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Vedtaksprotokoll fra Den norske legeforenings landsstyremøte del 2 -  30.11-
1.12.2020 – digitalt 
Godkjent av sentralstyret 4.12.2020 
 
 
Konstituering av landsstyremøtet 
President Marit Hermansen åpnet møtet. Etter opprop av generalsekretær Geir Riise ble det 
konstatert at landsstyret var beslutningsdyktige. 145 av 152 representanter var til stede ved 
oppropet. Landsstyret var beslutningsdyktige under hele møtet. 
 
 
 
Sak 1  Godkjenning av innkallingen 
SAK2020007038 
Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved e-post av 11.09.2020 med frist for påmelding 
10.10.2020. Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding og det er 
sendt påminnelser til innkalte delegater om å melde seg til møtet.  Som følge av koronapandemien 
vedtok sentralstyret i møte 19.10.2020 at landsstyremøtet gjennomføres digitalt 30.11-1.12.2020 
Delegater og innkalte ble orientert den 20.10.2020 om endringen. Sentralstyret behandlet 
innkallingen i møte 11.11.2020 og vedtok å innstille på at innkallingen godkjennes. 
 
 
Innkallingen godkjent. 
 
 
Sak 2  Valg av dirigenter 
SAK2020007038 
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. Sentralstyret 
behandlet saken i møte den 17.9.2020. Sentralstyret vedtok å innstille overfor landsstyret på at Anne 
Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2020, del 2. 
Innstilling til vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som dirigenter ved 
landsstyremøtet 30.11-1.12. 2020.  
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Dirigentene overtok etter dette møteledelsen. 
 
 
Sak 3  Godkjenning av forretningsorden 
SAK2020007038 
 
I samsvar med lovenes § 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert landsstyremøte 
skal vedtas en egen forretningsorden. Sentralstyret behandlet saken i møte 17.9.2020.  
Innstilling til vedtak: Forretningsorden for landsstyremøtet del 2, 30.11-1.12. 2020 godkjennes. 
 
1. Åpne møter  
Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan 
landsstyret bestemme at landsstyremøtet lukkes for media (lovene § 3-1-2, 4. ledd).  
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2. Åpning  
Presidenten åpner møtet, vanligvis med en oversikt over Legeforeningens virksomhet (lovene § 3-1-
2, 6. ledd).  
 
3. Konstituering, godkjenning av innkalling  
Generalsekretæren foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart. Eventuelle 
endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles møteledelsen og/eller 
behandles etter reglene om permisjon i § 4. Opprop kan gjøres digitalt. 
Presidenten avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å 
godkjenne denne.  
 
4. Permisjon  
Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.  
Sekretariatet kan innvilge søknader om fravær fra landsstyremøtet i forkant av møtet, forutsatt at 
det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner.  
Det samme gjelder nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige 
samarbeidsaktører, dersom slike møter ikke kan utsettes.  
Ved fravær som kan forutses, må fravær under møtet eller ved tidligere møteavslutning søkes 
avhjulpet ved melding av tidsbegrenset forfall og innkalling av vararepresentanter i god tid før 
landsstyremøtet.  
Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt grunnlag i 
årsaker som ikke kunne forutses.  
Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til dirigentene og behandles av landsstyret, 
dirigentene og generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger. Landsstyret skal informeres 
om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden. Permisjonssøknader som ikke faller inn under 
unntaket i 2. - 4. ledd, bør avslås.  
 
5. Dirigenter  
Presidenten leder valg av dirigent(er) til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6. ledd, jf. 7. ledd nr. 1 og § 3-1-
2, 1. ledd). Dirigent(ene) overtar møteledelsen.  
 
6. Forretningsorden  
Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd) etter 
innstilling fra sentralstyret. 
 
7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt  
Landsstyrets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende 
landsstyrerepresentanter har stemmeplikt ved voteringer.  
Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er representanter i landsstyret har tale- og 
forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av 
minst ett av landsstyrets representanter.  
Sentralstyret har ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner bakover i tid, 
herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr. 6, 2. setning).  
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8. Tellekomité  
Landsstyret velger tellekomité etter innstilling fra sentralstyret for nødvendig opptelling av avgitte 
stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  
Tellekomiteen trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg 
gjennomføre.  
 
9. Sakliste  
Dirigenten(e) avklarer om det er saker utover de saker sentralstyret har foreslått, som landsstyret 
ønsker å sette på saklisten, og ber om godkjenning av denne. Landsstyret vedtar så saksrekkefølge 
etter forslag fra dirigenten(e). 
 
10. Redaksjonskomité  
Landsstyret velger redaksjonskomité etter innstilling fra valgkomitéen (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr. 2). 
Komiteen består av leder og 2 medlemmer.  
Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret. Redaksjonskomiteen 
skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli vedtatt i landsstyret. I dette 
arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen.  
Landsstyret vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med; jf. for øvrig Legeforeningens 
lover § 3-1-2, 7. ledd, nr. 3:  
”Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets 
medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet, og/eller 
orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret.”  
Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.  
Dersom redaksjonskomiteen foreslår vedtak som avviker fra sentralstyrets innstilling til vedtak i 
saken, skal sentralstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde innstillingen til 
vedtak.  
Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.  
 
11. Taletid  
Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den enkelte 
kan fremføre til samme sak.  
 
12. Replikk  
Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk 
under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til replikkordskifte.  
 
13. Forslag  
Forslag skal fremsettes fra talerstolen.  
Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet tidligst mulig i 
debatten.  
Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til sekretariatet enten elektronisk via møteapplikasjonen 
dersom denne benyttes, eller på  e-post, før forslaget fremlegges fra talerstolen. Forslag til vedtak 
skal være undertegnet av forslagsstilleren og påført dennes registreringsnummer.  
Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.  
Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.  
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14. Strek  
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.  
Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek er satt, 
med mindre et annet medlem av landsstyret krever votering over forslaget.  
Når strek er satt, refereres talelisten.  
Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  
 
15. Votering  
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en av landsstyrets 
representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen, og/eller orientering 
og anbefaling til vedtak av sentralstyret (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr. 3).  
Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp til 
votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.  
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede (lovene § 3-1-2, 
1. ledd, siste punktum).  
Representant i landsstyret må ikke ved løfte til avdeling eller ved pålegg fra noen av disse være 
bundet i sin stillingtagen til de saker som skal behandles (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr. 5.).  
Votering skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. 
Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om hemmelig votering.  
Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres over 
alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.  
 
16. Flertall  
Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke nødvendigvis 50 % 
av stemmene) med unntak av:  
a) i saker angående lovendringsforslag hvor det kreves kvalifisert flertall med 2/3 av stemmene blant 
de stemmeberettigede (lovene § 5-1, 2. ledd)  
b) til valg av president og visepresident hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av stemmene) 
blant de stemmeberettigede (lovene § 3-2-1, 2. ledd) 
c) i saker angående eksklusjon (lovene § 2-6 fjerde ledd) hvor det kreves kvalifisert flertall med ¾ av 
stemmene blant de stemmeberettigede. 
 
17. Valg  
Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. Valg skjer 
ved hemmelig avstemning.  
Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg fremgår av lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr. 7:  
”Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger, skal det oppføres like mange 
navn som antallet plasser som skal besettes. Det skal bare oppføres navn som er foreslått av 
valgkomiteen eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøte, og som ikke er trukket av 
forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.  
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.” 
Først velges president, deretter visepresident, sentralstyremedlemmer og til sist varamedlemmer.  
 
Forretningsorden vedtatt.  
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Sak 4  Sakliste 
SAK2020007038 
 
Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den 
forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Sentralstyret 
behandlet forslag til sakliste i møte den 11.11.2020. 
 
Innstilling til vedtak:  
Slik sakliste godkjennes:  

Sak 1 Godkjenning av innkallingen  
Sak 2 Valg av dirigenter  
Sak 3  Forretningsorden  
Sak 4 Godkjenning av saklisten   
Sak 5  Valg av redaksjonskomite     
Sak 6  Aktuelle saker: Helse og trygghet først  
Sak 7 Lovendringsforslag – Vilkår for godkjenning av spesialforeninger  
Sak 8 Lovendringsforslag – LIS-representasjon i faglandsrådet  
Sak 9  Endring av vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis 
Sak 10 Budsjett for Den norske legeforening 2021 

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 5  Valg av redaksjonskomite 
SAK2020007038 
Innleder: Valgkomiteens leder Ivar Halvorsen 
 
Valgkomiteen hadde i samsvar med vedtatt forretningsorden pkt. 10 forberedt valg av leder og to 
medlemmer til redaksjonskomiteen. Leder av valgkomiteen, Ivar Halvorsen, innledet.  
Følgende forslag ble lagt fram:  
 
Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 
 
Hans-Christian Myklestul (Allmennlegeforeningen) 
Anne Marit Wang Førland (Overlegeforeningen) 
Lillan Haugen (Yngre legers forening) 

 
 

Enstemmig valgt.  
 
 
Sak 6  Helse og trygghet først  
SAK2020007038 
Innleder: Marit Hermansen, president 
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2020 har satt helsetjenesten på store prøver og i 2021 er det stortingsvalg. Landsstyret debatterte 
ulike temaer som er aktuelle i arbeidet med å sette helse og trygghet som et av de viktigste temaene 
i stortingsvalgkampen. 22 innlegg i debatten.  
 
 
Sak 7  Endringer i Legeforeningens lover vedrørende spesialforeninger 
HSAK202000015 

Innleder: Anne-Karin Rime, visepresident, sentralstyret 
 
August 2019 bestemte sentralstyret at de skulle se nærmere på kriterier for godkjenning av 
spesialforeninger i Legeforeningen. Forslag til endring var sendt på foreningsintern høring.  
 
Innstilling til vedtak:  
 § 3-9-1 (2) (endring i kursiv og understreket): 
 
"For godkjenning kreves at foreningens interesseområde ikke hovedsakelig omhandler 
Legeforeningens sentrale politikkområder, samt at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske 
legeforenings lover og regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av Legeforeningen fra hele 
landet. Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen, kan heller ikke være medlemmer i 
spesialforening." 
 
 
Enstemmig vedtatt med 133 stemmer.  
 
 
Sak 8  Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet 
HSAK202000058 
Innleder: Kristin Kornelia Utne, sentralstyret 
 
I landsstyremøtet 27.5.2020 fremmet Ylf et forslag som gikk ut på å legge til følgende presisering i 
Legeforeningens lover § 3-6-4-1 (3) 6: "Representasjon av LIS i faglandsrådet skal være minst 25% av 
delegatene".  Forslag til endring var sendt på foreningsintern høring. 
 
Innstilling til vedtak:  
§ 3-6-4-1 (3) foreslått endring i kursiv og over-/understreket 

"(3) De fagmedisinske foreningene skal ha følgende representasjon, basert på medlemstall per 
1.2. i valgåret: 

1. Alle fagmedisinske foreninger skal ha én representert i faglandsrådet samt ytterligere en 
representant per påbegynt 1000 medlemmer utover 1000 medlemmer. 

2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 
3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 
4. Representanter fra leger i spesialisering, jf. punkt 2-3, velges av fagutvalg for leger i 

spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening, jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. 
5. Det skal i tillegg velges samlet minst 7 representanter blant leger i spesialisering for 

fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer etter forslag fra 
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foreningenes fagutvalg (FUXX), jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. Leger i spesialisering skal samlet 
utgjøre minst 25 % av representantene i faglandsrådet. 

6. Valg av representantene fra leger i spesialisering, jf. punkt 5 gjøres på følgende måte: 
a. Valgkomiteen innstiller representanter fra det antallet 7 fagmedisinske 

foreninger med mindre enn 1000 medlemmer som følger av punkt 5, samt 
vararepresentanter i rekke med faglig bredde fra minst 3 av gruppene angitt i § 
3-6-6 (2). Det bør tilstrebes rotasjon mellom fagmedisinske foreninger. 

b. Faglandsrådet velger de 7 LIS-representantene og vararepresentantene fra 
fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer." 

Som følge av en slik endring må også den nye § 3-6-7 (2) om valgkomiteens oppgaver endres. Den 
lyder i dag: 

"(2) Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, 
landsstyrerepresentanter med varamedlemmer og 7 LIS representanter med 
varamedlemmer fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til 
faglandsrådet." 

Det foreslås at denne endres til (endring i kursiv og overstreket): 
"(2) Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, 
landsstyrerepresentanter med varamedlemmer og 7 LIS representanter med 
varamedlemmer fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til 
faglandsrådet." 
 
 

Enstemmig vedtatt med 137 stemmer.  
 
 
Sak 9  Endring av vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis 
SAK2020006639 
Innleder: Nils Kristian Klev, sentralstyret 
 
Sentralstyret la fram forslag om endringer av vedtektene for Den norske legeforenings lånefond for 
privat legepraksis.   
 
Innstilling til vedtak:  
Ny § 11 (endring i kursiv og understreket): 
 

§ 11 Særlig om lån til virksomheter som er tilknyttet eller nærstående Den norske 
legeforening 
Fondets styre kan, uavhengig av øvrige bestemmelser i disse vedtekter, innvilge lån til 
virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske legeforening. Slike lån er oppad 
begrenset til ti ganger den maksimale beløpsgrensen som til enhver tid er fastsatt av 
sentralstyret etter § 5 tredje ledd. Sentralstyret setter vilkårene for lånet. 

 
Forslag 1, delegatnummer: 91, Håvard Ravnestad, Yngre legers forening 

Landsstyret gjev sentralstyret myndighet til å innvilge lån til Soria Moria til innkjøp av 
naudsynt AV-utstyr, oppad begrensa til NOK 2 mill. Sentralstyret set villkåra for lånet. Behov 
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for ytterligare lån ut over dette skal leggast fram landsstyret til vedtak. Dei foreslåtte 
endringane i Lånefondet sine vedtekter §11 utgår. 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. 
 
Forslag 2  - Redaksjonskomiteens forslag 

Landsstyret gjev sentralstyret myndighet til å innvilge lån fra Den norske legeforenings 
lånefond for privat legepraksis til Stiftelsen Soria Moria utdanningssenter til innkjøp 
av naudsynt AV-utstyr, oppad begrensa til 
NOK 10 mill. Sentralstyret set villkåra for dette lånet. Behov for ytterligare lån til Stiftelsen 
Soria Moria utdanningssenter ut over dette skal leggast fram for landsstyret til vedtak. Dei 
foreslåtte endringane i Lånefondet sine vedtekter §11 utgår. 
 

Forslag 3 – fra sentralstyret 
§ 11 Særlig om lån til virksomheter som er tilknyttet eller nærstående Den norske 
legeforening 

Fondets styre kan, uavhengig av øvrige bestemmelser i disse vedtekter, innvilge lån til 
virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske legeforening. Slike lån er oppad 
begrenset til ti ganger den maksimale beløpsgrensen som til enhver tid er fastsatt av 
sentralstyret etter § 5 tredje ledd. Sentralstyret setter vilkårene for lånet. Slike lån kan gis 
maksimalt en gang pr år og rapporteres til landsstyret påfølgende ordinære møte.  

Forslag 4 – fra sentralstyret 

§ 11 Særlig om lån til virksomheter som er tilknyttet eller nærstående Den norske 
legeforening 

Fondets styre kan, uavhengig av øvrige bestemmelser i disse vedtekter, innvilge lån til 
virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske legeforening. Slike lån er oppad 
begrenset til ti ganger den maksimale beløpsgrensen som til enhver tid er fastsatt av 
sentralstyret etter § 5 tredje ledd. Sentralstyret setter vilkårene for lånet. Slike lån kan gis 
maksimalt en gang pr år og rapporteres til landsstyret påfølgende ordinære møte. Den 
maksimale rammen for slike lån er NOK 20 millioner. 

 

Forslag 5 – fra redaksjonskomiteen 

§ 11 Særlig om lån til virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske 
legeforening  
 
Fondets styre kan, uavhengig av øvrige bestemmelser i disse vedtekter, innvilge lån til 
virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske legeforening. Slike lån er oppad 
begrenset til ti ganger den maksimale beløpsgrensen som til enhver tid er fastsatt av 
sentralstyret etter § 5 tredje ledd. Sentralstyret setter vilkårene for lånet. Slike lån kan gis 
maksimalt en gang pr år og rapporteres til landsstyret påfølgende ordinære møte. Den 
maksimale rammen for slike lån begrenses oppad til 2,5 % av den totale kapitalen i fondet.  
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Forslag 1 – 4 trukket.  
Enstemmig vedtatt  med 139 stemmer. 
 
 
Sak 10  Budsjett for Den norske legeforening 2021 
Innleder: Marit Hermansen, president, sentralstyret 
 
Sentralstyret behandlet budsjett for Den norske legeforening i møte 11.11.2020 og la fram følgende 
innstilling til vedtak:  
 
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.  
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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. 
 

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 
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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 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 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. 
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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. 

 
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. 
 
 
Enstemmig vedtatt med 135 stemmer.  
 
 
Andre innslag 

Marit Hermansen oppfordret foreningsleddene til å bidra til MedHums humanitæraksjon.  

Blomster til dirigentene Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså ved møteslutt. Blomster til 
president Marit Hermansen og generalsekretær Geir Riise.  

Møtet ble hevet kl. 12. 
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