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I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Legebarometeret 2021
Notat 2: Landsstyremøte 2021 - planlegging
Notat 3: Studieplasser i medisin i fremtiden - gradsrett

Rapporteringer og kommentarer:
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Styremøte Akademikerne 5.mai
Samordning av statlig digitalisering
Korreksjon av tabell i årsberetningen for 2020 – oppdatert versjon sendt for
signering

II

Beslutningsmøte

Sak 70/21

Landsstyresak - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for
Akademikernes leder Kari Sollien

2.01-SAK2021002468
Det ble foreslått å forlenge ordningen med Akademikernes leder Kari Sollien som
observatør i Legeforeningens sentralstyre. Kari Sollien har hatt observatørplass med
møte- og talerett i sentralstyrets møter i periodene 1.9.2017-31.8.2019 og 1.9.201931.8.2021. Det hadde vist seg å være en fordel både for henne som leder av
Akademikerne og for Legeforeningen at hun kunne ha god kontakt med
sentralstyrets virksomhet. Vurderingen var at forlenging av en slik ordning burde
forelegges landsstyret.

Vedtak
Vedlagte utkast til saksfremlegg sendes til landsstyret for behandling
Sak 71/21
Organisering og finansiering av Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL)
2.02 -SAK2020006003
Sentralstyret diskuterte framtidig organisering og finansiering av Senter for kvalitet i
legekontor. (SKIL). Formålet med endring i finansiering er å legge til rette for stabil og
forutsigbar finansiering av SKIL.
Vedtak
Sentralstyret støtter at Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) omdannes fra et AS til
en stiftelse. Sentralstyret gir presidenten fullmakt til å godkjenne
stiftelsesdokumentet ifm opprettelsen av SKIL som stiftelse.
Sak 72/21
Endring av lånerenten i Lånefondet
4.01-SAK2019013342
Renten på eksisterende lån Lånefondet som er godkjent før 1.1.2020 er i dag fastsatt
til 0,50 % -poeng over "normalrenten for gunstige lån i arbeidsforhold"
(Normrenten). Normrenten i inneværende periode (1.5.2021 – 1.7.2021) er fastsatt
til 1,5 %, slik at disse lånene i Lånefondet per i dag har en rente på 2,0 %. Med
bakgrunn i et ønske om å gjøre det enklere for allmennleger å drive praksis, ble det
foreslått å fjerne rentepåslaget på 0,50 % -poeng. Det innebærer at samtlige
låntakere etter dette får en rente lik normrenten uten rentepåslag.
Vedtak
Rentepåslaget for lån i Lånefondet etablert før 1.1.2020 fjernes. Renten på alle lån
fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på "normrentesatsen for
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gunstige lån i arbeidsforhold". Endringen gis virkning etter seks ukers varslingsfrist
iht. finansavtaleloven.
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