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Sak 7
Honorarutvalgets innstilling
Honorarutvalget for Norsk forening for allmennmedisin består av Børge Winther (leder) og Mette
Brekke og Martin Chapman.
Honorarutvalget foreslår at leder for NFA 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 NFA 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. NFA 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 NFAs leder.
Vi foreslår videre at nestleders honorar holdes uendret på 1,9G samt at øvrige styremedlemmers
styrehonorarer videreføres tilsvarende 0,5G.
Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens ledere, som utfører oppdrag for
foreningene, er for hel dag salærtakstenes timesats * åtte timer + 15% og for halv dag salærtakstenes
timesats * fire timer + 15%.
Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Norsk forening for allmennmedisins regi. Godtgjørelsen
omfatter de samme medlemmer som nevnt ovenfor og er tilsvarende Legeforeningens
møtegodtgjørelse (i 2020 utgjør det 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.
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