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Sak 19 - Regnskap for Den norske legeforening 2018
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på
kr 1 661 363, godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2018.
Overskuddet avsettes som følger:
Avsetning
Overføres til rettshjelpsfond
Overføres til konfliktfond
Overføres til selvpålagte avsetninger
Overføres til Utdanningsfond I
Overføres til Utdanningsfond II
Overføres fra Utdanningsfond III
Overføres til Lånefondet
Overføres fra Fond for kvalitet og pasientsikkerhet
Overføres fra Fond for forebyggende medisin
Overføres fra Fond for kv.legers vitenskapelige innsats
Overføres fra annen egenkapital
Totalt

Disponering
resultat 2018
0
0
0
114 747
7 817 135
-7 836 917
12 583 373
-2 854 626
-40 874
-36 449
-8 085 026
1 661 363
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Sak 20 – Regnskaper for 2018 til landsstyrets orientering

1. Caroline Musæus Aarsvolds fond
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskap som viser et årsunderskudd på kr 189 157, tas til etterretning.
Resultatet disponeres ved at kr 1 084 overføres til opptjent urørlig
egenkapital, mens kr 190 242 overføres fra annen egenkapital.

2. Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskap som viser et årsunderskudd på kr 357 918, tas til etterretning.
Resultatet disponeres ved overførsel fra annen egenkapital.

3. Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i
uforskyldt nød
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 39 728, tas til etterretning.
Resultatet disponeres ved overførsel til annen egenkapital.

4. Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat for bekjempelse av astmatisk
bronkitt
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Regnskap som viser et årsunderskudd på kr 87 447, tas til etterretning.
Resultatet disponeres ved overførsel fra annen egenkapital.

Sak 21
Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for
SOP 2018

Til landsstyret

Deres ref.:

Vår ref: SAK2018005029

Dato: 27.05.2019

Sak 21 - Ettersendt - Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps og
pensjonsordningen for leger
Dessverre var notene på side 2,4,6,8 og 10 i sak 21 falt ut i det som tidligere er oversendt. Vedlagt
følger oppdatert saksfremlegg, med noter.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk
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- oppdatert

Noter til regnskapet for 2018
Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper og satt opp i henhold til
regnskapsloven 1998.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett
klassifisert som omløpsmiddel. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives
planmessig over forventet økonomisk levetid. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi
som følge av renteendring.
Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert til anskaffelseskost.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Verdien av verdipapirer styres risikomessig samlet og er således vurdert som en
handelsportefølje etter virkelig verdi på balansedagen og urealisert gevinst og urealisert tap er
resultatført. Utbytte inntektsføres når det mottas. Renteinntekter og gevinster inntektsføres når
de tilordnes.
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget. Kursinntekter inntektsføres når kurset er
gjennomført.
Avkastning fra kapitalforvaltningen er presentert som bruttostørrelser ved at kursgevinster er
klassifisert som driftsinntekter og kurstap som driftskostnad.
Virksomheten i stiftelsen er skattepliktig.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Netto utsatt
skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. I den grad
stiftelsen har netto skattepliktig formue, belastes stiftelsen med 0,3 % formuesskatt.
Kontantstrømoppstillingen viser netto kontantstrømmer gruppert etter kilder og
anvendelsesområder. Likviditetsbeholdning består av bankinnskudd.

Note 2
Finansiell markedsrisiko
Kapitalen til SOP er forvaltet etter de samme regler som gjelder for kapitalforvaltning i
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Allokeringsstrategi for investeringsporteføljen ble
endret i mai 2018. Basisvekten for norske obligasjoner ble halvert til 11,0%. Basisvekten til
globale obligasjoner ble økt fra 26 % til 37 %.

Norske aksjer
Globale aksjer
Eiendom
Globale obligasjoner
Norske obligasjoner
Pengemarked
Utlån- Christiania Torv
Totalt

Strategi
Markedsverdi i %
Pr 31.12.18
Pr 31.12.18
7,5 %
6,7 %
32,5 %
30,4 %
9,0 %
10,8 %
37,0 %
38,0 %
11,0 %
11,7 %
0,5 %
0,8 %
2,5 %
1,7 %
100,0 %
100,0 %

Investeringsporteføljen er allokert i henhold til styrets vedtatte investeringsstrategi.
Investeringsstrategien innebærer at porteføljen rebalanseres til strategiske basisvekter hver
tredje måned.
SOPs utenlandsinvesteringer er valutasikret mot alle ledende valutaer – herunder USD, CAD,
EUR, JPY, GBP og CHF. Valutasikringen av globale aksjer er organisert som et separat
investeringsmandat i Northern Trust. For de globale renteinvesteringene er valutasikringen
inkludert i de respektive investeringsmandatene hos henholdsvis Pimco og Quoniam. Den
balanseførte verdien av utenlandsinvesteringene er ved årsskiftet vurdert etter valutakurs på
balansedagen justert for markedsverdien av valutasikringsforretningene.

Note 3
Store enkelttransaksjoner
I forbindelse med endring av allokeringsstrategi ble de to norske diskresjonære
renteporteføljene i DNB og Storebrand terminert. De ble erstattet av to nye norske rentefond
fra de samme to forvalterne. Aktivaklassen global renter ble utvidet med et nordisk rentefond
fra Alfred Berg. Ved å ta inn nordiske renter får renteporteføljen bedre utvidet
investeringsunivers og diversifisering. Samtidig er nordiske obligasjoner noe mer likvide enn
norske renter og har i tillegg en høyere andel offisielt klassifiserte papirer. Sammenlignet med
norske obligasjoner har nordiske obligasjoner bedre muligheter til å skape god meravkastning
på grunn av at det er flere sektorer handle i.
•

•
•
•
•

Salg av DNB norske obligasjoner:
Salg av Storebrand norske obligasjoner:
Kjøp av DNB norsk obligasjonsfond:
Kjøp av Storebrand norsk obligasjonsfond:
Kjøp av Alfred berg nordiske renter:
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kr 570,6 mill.
kr 570 mill.
kr 285 mill.
kr 285 mill.
kr 570 mill.

Enkelttransaksjoner skjer hovedsakelig i forbindelse med kvartalsvis rebalansering, ved
utbetaling av ytelser og ved kvartalsvis oppgjør av valutasikring.

Note 4 Overføring fra Folketrygden
Med bakgrunn i de årlige tarifforhandlingene mellom Legeforeningen, Staten og KS, ble det i
2018 overført kr 19 335 000 fra Folketrygden til SOP. Overføringen er klassifisert som
driftsinntekt i resultatregnskapet.

Note 5

Renteinntekter
2018
9 231 078
278 532
3 758 482
13 268 092

Av obligasjoner og sertifikater
Av bankinnskudd
Andre renteinntekter
Sum renteinntekter

Note 6

2017
24 992 366
214 268
4 019 035
29 225 670

2016
29 699 556
207 374
4 283 540
34 190 470

Gevinst og tap på valutasikring

Som nevnt i note 2, er valutasikring av globale aksjer samlet i et separat investeringsmandat
som administreres av Northern Trust. Året 2018 var preget av store svingninger i
valutamarkedet, og sammenlignet mot de store valutaene har den norske kronen vært svak fra
mars til desember.
2018
Valutagevinst
Valutagevinst mars
Sum valutagevinst
Valutatap
Valutatap juni
Valutatap september
Valutatap desember
Sum valutatap

112 274 600
112 274 600
55 248 269
12 951 098
107 252 017
175 451 384

Samtlige globale investeringer er valutasikret. Dette innebærer at de globale investeringene
samlet sett hverken har gevinst eller tap på valutasvingninger.
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Note 7

Diverse ytelser

Sykehjelp
Svangerskapsstønad kvinner
Svangerskapsstønad menn
Pleiepenger
Engangsstønad ved død
Støtte til enker etter leger som falt utenfor medlemsk.
Sum diverse ytelser

Note 8

2017
30 375 324
12 474 904
5 937 848
240 054
15 666 895
37 030
64 732 055

2016
25 214 306
10 841 779
5 105 787
453 849
10 794 268
36 028
52 446 017

2018
130 970 776
14 358 578
19 555 111
36 000
164 920 465

2017
112 631 023
15 011 564
21 490 143
36 000
149 168 730

2016
98 667 839
14 795 861
21 511 588
37 500
135 012 788

2018
4 907 649
5 190 594
192 628
1 762 669
562 282
150 000
30 000
12 795 822

2017
4 781 217
4 534 408
209 683
1 193 853
816 734
350 000
0
11 885 896

2016
4 879 491
4 412 822
144 496
1 633 446
771 442
390 000
0
12 231 697

2018

2017

2016

293 700
293 700

229 500
229 500

224 100
224 100

2018
3 410 228
11 937 500
2 010 642
269 688
366 889
1 036 354
19 031 300

2017
3 270 413
11 352 143
1 790 028
267 438
354 588
338 103
17 372 713

2016
3 366 392
11 299 903
2 624 547
326 906
350 580
830 040
18 798 368

Pensjoner

Alderspensjon
Ektefelle- og barnepensjon
Uførepensjon
Pensjonsansvar
Sum pensjoner

Note 9

2018
28 364 747
16 340 434
6 916 536
1 411 343
15 596 740
0
68 629 800

Støtte til prosjekter

Forskningsinstituttet
Modum Bad
Individuell støtte Modum Bad
Aktivitet vedr. Legefor. koord. helse og omsorgsutv.
Pensjonistforberedende kurs
Eldre legers forening
Diverse støtte
Sum støtte til prosjekter
Pensjonistforberedende kurs
Driftsinntekter
Kursinntekter
Sum driftsinntekter

Note 10

Administrasjonskostnader

Forvaltningsavgift til Gabler
Saksbehandling og kapitalforvaltning Dnlf
Konsulentbistand
Revisjonshonorar
Styrehonorar
Andre adm.kostnader
Sum administrasjonskostnader
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Note 11

Avsetninger 2018

Pensjonsforpliktelser

2018

2017

2016

-39 188 437
-42 807 103
-81 995 540

90 799 354
-414 682 743
-323 883 389

45 386 667
108 346 398
153 733 065

0
-81 995 540

0
-323 883 389

0
153 733 065

Pensjonsforpliktelser per 31.12

2018

2017

2016

Løpende pensjoner
Pensjon for yrkesaktive
Sum påløpt pensjonsforpliktelse

1 531 130 456
2 337 613 369
3 868 743 825

1 570 318 893
2 380 420 472
3 950 739 365

1 479 519 539
2 795 103 215
4 274 622 754

Årets avsetninger til pensjon:
Endring avsetning til løpende pensjoner
Endring avsetning til pensjon for yrkesaktive
Sum netto avsetning til påløpt pensjonsforpliktelse
Endring avsetning til pensjon for fremtidig opptjening
Sum årets avsetning til pensjoner

Avsetningen til pensjon representerer forsikringsteknisk kontantverdi av den totale
pensjonsforpliktelse ordningen har overfor de pensjonsberettigede leger. De
pensjonsberettigede er de leger om er autorisert som lege i Norge før 1.1. 1993.
For ordningens uførepensjon og barnepensjon er pensjonsretten uavhengig av
autorisasjonstidspunkt.
Avsetningene til utbetalinger av fremtidige ytelser er beregnet med utgangspunkt i en
antakelse om fremtidig fordeling av leger i ulike kategorier legevirksomhet, med bakgrunn i
dagens fordeling til de forskjellige kategorier. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til
grunn for beregningen:
Diskonteringsrente:
Økning i pensjonsgrunnlag:
G-regulering:
Regulering av løpende pensjon:

4,5 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %
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Andre avsetninger
Årets avsetninger til sykehjelp, svangerskapsstønad
m.v. og utbetalinger ved dødsfall
Sykehjelp, svangerskapsstønad, adopsjonsstønad
Engangsutbetaling ved dødsfall
Sum årets avsetninger til sykehjelp,
svangerskapsstønad m.v. og utbetalinger ved dødsfall
Årets avsetning til/fra administrasjonsfond
Sum årets endring av avsetninger
Andre avsetninger per 31.12
Avsetninger til sykehjelp, svangerskapsstønad m.v. og
utbetalinger ved dødsfall
Sykehjelp, svangerskapsstønad, adopsjonsstønad
Engangsutbetaling v/dødsfall
Sum avsetninger til sykehjelp, svangerskapsstønad
m.v. og utbetalinger ved dødsfall
Avsetning til administrasjonsfond
Sum andre avsetninger

2018

2017

2016

0
0

381 000 000
104 000 000

0
0

0
-113 711 725
-113 711 725

485 000 000
6 444 665
491 444 665

0
6 149 322
6 149 322

2018

2017

2016

780 000 000
195 000 000

780 000 000
195 000 000

399 000 000
91 000 000

975 000 000
83 317 850
1 058 317 850

975 000 000
197 029 575
1 172 029 575

490 000 000
190 584 910
680 584 910

Avsetninger til sykehjelp, svangerskapsstønad mv. og engangsutbetaling ved død er foretatt
på bakgrunn av de utbetalinger som har vært i løpet av de siste år.
Administrasjonsfond er tidligere år beregnet med en avsetning på 4 % av påløpt
pensjonsforpliktelse, sykehjelp og svangerskapsstønad, samt engangsstønad ved død. Det er
satt av ca. 1,72 % til administrasjonsfond for 2018.

Note 12

Pantesikrede fordringer

Christiania Torv
Sum pantesikrede fordringer

2018
85 000 000
85 000 000

2017
91 000 000
91 000 000

2016
97 000 000
97 000 000

Kr. 79 000 000 av pantesikrede fordringer forfaller lenger enn ett år fram i tid.
Den norske legeforening og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger eier 50 % aksjer hver
i Christiania Torv.
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Note 13

Andre aksjer

Aksjer i tilknyttede selskaper

Christiania Torv AS (50%)

Aksjekapital
30 000 000

Aksjer
30 000

Pålydende
per aksje
500

Verdi per
31.12.2018
15 000 000

Verdi per
31.12.2017
6 500 000

Tidligere nedskrivning av verdien av aksjene i Christiania Torv AS i 1996 er i regnskapet for
2018 reversert med kr 8 500 000, fordi grunnlaget for nedskrivningen iht revisors vurdering
ikke lenger er tilstede.
Egenkapitalutvikling i tilknyttet selskap i 2018
Christiania Torv AS (SOPs
andel 50% )
Egenkapital per 1.1. 2018

Beløp
26 870 144

Årsresultat

3 676 071

Egenkapital per 31.12. 2018

30 546 215

Egenkapitalen baserer seg på regnskap for 2018 ikke revidert av revisor.

Note 14

Opptjente, ikke forfalte renter

Obligasjoner og sertifikater
Sum opptjente, ikke forfalte renter
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2018
20 598

2017
5 711 288

2016
8 131 299

20 598

5 711 288

8 131 299

Note 15

Verdipapirer

Per 31.12. 2018 var SOPs verdipapirer allokert slik:
Historisk
kost

Kursverdi per
31.12.18

Over/
underkurs

Aksjer
Aksjer global aktiv - Baillie Gifford
Aksjer global aktiv - Ardevora
Aksjer global aktiv - Nordea
Aksjer global aktiv - Quoniam
Valutasikring Northern Trust
Aksjer OSEBX - Pareto
Aksjer OSEBX - Alfred Berg
Aksjer OSEBX - Arctic
Sum aksjer

224 421 018
229 929 777
213 519 785
203 051 671
0
82 754 565
82 365 781
63 306 730
1 099 349 327

465 615 200
376 351 300
336 580 500
317 890 300
4 065 215
111 382 600
127 683 600
90 700 720
1 830 269 435

241 194 182
146 421 523
123 060 715
114 838 629
4 065 215
28 628 035
45 317 819
27 393 990
730 920 108

Rentepapirer
DNB - Norsk rentefond
Storebrand - Norsk rentefond
Alfred Berg - Nordiske renter
PIMCO globale renter - kort
Quoniam globale renter - kort
Sum rentepapirer

285 000 000
285 000 000
569 458 085
536 313 645
555 828 481
2 231 600 211

287 102 500
287 716 600
569 348 200
642 023 100
660 995 900
2 447 186 300

2 102 500
2 716 600
-109 885
105 709 455
105 167 419
215 586 089

216 562 588
210 000 000
426 562 588

274 269 500
256 523 300
530 792 800

57 706 912
46 523 300
104 230 212

3 757 512 126

4 808 248 535

1 050 736 409

FORVALTERMANDATER

Selskapsandeler/eiendom
Storebrand Eiendomsfond
DNB Scandinavian PropFund 4KS
Sum selskapsandeler/eiendom

Sum totalportefølje
1)

Verdien av opptjente ikke forfalte renter, innskudd forvaltningsbankonti, og uoppgjorte transaksjoner i renteporteføljene omfattes ikke av tabellen.

Verdipapirene hadde 1.1. 2018 en urealisert gevinst på kr 1 288,3 millioner. En urealisert
gevinst per 31.12. 2018 på kr 1 050,7 millioner, innebærer en reduksjon i urealisert
kursreserve på kr 237,6 millioner i 2018.
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Note 16

Egenkapital
GrunnKapital
14 950 000

Egenkapital per 1.1. 2018
Årets resultat
Egenkapital per 31.12. 2018

Note 17

14 950 000

Annen
egenkapital
145 506 900
-145 506 900
0

Sum
160 456 900
-145 506 900
14 950 000

Godtgjørelse til ledende personer/styret og revisor

Godtgjørelse
Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medlemmer styre
SUM

Styrehonorar Andre honorar Andre ytelser
122 297
22 800
13 195
61 148
0
3 115
183 444
45 600
613
366 889
68 400
16 923

Sum
158 292
64 263
229 657
452 212

SOP har ikke egne ansatte, og det er ikke utbetalt godtgjørelser til andre enn styret.
Til revisor ble det i 2018 utbetalt kr 269 688 for revisjon og øvrige tjenester. Beløpet fordeler
seg som følger:
Lovpålagt revisjon
Skatterådgivning
Annen bistand
Sum honorar revisor

Note 18

247 188
20 625
1 875
269 688

Skyldig pensjonsansvar

I forbindelse med avviklingen av Den norske legeforenings fond til sykehjelps- og
pensjoneringsformål (”Interimsordningen”) overtok SOP det økonomiske ansvaret for de
gjenværende pensjonister med virkning fra 1.1. 1993. I 2018 ble det utbetalt i alt kr 36 000 til
pensjonistene.

Note 19

Innestående bank

Av innestående på bankkonto er kr 260 754 bundet på skattetrekkskonto. Herav er kr 259 944
skyldig skattetrekk.
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Note 20

Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg slik:
2018

2017

2016

Formuesskatt

102 971

-531 979

599 553

Betalbar skatt

0

0

0

Endring i utsatt skatt

0

0

0

102 971

-531 979

599 553

Sum skattekostnad

Oversikt over midlertidige forskjeller
Fremførbart underskudd beløper seg til kr 2 610 774 456 per 1.1.2018.
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Sak 22
Budsjett for Den norske legeforening 2020

Til landsstyret

Sendt kun pr. e-post
Deres ref.:

Vår ref: SAK2018005029

Dato: 27.05.2019

Sak 22 - Budsjett for Den norske legeforening 2020- tilleggsinformasjon
I henhold til etablert praksis, distribueres sakspapirer til landsstyremøte ca 14 dager før møtestart.
Sentralstyret behandlet i møte 14.5 forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening 2020. Som
tidligere meddelt, ble budsjettforslaget vedtatt med syv mot to stemmer. Referatet fra
sentralstyremøte var ikke godkjent på det tidspunktet sakspapirer til landsstyret ble distribuert.
Referatet fra sentralstyremøte 14.5 er nå godkjent, og nedenfor følger resyme og vedtak i sak 77/19
Landsstyresak – Rammebudsjett for Den norske legeforening 2020, som et tillegg til de tidligere
oversendte dokumentene.

Sak 77/19

Landsstyresak – Rammebudsjett for Den norske legeforening 2020

4.01 -SAK2019010866

Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens
budsjett for 2020 ble lagt frem. Budsjettforslaget er et rammebudsjett, der det
forutsettes at sentralstyret gis fullmakt til omdisponeringer mellom postene og
formålene i regnskapet. Fordeling av kontingentmidler bygger på landsstyres
vedtak i 2011 da hovedkontingenten til medlemmene ble redusert, samtidig
som tilskudd til kostnadskrevende drift til foreningsleddene opphørte. Årsmøtet
i det enkelte foreningsledd kunne vedta en tilleggskontingent, begrenset oppad
til 10 % av kontingentsatsen for å finansiere særlig kostnadskrevende eller
ekstraordinære aktiviteter.
På grunn av presset økonomi i hovedforeningen, vedtok landsstyret i 2018 å
omfordele veksten i samlede kontingentinntekter slik at majoriteten av den
samlede inntektsveksten tilfalt hovedforeningen i 2019. Hovedforeningens
driftsøkonomi er presset også i 2020, men det legges likevel opp til at
foreningsleddene gis en gjennomsnittlig økning i kontintentinntektene på 3,1%
mot 0,5 % i 2019.
De små yrkesforeningen har hatt god inntektsutvikling i 2014, 2015, 2016 og
2017 etter at landsstyret vedtok å øke grunntilskuddet. I og med at totalpotten
ikke økte tilsvarende, ble per capita -andelen av tilskuddet redusert.
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Etablering av ny fagakse har medført økt behov for sekretariatstøtte inn mot
den fagmedisinske delen av foreningen, samtidig som at både yrkesforeninger
og flere lokalforeninger ønsker mer sekretariatstøtte. Dette påvirker rolle- og
arbeidsfordeling samt pengestrøm innad i foreningen. Det legges videre opp til
at sentralstyret i 2019 vil igangsette et arbeid med modell for fordeling av
totale kontingentinntekter. Modellen skal legges fram for landsstyret i 2020
som en del av budsjett for 2021.
Vedtak
Forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2020 legges
fram for landsstyret med ett tillegg i form av nytt punkt 11 under avsnitt
A i vedtaksforslaget. Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.
Stemmeforklaring
Visepresident Christer Mjåset og sentralstyremedlem Anja Fog Heen
kan ikke stille seg bak sentralstyrets budsjettforslag for 2020.
Bakgrunnen er et ønske om en revidering av budsjettmodellen slik at
denne i større grad inneholder økonomiske insentiver for foreninger
med høy aktivitet. Dagens modell slår spesielt uheldig ut for Yngre
legers forening (Ylf).
Ylf står i en særstilling i Legeforeningen fordi:
- Det er svært høyt gjennomtrekk av tillitsvalgte da medlemmene kun
er i foreningen så lenge man er i spesialisering. Slik sett utdanner
Ylf tillitsvalgte for andre foreninger.
- Ylfs tillitsvalgte har liten eller ingen erfaring med tillitsvalgtarbeid
fra før, og det kreves derfor en høy kursaktivitet.
- Ylfs medlemmer er i starten av karrieren med mange utfordringer
knyttet til f. eks. midlertidige arbeidsforhold,
graviditet/foreldrepermisjon, spesialisering mm, noe som krever
mye ressurser mtp oppfølging fra sekretariatet og styret
Siden 2012 har Ylfs tildelte inntekter fra Legeforeningens
medlemskontingent så å si stått på stedet hvil. Dette er på tross av at
Ylfs medlemstall har økt med ca. 40%, og prisstigningen i følge SSB har
vært på i underkant av 20%. Legeforeningens kontingent har i perioden
2013 – 2020 økt med 1935 kr/medlem, mens per capita tildelingen til
Ylfs medlemmer har gått fra 912 kr i 2012 til 676 kr i budsjettforslaget
for 2020 uten at man da hensyntar prisstigningen.
Det fallende per-capita-tilskuddet sammen med behovet for høy
aktivitet, har gitt Ylf merkbart mindre økonomisk handlingsrom de
senere årene og gjort at man må kutte i en rekke poster.
Mjåset og Fog Heen ønsker at det utarbeides et forslag til en alternativ
kontingentfordelingsmodell hvor aktivitet i større grad hensyntas, slik at
modellen kan drøftes på landsstyremøtet i 2020.
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Mjåset og Fog Heen ønsker at det utarbeides et forslag til en alternativ
kontingentfordelingsmodell hvor aktivitet i større grad hensyntas, slik at
modellen kan drøftes på landsstyremøtet i 2020.
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Generelt

Dette dokumentet presenterer sentralstyrets forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening
for 2020.
1.1 Bakteppe og utfordringsbilde
Etter det rekordsterke resultatet i 2017, endte Legeforeningens regnskap i 2018 svakere enn
budsjettert. Det svake resultatet kom som en følge av negativ avkastning på
investeringsporteføljen. Den samlede virksomheten viste et overskudd på ca. kr 1,6 millioner.
Resultatet åpnet ikke for styrking av fri egenkapital eller andre avsetninger. Foreningens reserver
består etter dette av følgende hovedposter:
Diverse utviklingsprosjekter
Inntektssvikt/omstilling Tidsskriftet
Reservepost pensjonsforpliktelse 65 år
Rettshjelpsfond
Fri egenkapital
Sum

32 500 000
9 900 000
1 000 000
10 373 863
54 811 384
108 585 247

Reservene har med dette blitt svekket med ca. kr 8,1 millioner i 2018, men er fortsatt ca. kr 41
millioner høyere enn i 2015. Til tross for styrkingen fra 2015, representerer reservene kun i
underkant av et halvt års 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 ytterligere ned fra dette nivået. Både 2019 og 2020 preges imidlertid av
ekstraordinære utviklingsprosjekter, ombygging og behov for omstilling. Store investeringer de
senere år setter press på driftsøkonomien i foreningen og fordrer i 2020 bruk av både avsetningen
til utviklingsprosjekter og avsetningen til omstilling i Tidsskriftet. Det må understrekes at dette er
en planlagt utvikling. Avsetningene har blitt bygget opp i år med gode regnskapsresultater blant
annet for å muliggjøre investeringene i medlemssystem (CRM), økonomisystem (ERP),
saksbehandlingssystem (INVO) og nytt Legeforeningen.no. Hvorvidt det i tillegg må tæres på fri
egenkapital eller om denne vil kunne styrkes, avhenger av utviklingen på 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. På dette nivået vurderes den økonomiske konfliktberedskapen som god.
Ombygging av Legenes hus innebærer husleieøkninger for Legeforeningen. Husleieøkningen
kommer dels som følge av noe høyere leiepris per kvadratmeter, men viktigere årsak er økningen i
leieareal. Mht. husleieprisen per kvadratmeter, så skal det understrekes prisøkningen ville kommet
uavhengig av renoveringen av bygget. Av hensyn til skattelovgivningen må kvadratmeterprisen
settes til et nivå som ikke fremstår som betydelig subsidiert sammenlignet med markedspris på
tilsvarende lokaler i samme område. Det foretas en hovedjustering av Legeforeningens husleie i
CT med noen års mellomrom hvor hensynet til relativ markedsleie veier tungt. Denne justeringen
ville måtte gjøres i 2020 uavhengig av ombyggingsprosjektet.
Viktigere enn justeringen av prisen per kvadratmeter er derfor økningen i samlet leieareal. Ved
overtakelsen av butikk- og restaurantarealene i 1. etasje samt kontorarealene i 6. og 7. etasje
utvides det samlede leiearealet med i underkant av 3000 m2.
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Det er forutsatt at en vesentlig andel av det utvidede leiearealet i Legenes hus på sikt vil kunne
innebære både nye inntekter og/eller reduksjon av kostnader. Dette gjelder ikke minst nye lokaler
for møter, kurs og konferanser. Disse lokalene vil redusere behovet for at Hovedforening og
foreningsledd leier lokaler eksternt. Møteromkapasiteten økes imidlertid såvidt 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. Selv om nye lokaler
ventes å stå ferdig sommeren 2020, er det av forsiktighetshensyn ikke lagt inn forutsetninger
hverken om kostnadsreduksjoner eller nye inntekter knyttet til denne aktiviteten allerede høsten
2020.
Det arbeides med å utvikle et konsept for kurs- og konferansedrift i bygget. Prosjektet skal
komme til konklusjoner i god tid før bygget står ferdig - etter planen medio 2020.
Foreningen har fortsatt en svært høy medlemsandel sammenlignet med andre
akademikerorganisasjoner, men veksten i medlemsmassen har vist en noe svakere trend i 2017 og
2018 enn i årene forut for disse. Det er satt i verk flere tiltak for verving av nye medlemmer blant
medisinstudenter samtidig som sekretariatet jobber med kartlegging av årsakene til at et noe
høyere antall medlemmer enn tidligere ikke fornyer medlemskapet (meldes ut pga manglende
kontingentbetaling). Medlemsveksten for de gruppene som særlig påvirker inntektene, LIS og
ferdige spesialister, er i budsjettet satt til 2,0 %. Den samlede veksten i medlemsmassen er
forutsatt noe høyere enn dette som en følge av forventet relativt sett høyere prosentvis vekst i
antall studentmedlemsskap.
De ovennevnte forhold bidrar til at Landsstyret presenteres for et budsjettert driftsresultat (resultat
før finansinntekter) i Hovedforeningen som viser et underskudd på ca. kr 14,6 millioner.
Hovedforeningens andel av forventede finansinntekter vil ikke kunne dekke et driftsunderskudd
på dette nivået. Budsjettet forutsetter derfor som tidligere nevnt, at deler av underskuddet
finansieres av tidligere års avsetninger til utviklingsprosjekter og omstilling.
I forbindelse med behandlingen av rammebudsjettet for 2019, vedtok Landsstyret i 2018 å
omfordele veksten i samlede kontingentinntekter slik at majoriteten av den samlede
inntektsveksten tilfalt Hovedforeningen. Selv om Hovedforeningens driftsøkonomi er presset også
i 2020, vurderes det ikke som avgjørende for å sikre bærekraft, at en like stor andel av veksten
tilfaller Hovedforeningen. Det er således i budsjettet forutsatt at foreningsleddene i 2020 gis en
gjennomsnittlig økning i kontingentinntektene på 3,1 % mot bare 0,5 % i 2019.
Inndekning av underskudd og bruk av avsetninger
Bruk av avsetninger er formelt sett en årsoppgjørsdisposisjon som vedtas av Landsstyret ved
behandlingen av regnskapet for 2020. 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 2020 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 har stått urørt de siste årene og utgjør kr 32,5 millioner per
31.12.2018. I 2019 planlegges det imidlertid med å tilbakeføre kr 6,0 millioner av denne
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avsetningen, hovedsakelig for å dekke avskrivningskostander knyttet til Legeforeningen.no 2.0 og
til nytt ERP-system.
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. Fallet i annonseinntekter er i budsjettet for 2020
kvantifisert til ca. kr 9 millioner sammenlignet med regnskap 2015. Det planlegges i 2020 å hente
kr 4,5 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. Den samlede avsetningen til dette formålet utgjør kr
9,9 millioner per 31.12.2018.
Nedenstående tabell oppsummerer budsjettert resultat i Hovedforening samt forslag til inndekning
av driftsunderskuddet:
Driftsresultat
Belastes avsetning utviklingsprosjekter
Belastes omstilling/inntektssvikt tidsskriftet

-14 604 948
6 000 000
4 500 000

Netto resultat før ordinære finansinntekter
Estimerte finansinntekter Hovedforening (3 %)

-4 104 948
4 500 000

Rest belastes/overføres fri egenkapital

395 052

Gitt disse forutsetningen innebærer det fremlagte rammebudsjettet som tabellen viser, en liten
økning i fri egenkapital på ca. kr 400 tusen i 2020.

1.2

Kontingentfordeling i 2020

I budsjettet for 2020 foreslår sentralstyret en økning i kontingentsatsen på ca. 3,1 % for fullt
betalende medlemmer. Dette er en økning tilsvarende forventet lønns- og prisvekst i sekretariatet
for 2020. Vedlagte forslag til hovedfordeling av kontingentinntektene i 2020, innebærer at
hovedforeningens inntekter styrkes forholdsmessig noe mer enn foreningsleddene for øvrig.
Det er to ulike parametere som påvirker de samlede kontingentinntektene i Den norske
legeforening:
1.
2.

Prisendring på kontingenten
Medlemsvekst/-utvikling

Foreningsleddene gis i budsjettforslaget en inntektsvekst på 3,1 %. Det er budsjettert med vekst i
medlemsmassen på 2,0 %.
Sentralstyret foreslår at grunnlaget for fordeling av kontingentinntekter baseres på en
kontingentsats for obligatorisk medlemskap for 2020 på kr 9 250. Dette er en økning på kr 280.
Det foreslås at kontingentsatsen for medisinstudentene økes med kr 20 til kr 720.

1

Se avsnitt 2.2.2
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Sentralstyret vil i 2019 vurdere hvordan gruppen av ferdigutdannede leger som ennå ikke har fått
LIS1-stilling eller jobber i annen legerelevant stilling, kan gis en betydelig subsidiert
kontingentpris. Reduserte kontingentsatser for utvalgte grupper gjøres for øvrig gjeldende etter
tilsvarende mønster som foregående år. Studentmedlemmer med medlemskap i ANSA oppnår
reduksjon for sitt dobbeltmedlemskap med kr 130 (vedtatt i 2010). Stipendiater i full stilling
betaler kontingent tilsvarende prisen for nyutdannede leger (kr 6 930).
1.3 Ny vurdering av kontingentfordelingsmodellen
Etablering av ny fagakse 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 således behovet for å vurdere alternative måter å tenke
fordeling av foreningens samlede kontingentinntekter på. Sentralstyret vil i 2019 vurdere hvordan
et slikt arbeid bør organiseres frem mot landsstyrets budsjettbehandling i 2020.
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. Omfang og
nivå på årsmøtefastsatt kontingent er illustrert i vedlegg 3 til denne saken. Som oversikten viser,
har de fleste foreningsledd i liten eller beskjeden grad benyttet seg av muligheten til å kreve inn
årsmøtefastsatt kontingent.

1.4

Budsjettforutsetninger
1. Lønnsvekst i sekretariatet estimeres tilsvarende SSBs anslag på lønnsvekst i Norge i 2020 3,5 %. Dette tallet er ikke bindende for det endelige lønnsoppgjøret i 2020.
2. Prisstigning på «Andre driftskostnader» tilsvarende forventet økning i konsumprisindeksen
i 2020 - 1,7 %
3. Kostnadssiden i sekretariatet består av ca. 80 % personalkostnader og 20 % andre
driftskostnader. Dette gir en samlet forventet kostnadsvekst på 3,1 % i 2020.
4. Kontingentsatsene justeres opp med ca. 3,1 %.
5. Satsene for praksiskompensasjon justeres opp med 3,1 % til kr 8 080 - 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 9 250 (opp
fra kr 8 970 i 2019)
7. Kontingentsats Nmf fastsettes til kr 720 (kr 700 i 2019) for ordinært medlemskap mens
medlemmer som også er medlemmer i ANSA gis en rabatt på kr 130.
8. Prisen på ansvarsforsikringen er uendret og er satt til kr 400 per år.
9. Forventet medlemsvekst utgjør 2,0 %. Dette er noe lavere enn tidligere år.
10. Det foreslås at foreningsleddene i snitt får en økning i kontingentinntektene på 3,1 %.
11. Grunntilskudd er ikke justert for 2020:
• Yrkesforeninger mottar kr 600 000
• Lokalforeninger mottar kr 155 000
• Fagmedisinske foreninger mottar kr 130 000.
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12. Det er budsjettert med at Tidsskriftets samlede annonseinntekter utgjør kr 20 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 løper til
1.10.2019. Vi forventer at deler av avtalen vil bli forlenget 1.10.2020
15. Rammen for midler som står til sentralstyrets disposisjon i budsjettåret, videreføres på kr.
4,0 millioner i 2020.
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 2020 i løpet av høsten 2019. Dette gir foreningen mulighet
til å opptre fleksibelt ved endringer i rammebetingelser og ytre faktorer.
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Resultatbudsjett

2

Forslaget til resultatbudsjett er vist i vedlegg 1. Resultatbudsjettet for Legeforeningens samlede
virksomhet i 2020 er satt opp med et samlet overskudd etter finansinntekter på ca. kr 14,0
millioner. Hovedforeningen viser et budsjettert driftsunderskudd på ca. kr 14,6 millioner.
2.1 Prinsipper for regnskaps og budsjettoppstilling
Budsjettoppstillingen følger fra og med 2018 en tradisjonell bedriftsøkonomisk artsstruktur.
Sentralstyret vedtok den 18.4.2016 at Legeforeningen sentralt skal benytte en artsstruktur i
regnskapsoppstillingen. Inndelingen i henhold til en aktivitetsstruktur ble benyttet i perioden 2010
til 2016. Erfaringene har vist at denne standarden ikke gir økt informasjonsverdi for
regnskapsbrukerne. Samtidig medfører aktivitetsregnskapet en uforholdsmessig høy bruk av
ressurser både mht. tidsbruk i sekretariatet og i form av merkostnader knyttet til tilpasninger av
regnskaps-, budsjetterings og rapporteringssystemer. Artsstrukturen som nå følges er den
dominerende regnskapsstandarden for de fleste virksomheter i Norge.
2.2

Driftsinntekter

2.2.1 Kontingentinntekter
Sentralstyret foreslår at kr 9 250 fastsettes som kontingent for fullt betalende medlemmer. Dette
innebærer en økning på ca. 3,1 % fra 2019. 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 12 025 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 720. Reduksjon for studentmedlemmer som
også har medlemskap i ANSA utgjør kr 130. Subsidieringen av Nmf foreslås i 2020 satt til kr 30
per medlem, slik at Nmf oppnår kr 750 for fullt betalende medlemmer og kr 620 for medlemmer
med dobbeltmedlemskap i ANSA. Gitt 2,0 % medlemsvekst og en inntektsøkning per medlem på
kr 20, får NMF en økning i kontingentinntektene på ca. 4,8 % i 2020.
Sentralstyret foreslår at det gis kontingentreduksjoner for utvalgte grupper på linje med tidligere
år. Dette fremgår av forslaget til budsjettvedtak. Som omtalt i avsnitt 1.2, vil sentralstyret i 2019
vurdere hvordan gruppen av ferdigutdannede leger som ennå ikke har fått LIS1-stilling eller
jobber i annen legerelevant stilling, kan gis en subsidiert kontingentpris.
Innkreving og fordeling av kontingentmidlene er fastsatt i lovene, § 4-3. 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. Ved beregning av tilskudd for medlemskap i fagmedisinsk forening teller ingen
7

medlemmer dobbelt, dvs. grenspesialister telles med i grenspesialitetsforening,
hovedspesialister uten grenspesialitet telles med i hovedspesialitetsforening. Frivillige
medlemmer uten spesialitet telles med i hovedspesialitetsforening. For Norsk
medisinstudentforening fastsettes tilskuddet per medlem.
Det er estimert en medlemsvekst på 2,0 % fra 2019 til 2020. Dette er en reduksjon på
0,4 % -poeng sammenlignet de siste årene. Det skal også bemerkes at 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 2020 beregnet til
kr 168 913 396, ref. vedlegg 2.2.
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 26,3 millioner i 2019)

•

Lokalforeningene med

kr 12 365 734 (kr 12,0 millioner i 2019)

•

Fagmedisinske foreninger med

kr 21 279 078 (kr 20,6 millioner i 2019)

•

Regionutvalgene med

kr

•

Til Nmf foreslås et tilskudd på kr 750 per betalende medlem, og kr 620 for medlemmer
med dobbeltmedlemskap med ANSA, beregnet til kr 3,16 millioner (kr 3,06 millioner i
2019).

2 113 512 (kr 2,05 millioner i 2019)

Andelen av kontingentinntektene til Hovedforeningen innebærer en økning på ca. 5,5 % fra 2019.
Yrkesforeningene, lokalforeningene og de fagmedisinske foreningene får med dette forslaget en
økning på ca. 3,1 % i kontingent inntekter. 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
2019. Andelen foreslås økt med 3,1 %. Det antas derfor at også særskilte utviklingsprosjekter i
enkelte utvalg vil kunne dekkes innenfor disse rammene. Sentralstyret vil fastsette
budsjettrammen til det enkelte utvalg høsten 2019.
I forslaget til landsstyrevedtak forutsettes at yrkesforeningene, lokalforeningene, Nmf og
fagmedisinske foreninger leverer revisorgodkjent regnskap for 2018 før overføring av
kontingentmidler finner sted. Endelig utbetaling av tilskudd til foreningsleddene for 2020 justeres
med faktisk medlemsantall per 1.2.2020.

2.2.2 Annonseinntekter
Annonseinntektene i Tidsskriftet endte i 2018 på ca. kr 22,4 millioner. Dette var ca. kr 4,4
millioner bedre enn budsjettert, men ca. kr 1,3 millioner lavere enn i 2017. Det budsjetteres for
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2020 med kr 20,0 millioner i annonseinntekter. Dette uforandret fra budsjettet for 2019. Prosjektet
Legejobber 2020 ser på kokrete konsepter som skal erstatte Tidsskriftets ensidige avhengighet av
stillingsannonseinntekter. Prosjektet har som mål at Tidsskriftet fortsatt skal satse på
inntektsbringende tiltak i tilknytning til legearbeidsmarkedet. Utviklingsprosjektet avsluttes etter
planen i 2020 og er finansiert av omstillingsmidler i balansen, men det er foreløpig ikke
budsjettert med inntekter fra prosjektet.
2.2.3 Abonnementsinntekter
Antall betalende abonnenter på Tidsskriftet har vært jevnt synkende i flere år. Videreføres
tendensen forventes en inntekt på abonnement i 2020 på kr 800 000.
2.2.4 Salgsinntekter
Det budsjetteres med salgsinntekter i 2020 på kr 120 tusen. Dette er i hovedsak inntekter fra salg
av ID-kort for leger.
2.2.5 Tilskudd til felles formål
Det er hittil ikke foreslått endringer i modellen for finansieringen av fondene. Budsjettet
forutsetter derfor uendret finansiering. Økningen i tilskuddet fra normaltariffen til felles formål er
beregnet til 2,6 % i 2010. Samlet budsjettert beløp for 2020 ender derfor på kr 137 556 549. 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.
2.2.6 Spekter-/Virke-tilskudd
Utdanningsfond III gis et tilskudd (p.t. kr 2 000) per ansatt lege i helseforetakene. Det har per
dags dato ikke kommet signaler om endringer på dette. Det er derfor budsjettert med kr 29,15
millioner på denne posten for 2020, en liten økning fra 2019.
2.2.7 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.
2.2.8 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 2020 forventes salg eksterne tjenester å utgjøre ca. kr 24,5 millioner.
2.2.9 Offentlige tilskudd
I 2020 budsjetteres det med en støtte fra UD på kr 0,6 millioner til et flerårig prosjekt i Kina.
Prosjektet har en tilsvarende kostnadsside.
2.2.10 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
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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
derfor ikke budsjettert med vesentlige endringer i 2020.
2.3.2 Personalkostnader og honorering
Hovedforeningens personalkostnader er i hovedsak 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 2019 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 3,1 % fra 1.1.2020. Dette gir en kompensasjon på
kr 8 080 per dag i 2020.
Satsen for møtegodtgjørelse foreslås økt tilsvarende slik at satsen for 2020 blir kr 850.
Honorar til president og sentralstyremedlemmer foreslås av desisorutvalget. Budsjettet er
utarbeidet med tilsvarende ramme for honorering som i budsjett 2019 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 1.5.2018 utgjør 1 G kr 96 883 (ny G
gjeldende fra 1.5.2019 foreligger i skrivende stund ikke).
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 164 700.
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 2018 var
honoraret til styreleder på kr 122 297 og kr 61 148 til øvrige styremedlemmer.
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 Premiereguleringsfondet, deler av sentralstyrets disposisjonskonto samt et mindre beløp til støtte til andre
tidsaktuelle formål.
2.3.4 Avskrivning varige driftsmidler
Det budsjetteres med avskrivninger på ca. kr 19,0 millioner i 2020. Avskrivningsbeløp er blant
annet knyttet til registerløsning (CRM), Legeforeningens nettsider, nytt arkivsystem, nytt
økonomisystem (ERP), prosjektet Legejobber 2020 m.m. I Legeforeningens balanse er det per
31.12.2018 avsatt kr 32,5 millioner til framtidige avskrivninger av IT-investeringer og andre
utviklingsprosjekter. Det er redegjort for planlagt bruk av avsetningen under avsnitt 1.1. CRM er
ferdig avskrevet Q2 2020.
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2.3.5 Andre driftskostnader
Generelt ligger en forventet prisstigning på 1,7 % til grunn for budsjettallet.
Ombyggingen av Legenes hus er planlagt å skje 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020. Under
ombyggingen vil sekretariatet holde hus i midlertidige lokaler i Kirkegata i Oslo sentrum. Det
betales husleie kun for de midlertidige lokalene. Kostnadene til lokaler (husleie, felleskostnader,
renhold, vakthold m.m.) vil være lavere i 1. halvår 2020 enn om husleie fortsatt ble betalt til
Christiania Torv AS. I budsjettet for 2020 er det tatt høyde for høyere huskostnader fra og med 2.
halvår i og med utvidet leieareal og høyere kvadratmeterpris som følge av ombyggingen. Kurs- og
konferansevirksomheten forventes ikke å gi vesentlige inntekter før i 2021.
Refusjonene fra Utdanningsfond 2 er økt med ca. kr 6,2 millioner fra endelig regnskap for 2018,
men redusert med ca. kr 3,9 millioner fra budsjettet for 2019. For utdanningsfond 3 er budsjettet
økt med ca. kr 3,3 millioner fra regnskapet for 2018, men på nivå med budsjettet for 2019.
Budsjettene bygger på fremskriving 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.
Utlånsvolumet i Låndefondet har omtrent vært uforandret siste tre og det forventes en svak økning
i utlån fra Lånefondet i 2020. Det forutsettes at normrentesatsen vil være uendret i 2020. Det er
budsjettert med en lånerente på 3,35 %, som består av normrentesats på 2,1 % og et rentepåslag på
1,25 % -poeng.
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3
A.

Sentralstyrets forslag til budsjettvedtak for 2020
Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter
1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 9 250.
2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik:
-

Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 8 190
Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett
eksemplar av Tidsskriftet: kr 6 930
Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 6 930
Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er
medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 6 930
Stipendiater i full stilling: kr 6 930
Medlemmer bosatt i utlandet: kr 4 630
Studentmedlemmer: kr 720
Studentmedlemmer med medlemskap i ANSA: kr 590

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 2020 utgjør dette
kr 1 850.
Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i
henhold til laveste sats.
3. Fordeling av kontingentinntektene for 2020 til avdelingene fastsettes slik:
-

Fagmedisinske foreninger:
Yrkesforeningene:
Lokalforeningene:
Regionutvalgene

kr
kr
kr
kr

21 279 078
27 077 887
12 365 734
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 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 kr 5,85 millioner som grunntilskudd og ca.
kr 1,6 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende
midler fordeles etter antall medlemmer.
7. Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 750 mens det for
medlemmer med rabattert kontingent for dobbeltmedlemskap med ANSA gis kr 620 per
medlem.
8. Regionutvalgenes andel av kontingentinntektene utgjør kr 2 113 512.

12

9. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf
fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2018 før det utbetales kontingentmidler for 2020.
Regnskapene gjøres tilgjengelig på Medlemsportalen.
10. Sentralstyret gis fullmakt til å justere tilskuddene til praksiskompensasjon/frikjøp omtalt i
punktene 4 og 6 over.
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.
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
årshonorar. 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 2020 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 2020 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 2020 fastsettes denne kompensasjonen til kr 8 080 for hele dager og til
kr 4 040 for halve dager.

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 850 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:

2.

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.

Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål.
Denne fullmakten omfatter imidlertid ikke omdisponeringer som vedrører
14

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.
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