater blant annet for å muliggjøre 
investeringene i medlemssystem, økonomisystem, saksbehandlingssystem og nytt 
Legeforeningen.no. Hvorvidt det i tillegg må tæres på fri egenkapital eller om denne vil kunne 
styrkes, avhenger av utviklingen i finansmarkedene og således avkastningen på Legeforeningens 
investeringsportefølje. Med avkastning som estimert på 3,0 %, forventes det ingen reduksjon i fri 
egenkapital. 
 
Konfliktfondet, som ikke fremkommer av tabellen over, utgjør etter styrkingen i 2017, ca. kr 47,3 
millioner per. På dette nivået vurderes den økonomiske konfliktberedskapen som god. 
 
Legeforeningen har avtale med gårdeier Christiania Torv AS om husleie. Avtalen reforhandles 
med fem års mellomrom, og hensynet til markedsleie veier tungt. Ombygging av Legenes hus 
innebærer husleieøkninger for Legeforeningen. Husleieøkningen kommer som følge av en 
høyere leiepris per kvadratmeter samt økt leieareal. Prisøkningen per kvadratmeter ville 
kommet uavhengig av renoveringen av bygget fordi kvadratmeterprisen iht. skatteloven ikke kan 
fremstå som betydelig subsidiert sammenlignet med markedspris på tilsvarende lokaler i samme 
område. Justeringen av avtalen ville således blitt gjennomført i 2020 uavhengig av 
ombyggingsprosjektet. 
 

Diverse utviklingsprosjekter 40 350 000

Inntektssvikt/omstilling Tidsskriftet 6 900 000

Avsatte kontingentmidler 5 150 000

Reservepost pensjonsforpliktelse 65 år 1 000 000

Rettshjelpsfond 10 326 613

Fri egenkapital 55 070 290

118 796 903
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Samlet leieareal er utvidet med ca. 3 000 m2 gjennom overtakelsen av forretning- og 
restaurantarealene i 1. etasje samt kontorarealene i 6. og 7. etasje.  
 
Det ligger til grunn en forutsetning om at en vesentlig andel av det utvidede leiearealet i Legenes 
hus på sikt vil kunne bidra til både nye inntekter og/eller reduserte kostnader. Dette gjelder ikke 
minst nye lokaler for møter, kurs og konferanser, som vil redusere behovet for at 
hovedforeningen og foreningsledd leier lokaler eksternt til markedspris. Møteromkapasiteten er 
økt så vidt mye at lokalene i tillegg forutsettes leid ut til eksterne. På sikt forutsettes det at kurs- 
og konferanselokalene er selvfinansierende i den forstand at de bærer sine egne 
husleiekostnader. Legeforeningen flyttet inn i de nye lokalene 13. oktober 2020 og det var av 
forsiktighetshensyn ikke lagt inn forutsetninger om kostnadsreduksjoner eller nye inntekter 
knyttet til kurs- og konferanseaktiviteten høsten 2020. Koronapandemien gjør at forventet 
inntjening i kurs- og konferansesenteret i Legenes for 2021 er lavere enn opprinnelig estimert.  
 
Det er igangsatt et arbeid med å utvikle et forretningskonsept for kurs- og konferansedrift i 
bygget. Prosjektet vurderer samtidig å tilby utvidede tjenester innenfor arrangementsstøtte i 
tilknytning til kurs- og konferanselokalene. Slike tjenester har vært etterspurt av mange 
foreningsledd over lang tid. Tilleggstjenestene skal være selvbærende, dvs. at hovedforeningen 
ikke har som mål å tjene penger på tjenestene utover å dekke egne kostnader.  
 
Foreningen har fortsatt en svært høy medlemsandel sammenlignet med andre 
akademikerorganisasjoner, men veksten i medlemsmassen har vist en noe svakere trend i de 
senere år. Det ble i 2019 gjennomført flere tiltak for verving av nye medlemmer blant 
medisinstudenter. Samtidig jobber sekretariatet med kartlegging av årsakene til at et noe høyere 
antall medlemmer enn tidligere ikke fornyer medlemskapet (meldes ut pga. manglende 
kontingentbetaling). Legeforeningen hadde per 5. november 2020 37 501 medlemmer. 
Tilsvarende tall i 2019 var 36 618 medlemmer. Dette tilsvarer en vekst på 2,44 %. 
Gjennomsnittlig medlemsvekst i budsjettet for 2021 er på denne bakgrunn satt til 2,4 %.  
 
De ovennevnte forhold bidrar til at landsstyret presenteres for et budsjettert driftsresultat 
(resultat før finansinntekter) i hovedforeningen som viser et underskudd på ca. kr 10,7 millioner. 
Hovedforeningens andel av forventede finansinntekter vil ikke alene kunne dekke et 
driftsunderskudd på dette nivået. Budsjettet forutsetter derfor som nevnt tidligere i dette 
dokumentet, at deler av underskuddet finansieres gjennom tilbakeføring av tidligere års 
avsetninger til utviklingsprosjekter og omstilling. 
 
I forbindelse med behandlingen av rammebudsjettet for 2021, foreslår sentralstyret at hele den 
inntektsmessige effekten av både prisstigning på kontingent og av forventet vekst i 
medlemsmassen, tilfaller hovedforeningen. Hovedforeningens driftsøkonomi vil være presset 
også i 2021. For å unngå å måtte tære på egenkapitalen i 2021, foreslås dette grepet med at all 
kontingentmessig inntektsvekst i 2021 tilfaller hovedforeningen.  
 
Det er således i budsjettet for 2021 forutsatt at foreningsleddene samlet sett ikke gis nominell 
økning i kontingentinntektene. I 2020 var økningen gjennomsnittlig på 3,1 % mot bare 0,5 % i 
2019.Fagaksen har i 2020 hatt en økning i antall underforeninger fra 45 til 46 med etablering av 
forening for akutt- og mottaksmedisin. Som følge av dette økes tilskudd til fagaksen tilsvarende 
grunn- og per capita tilskudd til den nye foreningen.  
 



 

4 

  

Det er viktig å se den foreslåtte nullveksten i samlede kontingentmidler til foreningsleddene  i lys 
av den ekstraordinære situasjonen foreningsleddene har opplevd i 2020 som følge av 
pandemien, Foreningene rapporterer om lav aktivitet og lave kostnader og ventes således å 
styrke egenkapitalen ytterligere i 2020. Det er ventet at pandemien også i stor grad vil prege 
aktivitetsnivå og kostnader i store deler av 2021. Det vurderes derfor at nullvekst i inntektene 
således ikke bør få dramatiske følger for driftsøkonomien til foreningsleddene i 2021. Det 
understrekes at forslaget om en slik “dugnad” i 2021 ikke er ment som en forskuttering av en 
fremtidig og planlagt gjennomgang av kontingentfordelingsmodellen. 
 
Inndekning av underskudd og bruk av avsetninger 
Bruk av avsetninger er formelt sett en årsoppgjørsdisposisjon som vedtas av landsstyret ved 
behandlingen av regnskapet for 2021. Selv om dette således ikke fremgår av 
budsjettoppstillingen, redegjøres det i det følgende likevel for hvordan sentralstyret vurderer å 
dekke inn det budsjetterte underskuddet. 
 
Deler av kostnadsbildet i 2021 vurderes å være av midlertidig karakter som det i tidligere 
regnskap er gjort øremerkede avsetninger for å dekke inn. Det er i tråd med formålet med disse 
reservepostene i balansen å benytte deler av disse i regnskapet for 2020. Dette gjelder både 
avsetningen til utviklingsprosjekter for å delfinansiere avskrivningskostnader knyttet til IT-
relatert utvikling samt avsetningen for omstilling av den inntektsbringende aktiviteten i 
Tidsskriftet.  
 
Avsetningen til utviklingsprosjekter hadde et forbruk på kr 5,15 millioner i 2019 og utgjorde kr 
40,35 millioner per 31.12.2019. I 2020 planlegges det imidlertid med å tilbakeføre kr 5,0 
millioner av denne avsetningen, hovedsakelig for å dekke avskrivningskostander knyttet til 
Legeforeningen.no 2.0, til nytt økonomisystem og til, nytt saks- og arkivsystem.. 
 
Tidsskriftet står foran en omstilling hvor det jobbes konkret med å finne nye inntekter til 
erstatning for den betydelige omsetningssvikten i salg av stillingsannonser som ble særlig 
merkbart fra og med regnskapsåret 2017. I 2020 ble det hentet inn kr 3,0 millioner fra 
avsetningen til inntektssvikt/omstilling i Tidsskriftet som kompensasjon for nedgangen i 
omsetning samtidig som det jobbes med utvikling av annen inntektsbringende aktivitet inn mot 
stillingsmarkedet for leger1. I budsjettet for 2021 er det planlagt å hente inn kr 2,8 millioner fra 
avsetningene. Samlede avsetningen til dette formålet utgjør kr 6,9 millioner per 31.12.2019. 
 
Nedenstående tabell oppsummerer budsjettert resultat i hovedforeningen samt forslag til 
inndekning av driftsunderskuddet: 

 
 
 

 
1 Se avsnitt 2.1.2 

Driftsresultat -10 704 308

Belastes avsetning utviklingsprosjekter 5 000 000

Belastes omstilling/inntektssvikt Tidskriftet 2 800 000

Netto resultat før ordinære finansinntekter -2 904 308

Estimerte finansinnekter (hovedforeningen 3%) 4 500 000

Rest belastes/overføres fri egenkapital 1 595 692
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Gitt disse forutsetningen, innebærer det fremlagte rammebudsjettet som tabellen viser, en liten 
økning i fri egenkapital på ca. kr 1,6 millioner i 2021. 
 

 
1.2 Kontingentfordeling i 2021 
 
I budsjettet for 2021 foreslår sentralstyret en økning i kontingentsatsen på ca. 2,4 % for fullt 
betalende medlemmer. Dette er en økning tilsvarende forventet lønns- og prisvekst i 
sekretariatet for 2021. Vedlagte forslag til hovedfordeling av kontingentinntektene i 2021, 
innebærer at hovedforeningens inntekter styrkes mens det ikke legges opp til økning i 
foreningsleddenes kontingentinntekter. Ved å la hovedforeningen motta hele inntektseffekten 
av prisvekst på kontingentene, økes kontingentandelen til hovedforeningen med ca. kr 1,4 
millioner. 
 
 
Det er to ulike parametere som påvirker de samlede kontingentinntektene i Den norske 
legeforening: 
 
1. Prisendring på kontingenten 
2. Medlemsvekst/-utvikling 
 
Foreningsleddene får i forslaget ingen inntektsvekst. Det er budsjettert med vekst i 
medlemsmassen på 2,4 %.  
Sentralstyret foreslår at grunnlaget for fordeling av kontingentinntekter baseres på en 
kontingentsats for obligatorisk medlemskap for 2021 på kr 9 450. Dette er en økning på kr 200. 
 
Det foreslås at kontingentsatsen for medisinstudentene økes med kr 20 til kr 740.  
 
Studentmedlemmer med medlemskap i ANSA, har i perioden fra 2010 til 2020 oppnådd 
reduksjon for sitt dobbeltmedlemskap med kr 130. Som en følge av at Nmfs samarbeidsavtale 
med ANSA er avsluttet, utgår denne reduksjonen i 2021. Utover dette får utvalgte grupper 
reduserte kontingentsatser etter tilsvarende mønster som foregående år. Stipendiater i full 
stilling betaler kontingent tilsvarende prisen for nyutdannede leger (kr 7 100). 
 
1.3  Kontingentfordelingsmodellen  
Omorganiseringen av fagaksen fra 2018 har medført økt behov for sekretariatsstøtte inn mot 
den fagmedisinske delen av foreningen. Parallelt med dette mottar hovedforeningen 
henvendelser fra både yrkesforeninger og flere lokalforeninger med ønske om mer 
sekretariatsstøtte. Denne utviklingen påvirker rolle- og arbeidsfordeling i foreningen, men også 
pengebruk og pengestrøm innad i foreningen. Utviklingen aktualiserer behovet for å se nærmere 
på hvordan de samlede ressurser i foreningen kan brukes på en for foreningen best mulig måte.  
 
Kontingentmodellen ble sist gang endret med virkning fra 2012. Endringen den gang innebar at 
prisen på hovedkontingenten til medlemmene ble redusert samtidig som tilskuddet til 
kostnadskrevende drift til foreningsleddene ble fjernet. I stedet ble det åpnet for at årsmøtet i 
det enkelte foreningsledd kunne vedta en tilleggskontingent, begrenset oppad til 10 % av 
kontingentsatsen. Tanken var at denne årsmøtefastsatte kontingenten skulle brukes til å 
finansiere særlig kostnadskrevende eller ekstraordinære aktiviteter i det enkelte foreningsledd. 
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Omfang og nivå på årsmøtefastsatt kontingent er illustrert i vedlegg 3 til denne saken. Som 
oversikten viser, har ca. halvparten av foreningsleddene benyttet seg av muligheten til å kreve 
inn årsmøtefastsatt kontingent. På kort sikt mener sentralstyret at potensialet i årsmøtefastsatt 
kontingent i større grad kan brukes til å løse de oppgaver som foreningsleddene vil prioritere. 
 
Landsstyret har over flere år stilt spørsmål til hovedforeningens økonomiske bærekraft og 
fordeling av kontingentmidler til foreningsleddene. De fleste foreningsledd har solid økonomi og 
stigende  egenkapital, mens noen få har underskudd i driftsøkonomien.   Det stilles  spørsmål til 
om modellen i tilstrekkelig grad ivaretar organisasjonens aktivitetsnivå og behov.  
 
På landsstyremøtet i 2019 i Kristiansand ble følgende formulering vedtatt under sak 22 Budsjett, 
punkt A 11: 
  

"Landsstyret ber sentralstyret å utrede om det skal gjøres endringer i modellen for fordeling 

av totale kontingentinntekter. Utredningen legges frem for landsstyret til diskusjon som en del 

av budsjettet for 2021." 

  

På landsstyremøte 2020 ble det formulert følgende oversendelsesvedtak under sak 11 Regnskap: 

  

"Landsstyret ber sentralstyret sette ned en arbeidsgruppe for å intensivere arbeidet med 

budsjett 2021 og økonomiplan 2022 for å forbedre hovedforeningens økonomiske bærekraft . 

Dette innebærer at Legeforeningens drift og strukturer må gjennomgås og ses opp mot 

foreningens kjerneoppgaver og nåværende forbruk av driftsmidler. Målsetningen er å 

utarbeide en langsiktig plan der driftsøkonomien i Legeforeningen er mindre sårbar for 

svingninger i finansmarkedet, og at dette gjenspeiles i budsjetteringen for årene 2021 og 

2022." 

 
Covid-19-situasjon har i 2020 vanskeliggjort igangsetting av omfattende utredningsarbeider. 
Målsetningen om å oppnå en mer bærekraftig økonomi for hovedforeningen har likevel vært et 
helt sentralt prinsipp i arbeidet med dette rammebudsjettet.  
 
Sentralstyret vil følge opp intensjonen i begge vedtak i 2021 og komme tilbake til landsstyret i 
2021 med en analyse av situasjonen med særlig fokus på hovedforeningens økonomi samt 
ivaretakelse av tillitsvalgtapparatet. Sentralstyret vil anbefale tiltak og forslag til videre prosess. 
Sentralstyrets oppfølging av de omtalte vedtakene er tatt inn i eget vedtakspunkt D til denne 
saken. 
 
 
 
1.4 Budsjettforutsetninger 

1. Lønnsvekst i sekretariatet estimeres tilsvarende SSBs anslag på lønnsvekst i Norge i 2021 - 
2,3 %. Dette tallet er ikke bindende for det endelige lønnsoppgjøret i 2021. 

2. Prisstigning på «Andre driftskostnader» tilsvarende forventet økning i 
konsumprisindeksen i 2021 - 2,9 % 

3. Kostnadssiden i sekretariatet består av ca. 80 % personalkostnader og 20 % andre 
driftskostnader. Dette gir en samlet forventet kostnadsvekst på 2,4 % i 2021. 

4. Kontingentsatsene justeres opp med ca. 2,4 %. 
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5. Satsene for praksiskompensasjon justeres opp med 2,4 % til kr 8 270 - tilsvarende 
forventet kostnadsvekst i sekretariatet. Dette er i tråd med prinsipp vedtatt av 
landsstyret i 2012. 

6. Kontingent for fullt betalende medlemmer fastsettes som en følge av dette til kr 9 450 
(opp fra kr 9 250 i 2020) 

7. Kontingentsats Nmf fastsettes til kr 740 (kr 720 i 2020) Rabatten for medlemmer som 
også er medlemmer i ANSA bortfaller i fra 2021.  

8. Prisen på ansvarsforsikringen er uendret og er satt til kr 400 per år.  
9. Forventet medlemsvekst utgjør 2,4 %.  
10. Det foreslås at foreningsleddene ikke får en økning i kontingentinntektene i 2021.  
11. Grunntilskudd er ikke justert for 2021:  

• Yrkesforeninger mottar kr 600 000  

• Lokalforeninger mottar kr 155 000  

• Fagmedisinske foreninger mottar kr 130 000.  
12. Det er budsjettert med at Tidsskriftets samlede annonseinntekter utgjør kr 24,5 millioner 

i 2021 mot budsjettert kr 22,2 millioner i 2020. 
13. Det er budsjettert med en avkastning av investeringsporteføljen på 3,0 %. Lavt rentenivå i 

markedet bidrar til lav forventet avkastning.  
14. Avtalen med Hdir om bistand til sakyndighetsarbeidet ved spesialistgodkjenninger løp til 

1.10.2019. Hdir har hatt en anbudsrunde som ble avlyst. Hdir og Legeforeningen har en 
midlertidig prolongering av tidligere avtale til Hdir får avklart sin egen anbudsprosess. 

15. Rammen for midler som står til sentralstyrets disposisjon i budsjettåret, videreføres på 
kr. 4,0 millioner i 2021. 

 
1.5 Fullmakter - utarbeidelse av detaljbudsjett 

Budsjettforslaget er et rammebudsjett, der det forutsettes at Sentralstyret gis fullmakt til 
omdisponeringer mellom postene og formålene i regnskapet. Landsstyret overlater til 
sentralstyret å utarbeide et operasjonelt budsjett for 2021. Dette gir foreningen mulighet til å 
opptre fleksibelt ved endringer i rammebetingelser og ytre faktorer. 
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2 Resultatbudsjett 
 
Forslaget til resultatbudsjett er vist i vedlegg 1. Resultatbudsjettet for Legeforeningens samlede 
virksomhet i 2021 er satt opp med et samlet overskudd etter finansinntekter på ca. kr 18,9 
millioner. Hovedforeningen viser et budsjettert driftsunderskudd på ca. kr 10,7 millioner. 
 
2.1 Prinsipper for regnskaps og budsjettoppstilling 
Budsjettoppstillingen følger fra og med 2018 en tradisjonell bedriftsøkonomisk artsstruktur..  
 
2.2 Driftsinntekter 
 
2.2.1 Kontingentinntekter 
Sentralstyret foreslår at kr 9 450 fastsettes som kontingent for fullt betalende medlemmer. 
Dette innebærer en økning på ca. 2,4 % fra 2020. Økning en tilsvarer forventet lønns- og 
kostnadsvekst i sekretariatet. 
 
Etter at modellen med tildeling av kontingentmidler til kostnadskrevende drift falt bort fra og 
med budsjettåret 2012, er modellen for fordeling av kontingentinntekter basert på at de 
respektive foreningsleddene ved sitt eget årsmøte må vedta eventuell tilleggskontingent for å 
finansiere de aktivitetene som tidligere ble finansiert ved tilskudd til kostnadskrevende drift.  
 
Rammen for det maksimale påslaget på kontingenten er foreslått videreført på 10 %. Dette 
innebærer at maksimal kontingentsats kan komme opp i kr 12 285 for fullt betalende 
medlemmer om alle tre foreningsledd velger å kreve inn maksimal tilleggskontingent. Omfanget 
av foreningsledd som benytter seg av muligheten til å kreve inn tilleggskontingent er vist i 
vedlegg 3. 
 
For medisinstudentene foreslås kontingenten økt til kr 740. Reduksjon for studentmedlemmer 
som også har medlemskap i ANSA utgår fra 2021. Subsidieringen av Nmf foreslås i 2021 satt til kr 
30 per medlem, slik at Nmf oppnår kr 770 for fullt betalende medlemmer. Gitt 2,4 % 
medlemsvekst og en inntektsøkning per medlem på kr 20, får NMF en økning i 
kontingentinntektene på ca. 4,8 % i 2021. 
 
Sentralstyret foreslår at det gis kontingentreduksjoner for utvalgte grupper på linje med tidligere 
år. Dette fremgår av forslaget til budsjettvedtak. 
 
Innkreving og fordeling av kontingentmidlene er fastsatt i lovene, § 4-2. Med hensyn til 
fordelingen siteres følgende: 
 

Landsstyret fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og 
avdelingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gis et 
differensiert grunntilskudd uavhengig av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til 
avdelingene fordeles per medlem. For Norsk medisinstudentforening fastsettes tilskuddet 
per medlem. 

 
Det er estimert en medlemsvekst på 2,4 % fra 2020 til 2021. Dette er en økning på  
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0,4 % -poeng sammenlignet med det siste året. Det skal også bemerkes at store deler av 
medlemsveksten primært skjer i grupper som betaler en lav kontingentpremie (studenter og 
nyutdannede). 
 
På grunnlag av de foreslåtte kontingentsatser og prognoser for antall medlemmer innen de ulike 
priskategorier, er de totale kontingentinntekter til hovedforeningen for 2021 beregnet til  
kr 179 717 220, ref. vedlegg 2.  
 
Forslag til fordeling av kontingentmidlene på hovedforeningen, yrkesforeningene, 
lokalforeningene, fagmedisinske foreninger, regionutvalgene og Norsk medisinstudentforening 
er vist i vedlegg 2.2. Basert på prinsippene i kontingentfordelingsmodellen (vedtatt på 
landsstyremøtet i 2011) foreslår sentralstyret at det avsettes konkrete beløp til henholdsvis: 
 

• Yrkesforeningene med  kr  27 077 887  (kr 27,1 millioner i 2020) 

• Lokalforeningene med  kr  12 365 734  (kr 12,3 millioner i 2020) 

• Fagmedisinske foreninger med  kr  21 449 078  (kr 21,3 millioner i 2020) 

• Regionutvalgene med  kr  2 113 512  (kr 2,1 millioner i 2020) 

• Til Nmf foreslås et tilskudd på kr 770 per betalende medlem, beregnet til kr 3,16 millioner 

(kr 3,16 millioner i 2020).  

• Fagmedisinske foreninger får tilført ekstra kr 170 000 for å dekke tilskudd til den nye 

fagmedisinske foreningen for akutt- og mottaksmedisin. 

 
Andelen av kontingentinntektene til hovedforeningen innebærer en økning på ca. 6,4 % fra 2020. 
Yrkesforeningene, lokalforeningene og de fagmedisinske foreningene får med dette forslaget i 
gjennomsnitt ingen økning kontingentinntekter. Forslag til fordelingen av kontingentinntektene 
mellom hovedforeningen og foreningsleddene følger som vedlegg 2.2 til saken.  
 
Forslag til fordeling av kontingentmidlene til de enkelte yrkesforeningene er vist i vedlegg 2.3, 
lokalforeningene fremgår av vedlegg 2.4. og de fagmedisinske foreningene fremgår av vedlegg 
2.5.  
 
Det foreslås at regionutvalgene tildeles en andel av kontingentmidlene på samme måte som i 
2020. Det antas derfor at også særskilte utviklingsprosjekter i enkelte utvalg vil kunne dekkes 
innenfor disse rammene. Sentralstyret vil fastsette budsjettrammen til det enkelte utvalg.  
 
I forslaget til landsstyrevedtak forutsettes det at yrkesforeningene, lokalforeningene, Nmf og 
fagmedisinske foreninger leverer revisorgodkjent regnskap for 2019 før overføring av 
kontingentmidler finner sted. Endelig utbetaling av tilskudd til foreningsleddene for 2021 
justeres med faktisk medlemsantall per 1.2.2021. 
 
 
2.2.2 Annonseinntekter 
Annonseinntektene i Tidsskriftet endte i 2019 på ca. kr 23,0 millioner. Dette var ca. kr 3,0 
millioner bedre enn budsjettert, og ca. kr 0,6 millioner bedre enn i 2018. Det budsjetteres for 
2021 med kr 24,5 millioner i annonseinntekter. Dette er ca. kr 0,8 millioner lavere enn 
prognosen for 2020. Prosjektet Legejobber 2020 ser på kokrete konsepter som skal erstatte 
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Tidsskriftets ensidige avhengighet av stillingsannonseinntekter. Prosjektet har som mål at 
Tidsskriftet fortsatt skal satse på inntektsbringende tiltak i tilknytning til legearbeidsmarkedet. 
Utviklingsprosjektet skulle etter opprinnelig plan avsluttes i 2020. Sentralstyret har imidlertid 
forlenget prosjektperioden til 31.82021. Prosjektet er finansiert av omstillingsmidler i balansen. 
Prosjektet fakturerte sine første inntekter høsten 2020. Det er budsjettert med inntekter av 
dette prosjektet på kr 3,4 millioner i 2021.   
 
2.2.3 Abonnementsinntekter 
Antall betalende abonnenter på Tidsskriftet har vært jevnt synkende i flere år. I takt med denne 
tendensen, forventes abonnementsinntekter i 2021 på kr 700 000. 
 
2.2.4 Salgsinntekter 
Det budsjetteres med salgsinntekter i 2020 på kr 50 tusen. Dette er i hovedsak inntekter fra salg 
av ID-kort for leger. 
 
2.2.5 Tilskudd til felles formål 
Det er ikke foreslått endringer i modellen for finansieringen av fondene. Tilskuddet fra 
normaltariffen til felles formål er uendret perioden 2020/2021. Samlet budsjettert beløp for 
2021 er satt til kr 133,6 millioner. Det er ikke foretatt noen justeringer for innbyrdes omfordeling 
av tilskudd til felles formål fra normaltarifforhandlingene. Fordelingen mellom formålene inngår 
ikke i vedtaksforslaget da beslutning om fordeling følger av forhandlingsresultatene.   
 
Spekter-/Virke-tilskudd. Utdanningsfond III gis et tilskudd (p.t. kr 2 000) per ansatt lege i 
helseforetakene. Det er budsjettert med kr 29 millioner på denne posten for 2021, en liten 
økning fra 2020. 
 
2.2.6 Kursinntekter 
Kursinntekter består av kursavgifter ved utdanningsaktiviteter i Utdanningsfond I. Inntil Q1 2019 

inkluderte dette fakultetskursporteføljene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen. Aktivitetene 

ved koordinatorkontorene har vært selvfinansierende ved at kursavgifter har finansiert alle 

kurskostnader. Overføring av aktivitet fra koordinatorkontorene til De regionale 

utdanningssentrene på RHF-nivå, innebærer således ingen forventet resultateffekt, men gir et 

vesentlig fall i budsjettert omsetning i Utdanningsfond I sammenlignet med 2018. Det er i 

budsjettet for 2021 estimert ca. kr 18,3 millioner i kursinntekter hvorav ca. kr 3,0 millioner er 

knyttet til det nye kurs- og konferansesenteret. 

 
2.2.7 Salg eksterne tjenester 
Budsjettposten omfatter godtgjørelse for forretningsførsel/sekretariatsbistand for stiftelsene 
SOP, Kvalitetssikringsfond III og for flere av Legeforeningens foreningsledd. I denne posten ligger 
også forventet inntekt på avtalene legeforeningen har inngått om medlemsfordeler og avtale 
med Helsedirektoratet for faglig bistand til spesialistgodkjenning av leger.  
I 2021 forventes salg eksterne tjenester å utgjøre ca. kr 29,7 millioner. 
 
2.2.8 Offentlige tilskudd 
I 2021 budsjetteres det med en støtte fra UD på kr 0,6 millioner til et flerårig prosjekt i Kina. 
Prosjektet har en tilsvarende kostnadsside. 
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2.2.9 Andre tilskudd/inntekter 
Andre inntekter omfatter bl.a. støtte fra SOP til Legeforskningsinstituttet og 
støttekollegaordningen, tilskudd til Premiereguleringsfondet, utleie av lokaler til foreningsledd 
og tilskudd til tillitsvalgtopplæring fra OU-fondene i Staten, Spekter helse, KS samt Virke. Dette 
er poster som har mer eller mindre tilsvarende beløp på kostnadssiden. Posten inneholder også 
premie for ansvarsforsikringen.  
 
 
 
 

2.3 Driftskostnader 
 
2.3.1 Produksjonskostnader 
Produksjonskostnadene i Tidsskriftet henger i stor grad sammen med annonseinntektene. Det er 
ikke budsjettert med vesentlige endringer i 2021.  
 
2.3.2 Personalkostnader og honorering 
Hovedforeningens personalkostnader er i knyttet til sekretariatets drift, honorar til president og 
sentralstyre, samt utbetaling av praksiskompensasjon til medlemmer av råd og utvalg, landsstyre 
mv. Bemanningen i sekretariatet er forutsatt holdt på tilnærmet uendret nivå. 
 
Som i budsjettet for 2020 og tidligere, er det lagt til grunn at satsene for praksiskompensasjon 
justeres etter samme modell som endringene i kontingentsatsen. I dette budsjettet er det 
således forutsatt en oppjustering av satsene med 2,4 % fra 1.1.2021. Dette gir en kompensasjon 
på kr 8 280 per dag i 2021. 
 
Satsen for møtegodtgjørelse foreslås økt tilsvarende slik at satsen for 2021 blir kr 870. 
 
Honorar til president og sentralstyremedlemmer foreslås av desisorutvalget. Budsjettet er 
utarbeidet med tilsvarende ramme for honorering som i budsjett 2020 der Presidentens honorar 
holdes uendret på 22 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, og honoraret til 
sentralstyremedlemmer holdes uendret på 1,5 x grunnbeløp (G) i Folketrygden. Fra 1.5.2020 
utgjør 1 G kr 101 351. 
 
Landsstyret vedtok i 2018 at leder av Rådet for legeetikk fra 2019 honoreres med et årlig beløp 
tilsvarende 1,7 G (grunnbeløpet i Folketrygden), p.t. kr 172 297.  
 
Styreleder og styremedlemmer med varamedlemmer i Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP) 
velges av landsstyret etter innstilling fra sentralstyret. Honorar til styreleder og styremedlemmer 
er vedtatt av sentralstyret og justeres hvert år i samsvar med økningen i grunnbeløpet. I 2019 
utgjorde honoraret til styreleder kr 126 052 mens de fire øvrige styremedlemmene samlet 
mottok kr 252 104. 
 
2.3.3 Tilskudd og bidrag 
Posten omfatter bevilgninger fra Kvalitetssikringsfondet, allmennpraktikerstipend og 
spesialiststipend fra Utdanningsfond 2 samt støtte til kursvirksomhet fra Utdanningsfond 1. 
I hovedforeningens budsjett omfatter denne posten bl.a. utbetalinger fra Premieregulerings- 
fondet, deler av sentralstyrets disposisjonskonto samt et mindre beløp til støtte til andre aktuelle 
formål. 
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2.3.4 Avskrivning varige driftsmidler 
Det budsjetteres med avskrivninger på ca. kr 24,2 millioner i 2021. Avskrivningsbeløp er blant 
annet knyttet til registerløsning (CRM), Legeforeningens nettsider, nytt arkivsystem, nytt 
økonomisystem (ERP), prosjektet Legejobber 2020, Legenes Hus m.m. I Legeforeningens balanse 
er det per 31.12.2019 avsatt kr 40,35 millioner til framtidige avskrivninger av IT-investeringer og 
andre utviklingsprosjekter. Det er redegjort for planlagt bruk av avsetningen under avsnitt 1.1.  
 
2.3.5 Andre driftskostnader 
Generelt ligger en forventet prisstigning på 2,9 % til grunn for budsjettallet.  
 
Ombyggingen av Legenes hus ble ferdigstilt 31. august 2020. Under ombyggingen har 

sekretariatet holdt hus i midlertidige lokaler i Kirkegata i Oslo sentrum. Kostnadene til lokaler 

(husleie, felleskostnader, renhold, vakthold m.m.) vil være høyere i 2021 enn 2020. I budsjettet 

for 2021 er det tatt høyde for utvidet leieareal og høyere kvadratmeterpris som følge av 

ombyggingen. Kurs- og konferansevirksomheten forventes å dekke sine husleiekostnader i 2021. 

 
Budsjettene på utdanningsfondene bygger på utdanningsfondene er basert på framskriving av 
erfaringstall og trender. 
 
2.4 Finansinntekter/-kostnader 
Det er budsjettert med finansinntekter basert på forventet gjennomsnittsavkastning i 
investeringsporteføljen på 3,0 %. Det er forutsatt at avkastning inntil dette nivået fordeles 
forholdsmessig til styrking av de ulike formålskapitalområdene (fondene) i balansen mens 
eventuell avkastning utover dette nivået bør bidra til styrking av den frie formålskapitalen eller 
andre reserveposter i hovedforeningen. 
 
Renteinntektene i lånefondet er estimert til kr 9,4 millioner i 2021. Dette er en nedgang på kr 5,2 
millioner sammenlignet med 2020. Dette skyldes at rentepåslaget for nye lån er fjernet og at 
rentepåslaget på eksisterende lån er redusert med 0,75 % -poeng til 0,50 % -poeng over 
normrentesatsen for gunstige lån i arbeidsforhold. I tillegg er normrentesatsen nedjustert med 
1,1 % -poeng til 1,5 % det siste året. Gunstigere utlånsrente bidrar til økt utlånsvolum. Utlånene i 
Lånefondet har siden årsskiftet økt med kr 50 millioner og utgjør kr 543 millioner. 
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3 Sentralstyrets forslag til budsjettvedtak for 2021 
 
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.  
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9. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf 
fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2019 før det utbetales kontingentmidler for 
2021. 

 
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 
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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. 

Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter ved deltagelse på 
landsstyremøtene og 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: 
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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. 

 
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. 
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