
Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 
Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
  - 1 - 

 

                          Godkjent 31. mai 2021                 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE  

 

I  

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

  

2021 

 

Dato:     Onsdag 28. april 2021 kl. 13.00 – 18.30.  

 

Møtested:    Digitalt  

 

Landsråder som var til stede:  

 

Østfold: Lise Anett Nohr, Jens Kristian Lind-Larsen og Tore Grønlund 

Moen  

Akershus: Hans Christian Myklestul, Kristin Grefberg, Geir Nystøl, Kjetil 

Hagene Egge og Christian Wirsching  

Oslo: Nina Wiggen, Sohail Aslam, Gunnar Frode Olsen, Olav 

Rønningen Wangensteen, Kjersti Nøkleby, Fuk Tai Poon 

Sundvor og Eivind Kamøy  

Hedmark: Martin David Chapman, Marte Kvittum Tangen og Tehua 

Michael Xu 

Oppland: Siw Odden Fosheim, Torstein Jørstad og Rita Hansen Møller 

Buskerud: Goran Dosic, Ingunn Idsø Deinboll, og Christine Hesla 

Vestfold: Rune Burkeland-Matre, Janne Kristin Aase Hansen og 

Rasmus Øksnes  

Telemark: Else Worren Nygård, Gisle Roksund og Lars Joakim Fleischer 

Aust-Agder: Ingen 

Vest-Agder: David Anand Goksem 

Rogaland: Yngve Johansen, Lars Johan Tveit og Geir Pasi Gilje 

Hordaland: Øivind Wesnes, Knut-Arne Wensaas, Elisabeth Mathilde 

Stura, Gunnar Ramstad og Alf David Antoni Myklebust 

Sogn og Fjordane: Espen Skalle og Sharline Riiser 

Møre og Romsdal: Eigil Ødegård Sandvik, Stian Endresen og Line Merethe 

Ellingsen 

Sør-Trøndelag: Finn Marum Høivik, Torstein Sakshaug, Hanna Helgetun 

Krogh og Anders Spakmo Rosvoldaunet 

Nord-Trøndelag: Christine Agdestein og Kjetil Sørdal Klungre 

Nordland: Bernard Holte 

Troms: Lise Birthe Figenschou, Elisabeth Kristoffersen Skogheim 

Finnmark:  Peter Prydz og Stine Hjellnes Zachariassen  

 

Fra styret:  

Nils Kristian Klev, Ivar Halvorsen, Marit Tuv, Marit Karlsen, Kristen Rokstad, Peter 

Christersson, Dragan Zerajic og Ronny Cassels.  
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Observatør: Torgeir Hoff Skavøy. 

 

Referent: Camilla Fagerholt  

 

Nils Kristian Klev ønsket velkommen og foretok navneopprop. Det var 57 

stemmeberettigede landsråder til stedet og åtte fra styret. 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

o Innkalling av landsrådet ble sendt: 10. februar 2021 

o Invitasjon til våruka ble sendt medlemmene: 11. februar 2021 

o Invitasjon til landsrådsmøtet ble sendt medlemmene: 26. mars 2021 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter:  

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Ole Arild Osmundnes ble valgt til dirigenter. 

 
 

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

 

Godkjenning av sakslisten:  

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av referenter, tellekorps og 

redaksjonskomite 

3. Leders tale 

4. Innkomne forslag 

5. Vedtektsendringer  

6. Årsmelding for 2020 

7. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2020 

8. Budsjettforslag for 2022, herunder innstilling fra honorarutvalget 

9. Valg til valgkomiteen 

10. Valg av ALIS-utvalg 

11. Valg av styre 

12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

13. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2022 

 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.  

 

Godkjenning av forretningsorden 

Anne Mathilde Hanstad og Ole Arild Osmundnes gikk gjennom forretningsorden som 

var sendt medlemmene med innkallingen: 

 

 

Da årets møte ble gjennomført elektronisk ble det gjort enkelte endringer i 

forretningsorden. Disse er skrevet i kursiv.  
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1. Åpne møter  

Landsrådets møte er åpne for foreningens medlemmer, assosierte 

medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved særskilte 

enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 

Det er ikke anledning til å gjøre opptak/streame fra møtet uten at det er 

avtalt. 

Sekretariatet tar opp møtet, og opptaket blir slettet senest 30. juli 2021.  

2. Åpning  

Foreningens leder åpner møtet.  

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter  

Leder foretar navneopprop av landsrådets medlemmer ved møtestart.  

Leder anmoder om landsrådets godkjenning av innkallingen, og leder valg av 

dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.  

4. Forretningsorden  

Landsrådet godkjenner forretningsorden etter innstilling fra styret.  

5. Tale-, forslags- og stemmerett  

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og stemmerett. 

Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte medlemmer har 

talerett. Inviterte gjester har talerett. 

 Styret har ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner bakover i tid, 

herunder årsmelding, regnskap, valg av valgkomite og ev mistillitsforslag mot 

styret eller styremedlem jf. vedtektene § 3-1-4, annet ledd nr. 4.  

6. Tellekorps  

Landsrådet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig opptelling 

av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  

7. Sakliste 

Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste 

herunder om det er saker utover de sakene styret har foreslått som landsrådet 

ønsker å sette på sakslisten. Dirigentene ber om godkjenning av sakslisten.  

Landsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.  

8. Taletid 

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av 

antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  

9. 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 replikkordskiftet.  

 Man tegner seg til replikk ved å skrive replikk i chatten.  
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10. 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, og det er 

ikke anledning til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er satt, 

refereres talerlisten. Dersom det fremkommer nye momenter under debatten 

etter at strek er satt, kan strek oppheves.  

11. Forslag  

A 

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentene snarest mulig og senest like 

etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. Forslag til vedtak skal være 

undertegnet av forslagsstilleren.  

 

Forslag til vedtak skal sendes til af@legeforeningen.no snarest mulig og senest 

like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet.  

B 

Redaksjonskomite  

Landsrådet bestemmer når redaksjonskomitéen trer i funksjon. 

Redaksjonskomitéen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til 

vedtak som kan bli vedtatt i landsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas 

fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen. 

12.  Votering 

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en 

av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak av styret. 

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. Alle møtende landsråder kan stemme ved 

voteringer. Votering skjer som hovedregel ved stemmetegn, unntatt ved valg.  

 Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en 

av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak av styret. 

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. Alle møtende landsråder kan stemme ved 

voteringer. Votering skjer på Zoom.  som hovedregel ved stemmetegn, 

unntatt ved valg.  

13. Vedtak  

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært 

landsrådsmøte. Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig avstemming.  

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, 

regnskap og valgkomité, samt evt. mistillitsforslag mot styret / styremedlem.  

14. Valg  

Ved valg på styre og andre organ som landsrådsmøtet velger, skal det på 

mailto:af@legeforeningen.no
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stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser som skal 

besettes. På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn som er foreslått av 

valgkomitéen eller av et medlem under landsrådsmøtet og som ikke er trukket 

av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må 

være forespurt og ha gitt sitt samtykke. 

 Valg av leder, nestleder og styremedlem gjennomføres i følgende rekkefølge: 

1. leder 

 2. nestleder 

3. styremedlemmer 

4. vara 
 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.  

Valg av redaksjonskomite:  

Vedtak: Ståle Sagabråten (leder), Elisabeth Stura og Ida Øygard Haaverdsholm 

 

Valg av tellekorps: 

Vedtak: Tor Carlsen og Charlotte Henriksen  

 

Valg av referenter: 

Vedtak: Camilla Fagerholt  

 

3. Leders tale 

 

Nils Kristian Klev sin tale ligger her.  

 

4. Innkomne forslag  

 

Forslag fra Lars Hektoen: 

Basistilskudd og utjamningstilskudd rammer urettferdig fremdeles. For de leger som 

har hjemmel og leier lokaler i dyrere geografiske områder er husleie opptil 3 ganger 

så høy som andre kommuner.  

 

Fastleger er nødt til å leie dyre næringslokaler, og det er ikke tilgjengelige lokaler i 

"populære"  bydeler. Basistilskuddet som er tiltenkt dekke husleie m.m. er likevel det 

samme i Oslo Vest som i distrikt hvor husleie er langt billigere. Det trengs et 

utjevningstilskudd for dette. 

 

Vedtak: Saken ble oversendt styret. 

 

Forslag fra Arnulf Heimdal: 

AF må kreve at Legeforeningen følger opp resolusjon vedtatt på ekstraordinært 

landsrådsmøte 9. juni  2020 hvor handlingsplanen for allmennlegetjenesten ble 

behandlet; "Regjeringens handlingsplan er  

lagt fram, men fastlegeordningen er ikke reddet." 

 

Legeforeningen må snarest gjøre vedtak om, samt videre sørge for at myndighetene 

følger opp dette: 

"Det viktigste rekrutterings- og stabiliseringstiltaket er å snarest mulig gi økonomiske 
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rammebetingelser og arbeidstid tilsvarende andre leger i den offentlige 

helsetjenesten, inklusive avtalespesialister." 

 

Vedtak: Forslaget ble trukket etter at Nils Kristian Klev hadde orientert om styrets 

arbeid med handlingsplanen.  

 

Forslag fra Odd Eilerås:  

Nedsettelse av et granskningsutvalg om SOP-vedtektsendringer i 2010 og fremtidige 

SOP-ytelser. 

 

Nils Kristian Klev la frem følgende forslag til vedtak: 

"Landsrådet pålegger styret å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag 

til hvordan et granskningsutvalg bør organiseres. Arbeidsgruppen må ta stilling 

behovet for ekstern bistand og budsjett for en slik granskning. Landsrådet gir styret 

fullmakt til å starte opp arbeidet basert på arbeidsgruppens forslag innenfor en 

budsjettramme på 200.000,-." 

 

Eilerås støttet styrets forslag. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

Forslag fra Bernard Holte og Peter Prydz: 

Helseforetakene har i dag ansvar for all ambulansetransport. De er også ansvarlig for 

å honorere ledsagelse av helsepersonell under transport. 

 

Ledsagelsen utøves ofte av legevaktleger. Når disse krever honorar er det en svært 

komplisert prosess for fakturering, og timesatsen har de fleste steder vært uendret i 

over 10 år. 

 

Landsrådet i Allmennlegeforeningen ber styret i kommende periode starte 

forhandlinger med helseforetakene for å oppnå standardiserte satser for ledsagelse 

med ambulansebil, -båt og -fly i hele landet. Krav om refusjon av dette må kunne 

sendes inn gjennom HELFOoppgjør, slik at HELFO kan kreve dette refundert fra 

helseforetakene.  

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

Forslag fra Peter Prydz:  

Kampen om allmennmedisinens framtid står nå for en stor del rundt i kommunene. I 

mange kommuner har legene nå oppnådd gode betingelser som gjør det mulig å 

gjøre en god jobb med levelige arbeidsforhold. Dette har dels vært gjennom ekstra 

basistilskudd, dels gjennom 8.2-avtaler  

med kommunal drift og dels gjennom fastlønnsavtaler, i tillegg til andre virkemidler. 

Allmennlegeforeningen vil i perioden 2021-2023 utvikle sitt støtteapparat for lokale 

tillitsvalgte som fremmer krav om slike avtaler, basert på de erfaringer som er gjort i 

dette arbeidet til nå. 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret. 

 

Forslag fra Torstein Sakshaug: 

Ønske om endring av publiseringspraksis, nasjonal nemnd for praksisoverdragelser. 

Bakgrunn: 

•Det er vanskelig for kjøper og selger å danne seg et inntrykk av verdien av en 

legepraksis. Åpenhet  
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rundt tidligere overdragelsers prisantydning og pristilbud hjelper både potensielle 

kjøpere og selgere til å foreta en reell verdivurdering. 

 

Forslag til vedtak: 

•AF-styret skal be nemnd for praksisoverdragelser om å umiddelbart slutte med å  

sensurere partenes prisantydninger i nemndsavgjørelsene på nett. 

•Alle nemndsavgjørelser skal publiseres anonymt på nett. 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret som undersøker saken nærmere.  

 

Forslag fra Kjetil Klungre: 

"Landsrådet i Allmennlegeforeningen ber styret i kommende periode utarbeide ein 

konkret plan for oppfølging av medlemmer som ser seg nødt til å gå over til helprivat 

praksis på grunn av uakseptable rammebetingelser for drift. Oppfølging skal skje i 

form av juridisk bistand, anbefalinger om prissetting for helsetjenester og andre 

forhold som er relevante for fastleger som går over til heilprivat praksis. Styret skal 

informere medlemmane om at ein slik oppfølgingsplan foreligger og ferdigstilling av 

denne planen skal prioriteres høgt." 

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  

 

5. Vedtektsendringer 

 

Forslag fra Sara Karlstad lagt frem av Kjersti Nøkleby: 

Ny tekst i rødt: 

 

§ 3-2 Styret 

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

Styret består av åtte medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer. 

Både spesialister i allmennmedisin og leger under utdanning til spesialiteten i  

allmennmedisin (ALIS) skal være representert i styret ved starten av styrets  

funksjonstid. En representant fra Oslo som er et eget avtale område skal være  

representert i styret. 

 

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder og 

nestleder kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigede. Dersom 

absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom de to som har 

flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir det foretatt 

loddtrekning. Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men maksimal 

sammenhengende funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder medregnes ikke i 

denne tiden. Leder kan gjenvelges to ganger. 

 

Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at  

medlemmer får langvarig (tre mnd. eller mer) forfall. Trer ett eller flere  

varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære landsråd. 

 

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i Allmennlegeforeningens 

styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som styrets øvrige medlemmer. 

Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett" 

 

Nøkleby ba om at forslaget oversendes styret.  

 

Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.  
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Forslag fra AF styret:  

Ny tekst eller tekstendring i rødt. Strøket tekst i klammer [ ]. 

"§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

Styret består av [åtte] syv medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer. 

Både spesialister i allmennmedisin og leger under utdanning til spesialiteten i 

allmennmedisin (ALIS) skal være representert i styret ved starten av styrets 

funksjonstid. 

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder og 

nestleder kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigede. Dersom 

absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom de to som har 

flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir det foretatt 

loddtrekning. Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men maksimal 

sammenhengende funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder medregnes ikke i 

denne tiden. Leder kan gjenvelges to ganger. 

Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at 

medlemmer får langvarig (tre mnd. eller mer) forfall. Trer ett eller flere 

varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære landsråd. 

 

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i Allmennlegeforeningens 

styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som styrets øvrige medlemmer. 

Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

§ 3-1-1 Landsrådets sammensetning 

Landsrådet har [70] 60 representanter og består av styrets medlemmer og 

landsrådsrepresentanter valgt av og blant AFs medlemmer i hver av 

Legeforeningens lokalforeninger (jfr. Legeforeningens lover § 3.3.3). 

 

Landsrådsrepresentantene fra lokalforeningene velges slik: 

1. det skal velges to landsrådsrepresentanter fra alle lokalforeningene. 

2. fra lokalforeningene velges i tillegg [25) 15 landsrådsrepresentanter. 

Fordelingen av disse avhenger av antall AF-medlemmer i lokalforeningene. 

Antall tilleggsrepresentanter skal være proporsjonalt med antall AF-

medlemmer i lokalforeningene ut over et grunntall på 100. Styret meddeler 

fordelingen til 1.landsrådene etter medlemstall i AF per 1. februar i valgåret.  

 

Norsk forening for allmennmedisin har to observatører i landsrådet." 

 

Styret trakk forslaget.  

 

 

6. Årsmeldingen for 2020  

 

Anne Mathilde Hanstad og Ole Arild Osmundnes gikk gjennom årsmeldingen.  
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Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt.  

 

7. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2020 

 

Nils Kristian Klev gikk gjennom regnskapet for 2020.  

 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent og ble fastsatt som foreningens regnskap for 2020. 

 

 

8. Budsjettforslag for 2022, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Børge Winther la frem honorarutvalgets innstilling: 

 

1. Lederhonorar  

Honorarutvalget foreslår at leder for AF honoreres med et personlig honorar på 20G  

ved fullt frikjøp og en forholdsmessig reduksjon ved mindre grad av frikjøp. Et 

eventuelt sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av Legeforeningen kommer i tillegg. 

Honoraret avkortes ikke ved sykdomsfravær. 

  

Leder i AF gis en etterlønn på 1G per år i embetet for nødvendig faglig oppdatering 

etter endt periode. Utvalget viser her blant annet til krav om obligatorisk 

resertifisering av spesialitet i allmennmedisin hvert 5. år.  

  

AF dekker utgifter til leie av leilighet av en «rimelig standard» i Oslo til leder som bor 

så langt unna Legenes Hus i Oslo at det er uhensiktsmessig å reise til og fra egen 

bolig hver dag. Leder som bor så langt unna Legenes hus at det er uhensiktsmessig å 

reise til og fra egen bolig hver dag, og som derfor velger å investere i egen bolig i 

Oslo, gis en utgiftskompensasjon tilsvarende 1G per år han eller hun bor i 

boligen/leiligheten og samtidig er AFs leder.  

  

2. Honorar nestleder og styremedlem 

2.1 Styrehonorar 

Vi foreslår videre at nestleders honorar holdes uendret på 1,9G samt at øvrige 

styremedlemmers styrehonorarer videreføres tilsvarende 0,5G.  

  

2.2 Honorar når nestleder og styremedlem gjør oppdrag for AF: 

2.2.1 For næringsdrivende:  

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens leder, som utfører 

oppdrag for foreningene, er for hel dag salærtakstenes timesats * åtte timer + 15% 

og for halv dag salærtakstenes timesats * fire timer + 15%. For kortere møter gis per 

påbegynt time inntil 8 timer per dag som gir en bedre differensiering avhengig av 

møtets varighet. Reisetiden medregnes for fysiske møter. 

2.2.2 Fastlønn uten bonus: 

Styremedlemmer som tar fri i henhold til hovedavtalen, og således får dekket lønn i 

tolv dager har ikke rett på kompensasjon. Ved fravær utover 12 dager dekkes 

lønnstapet etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.  

Må den ansatte avspasere får styremedlemmet utbetalt en praksiskompensasjon 

tilsvarende næringsdrivende, men med halv sats.  
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2.2.3 Fastlønn med bonus: 

Det betales for gjennomsnittlig bonus beregnet ut fra de 12 siste månedene 

begrenset oppad til en halv praksiskompensasjon per dag. Dersom legen ikke har 

jobbet på disse vilkår i alle de siste 12 måndene, gjøres det en skjønnsmessig 

vurdering.  

Styremedlemmer som tar fri i henhold til hovedavtalen, og således får dekket lønn i 

tolv dager har ikke rett på kompensasjon utover dekning av bonustap. Ved fravær 

utover 12 dager dekkes lønnstapet etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.  

Må den ansatte avspasere får styremedlemmet utbetalt en praksiskompensasjon 

tilsvarende næringsdrivende, men med halv sats.  

3. Honorar til andre tillitsvalgte som utfører oppdrag for AF  

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens ledere og styrets 

medlemmer, som utfører oppdrag for foreningene, er for hel dag salærtakstenes 

timesats * åtte timer + 15% og for halv dag salærtakstenes timesats * fire timer + 15%. 

For kortere møter gis per påbegynt time inntil 8 timer per dag som gir en bedre 

differensiering avhengig av møtets varighet. Reisetiden medregnes når fysiske møter 

blir mulig. 

  

4. Møtegodtgjørelse  

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Allmennlegeforeningens regi. 

Godtgjørelsen omfatter de samme medlemmer som nevnt ovenfor og er tilsvarende 

Legeforeningens møtegodtgjørelse (i 2021 utgjør det 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. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

Nils Kristian Klev la fram styrets forslag til budsjett for 2022 

 

Vedtak:  

 

1. Styrets forslag til budsjett for 2022 vedtas 

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til Allmennlegeforeningens 

styre, satsen følger av vedtaket til landsrådet i forbindelse med 

honorarutvalgets forslag 

3. Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra 

Allmennlegeforeningen tilsvarende praksiskompensasjon til styret 

4. Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire måneder 

etter at kravet oppstod 

5. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 925,- for 2022 

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med 

kr 700,- for 2022 

7. Det avsettes kr 25 000,- til hver av AFs representanter i forhandlingene i 2021for 

normaltariffen og eventuelle forhandlinger av rammeavtalene om 

fastlegepraksis i fastlegeordningen i KS området og Oslo samt særavtalen 

mellom KS og Legeforeningen som kompensasjon for merarbeid og tapt 

fortjeneste til forhandlingsprosessen 
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9. Valg av valgkomite 

 

Nils Kristian Klev la frem styrets forslag til valgkomite for perioden 1.9. 2021 – 31.8. 

2025: 

 

Leder Ole Arild Osmundnes   1.9.2021 – 31.8. 2025 

Medlem Siw Fosheim    1.9.2021 – 31.8. 2025 

2. vara Elise Dale     1.9.2021 – 31.8. 2025 

 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

 

10. ALIS-utvalg 2021 - 2023 

 

Bjørn Nordang la frem valgkomiteens forslag til ALIS-utvalg for perioden 2021 - 2023:  

 

Lars Christian Lervik - leder 

Oda Sunde Strand 

Åsne Flatland 

Kari Svenkerud Fresvik 

 

Vedtak: ALIS-utvalget ble valgt. 

 

11. Valg av styre 1. september 2021 - 31. august 2023 

 

Bjørn Nordang la frem valgkomiteens forslag til styre:  

 

Leder: Nils Kristian Klev 

 

Nestleder: Marit Karlsen 

 

Styremedlemmer: 

Peter Christersson 

Marit Tuv 

Bernard Holthe 

Kari Svenkerud Fresvik 

Hans-Christian Myklestul 

Ivar Halvorsen 

 

Vara 1: Else Worren Nygård 

Vara 2: Eli Øvstedal 

Vara 3: Forslag fra årsmøtet 

 

Vedtak: 

Leder: Nils Kristian Klev 

 

Nestleder: Marit Karlsen 

 

Styremedlemmer: 

Peter Christersson 

Marit Tuv 

Bernard Holthe 
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Kari Svenkerud Fresvik 

Hans-Christian Myklestul 

Christine Agdestein 

 

Vara 1: Ivar Halvorsen 

Vara 2: Nina Wiggen 

Vara 3: Lise Birthe Figenschou 

 

12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

 

Fra 1. september 2021 har Allmennlegeforeningen 11 geografiske representanter i 

Legeforeningens landsstyre. 

   

Det skal velges kandidater fra alle fire helseregioner, med mandatfordeling 

regionsvis etter medlemstall.   

 

Det er en krevende valgordning som er beskrevet i Legeforeningens lover, og 

Allmennlegeforeningens styre anser at valget best håndteres slik det er beskrevet i 

det nedenstående.   

 

For årets valg vil følgende mandatfordeling gjelde:   

• Helseregion Nord: 1  

• Helseregion Midt:  2  

• Helseregion Vest:  2  

• Helseregion Sør-Øst: 6  

  

Peter Christersson la frem styrets forslag til vedtak på landsrådsmøtet:   

  

• Landsrådet gir 1. landsrådene fullmakt til oppnevning av geografiske 

representanter.   

• Landsrådet gir fullmakt til styret for å kunne endre personvalg i samråd med 

førstelandsrådene hvis dobbel-representasjon i landsstyret skulle oppstå ved 

senere valg i lokalavdelingene innen 1. november 2021.  

 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

 

 

13. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2022 

 

Førstelandsråden i Akershus, Hans Christian Myklestul, ønsket velkommen til Våruka 

2020 på Fornebu i uke 19 i 2022. 


