Den norske legeforenings regnskap for 2020 – desisorutvalgets rapport

Landsstyremøtet 2019 valgte Ole Edvard Strand (leder), Harald Bergan og Guro-Marte Gulstad
Mpote til Legeforeningens desisorutvalg for regnskapsårene 2019-2020.

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

(1) Landsstyret velger for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd, desisorutvalg som
består av leder og 2 medlemmer. Alle medlemmer som i valgperioden ikke er medlem
av sentralstyret eller fondsutvalg, eller ansatt i sekretariatet, er valgbare.

(3) Desisorutvalget utfører desisjon ved gjennomgang av Legeforeningens regnskap,
herunder foreliggende dokumenter og bilag. Utvalget skal vurdere om de økonomiske
disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har foretatt har grunnlag i foreningens
lover, fondenes vedtekter og i vedtak fattet av landsstyret og sentralstyret, og kan
fremme forslag ovenfor landsstyret i denne forbindelse.

Desisorutvalget har for 2020 fått fremlagt årsberetningen, revisors beretning, og det konsoliderte
regnskapet for Den norske legeforening med aktivitetsregnskap, noter og kontantstrømoppstilling,
og regnskapene for:
•
•
•
•
•
•
•

Hovedforeningen
Tidsskriftet
Utdanningsfond I, II og III
Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Lånefondet
Den norske legeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelig innsats
Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin

Vi har i økonomiavdelingen fått den hjelp og de tilleggsinformasjoner vi har bedt om, og vi har fått
fremlagt de oversikter vi ønsket.
På grunn av Covid-19 pandemien med tilhørende smitteverntiltak har desisorutvalgets arbeid også i
år foregått gjennom teams-møter og epostkorrespondanse.

Etter Desisorutvalgets vurdering gir regnskapene med utfyllende noter, kommentarer og forklaringer
en god oversikt over regnskapene. I våre kommentarer refererer tall i parentes til 2019, med mindre
annet er angitt.
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(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og
godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i
sentralstyrets budsjettforslag.

Hovedforeningen fikk i 2020 et regnskapsmessig negativt driftsresultat på ca. 16,4 millioner (23,5
millioner) og positive finansinntekter på ca. 34,8 millioner (33,7 millioner) noe som resulterer i et
positivt resultat på ca. 18,3 millioner (10,2 millioner). Desisorutvalget anser at de regnskapsmessige
avvik fra budsjettet er redegjort for på en tilfredsstillende måte. Desisorutvalget har også for
regnskapsåret 2020 merket seg et betydelig underskudd på driftsregnskapet i hovedforeningen.
Sekretariatet har imidlertid redegjort for at det innbakt i dette underskuddet ligger både utgiftsførte
ekstraordinære pensjonskostnader, avsetning til tilbakebetalinger av kontingent til de fagmedisinske
foreningene (jfr. Landsstyremøtet 2020), utgifter til flytting inn i nyrenovert Legenes Hus, samt ikke
benyttede avsetninger til investeringer pga høye finansinntekter. Tar man dette i betraktning, er
driftsregnskapet i hovedforeningen så å si i balanse, dvs. en betydelig bedring fra 2019. Det er ellers
hyggelig å kunne konstatere at Desisorutvalgets pessimisme vedrørende finansinntektene i
«Covidåret 2020» ble gjort sørgelig til skamme i form av en avkastning på investeringsporteføljen på
57,1 millioner, 30,4 millioner bedre enn budsjett..
Desisorutvalget har for regnskapsåret 2020 ikke gått inn i regnskapene for foreningsleddene, da vi
anser 2020 som et så spesielt år at det vil være vanskelig å vurdere aktivitet opp mot evt.
opphopning av egenkapital.
Utdanningsfondene hadde i 2020 betydelige overskudd, selvsagt på bakgrunn av lav aktivitet knyttet
til coronapandemien. Fond III har til tider hatt noe lav egenkapital, og det er derfor gunstig at denne
er blitt styrket. Desisorutvalget anser videre- og etterutdanning av leger som en viktig oppgave for
foreningen. Det er i medlemmenes interesse at midlene i disse fondene blir brukt. Når
pandemisituasjonen normaliseres, må vi forvente et oppdemmet videre- og etterutdannelsesbehov,
slik at den bedrede balansen i fondene da kommer godt med.
Landsstyret vedtok i 2019 å kutte renten i Lånefondet med virkning fra 1. januar 2020. Vi konstaterer
at det ikke har medført uhensiktsmessig stort låneuttak, slik at det fortsatt er tilstrekkelige midler i
fondet.
Desisorutvalget har også i år overfor sekretariatet formidlet den skepsis vi har registrert fra ulike
medlemmer knyttet til renoveringen og utvidelsen av Legenes Hus, med tanke på mulige
økonomiske konsekvenser for medlemmene. Også i år har vi fått en tilfredsstillende redegjørelse fra
sekretariatet. Ombygningen har gått etter planen, 6-7 millioner under budsjett. Lokalene beregnet
for kurs og konferanser, synes selv i den nåværende situasjon å være egnet for utleie, da de er
velegnet for såkalte «hybridkonferanser».
Desisorutvalget vil også dette året berømme Legeforeningen og Tidsskriftet for godt arbeid knyttet
til å opprettholde og til og med øke annonseinntektene i en tid med et fallende marked på dette
området.
Vi har merket oss at kontingentinntektene i 2020 var ca. 3,6 millioner under budsjett, og vært
bekymret for om det er uttrykk for en fallende oppslutning om medlemskap i Legeforeningen. Det er
med tilfredshet vi konstaterer at dette ikke er tilfelle, men kun dreier seg om en feilberegning. Tvert
imot er medlemstilveksten og -oppfølgingen bedre enn noen gang.
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Legeforeningen hadde i 2020 et regnskapsmessig samlet positivt resultat på vel 110 millioner (44,2
millioner) som er snaue 104 millioner bedre enn budsjett. Bakgrunnen for dette store positive
budsjettavviket er først og fremst covid-19- konsekvensen for aktiviteten i utdanningsfondene, som
ga et overskudd på 71,8 millioner, samt en avkastning på investeringsporteføljen på 30,4 millioner
over budsjett.

.

Det er ellers positivt å kunne konstatere en nedgang i sykefraværet fra 2019 til 2020.
Legeforeningen er, og bør være, opptatt av likelønn. Vi merker oss at det er relativt moderate
lønnsforskjeller og at det ikke ser ut til at det er noen systematisk kjønnsfavorisering. Vi ser det som
et uttrykk for at bevisstheten omkring likelønn mellom kjønnene er til stede.
Også i Legeforeningen har pandemien «stimulert» til endret reisepolicy og en betydelig økt frekvens
av digitale møter. Selv om dette i noen grad vil reverseres når de epidemiologiske forhold
normaliseres, vil en del av disse endringene åpenbart bli varige. Desisorutvalget anser at det klart er i
medlemmenes interesse, da det vil effektivisere ressursbruken.

Desisorutvalget er av den oppfatning at de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet
har foretatt, har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og Landsstyrets vedtak.
Desisorutvalget foreslår at grunnlaget for godtgjøring av presidenten og sentralstyrets medlemmer
står uendret.

Kristiansand/Kongsberg/Trondheim, 05.05.21
Ole Edvard Strand, Harald Bergan og Guro-Marte Gulstad Mpote
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Effektueringen av Landsstyrets vedtak fra desember 2020 om å nedsette et utvalg som skal se på
hvordan hovedforeningens økonomiske bærekraft, samt tillitsvalgtarbeidet i foreningen kan styrkes,
synes å være i rute.
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