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Sak 16 - Godkjenning av regnskaper for 2015 
 

Vedlagt følger til godkjenning regnskap og revisjonsberetning for 2015 for Den norske 

legeforening. 

 

Det konsoliderte årsregnskapet for Den norske legeforening omfatter foruten Hovedforeningens 

regnskap også regnskapet for følgende fond: 

 

 

o Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger  

 (Utdanningsfond I) 

o Den norske legeforenings fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og 

etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II) 

o Den norske legeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning 

(Utdanningsfond III) 

o Den norske legeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis 

(Lånefondet) 

o Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

o Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin  

o Den norske legeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats  

 

Som vedlegg til det konsoliderte regnskapet følger også regnskap for Hovedforeningen og de 

enkelte fond. 

 

Forslag til vedtak vedrørende regnskap for Den norske legeforening for 2015 fremkommer på side 

1 av 47 i det vedlagte materialet. 
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Rapport fra Legeforeningens desisorer følger vedlagt (side 46 av 47). 

 

Vedlagt følger også et sammendrag – ”Økonomiske nøkkeltall” – for de fremlagte regnskapene 

(side 45 av 47). 
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Sak 16 - Regnskap for Den norske legeforening 2015 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 
 
Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på  
kr 2 168 319, godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2015. 
Overskuddet avsettes som følger: 
 
Avsetning Disponering

resultat 2015

Overføres fra selvpålagte avsetninger -8 830 000

Overføres fra Utdanningsfond I -7 724 679

Overføres fra Utdanningsfond II -21 354

Overføres fra Utdanningsfond III -77 191

Overføres til Lånefondet 23 120 986

Overføres fra Fond for kvalitet og pasientsikkerhet -3 277 399

Overføres fra Fond for forebyggende medisin -20 709

Overføres fra Fond for kv.legers vitenskapelige innsats -50 743

Overføres fra annen formålskapital -950 592

Totalt 2 168 319  



   

Regnskap Den norske legeforening 

 

Årsberetning 2015 
 

1. Virksomhetens art og sted 

Den norske legeforening er en fagforening som har som formål: 

a. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer 

b. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 

c. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse 

d. å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet 

e. å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse 

f. å arbeide med helsepolitiske spørsmål 

 

I tillegg til aktiviteten i hovedforeningen, omfatter Legeforeningens virksomhet blant annet 

aktiviteten i følgende fond som alle er regulert av egne vedtekter: 

 Utdanningsfond I ble etablert i 1967.  Fondets formål er å fremme grunn-, videre- og 

etterutdanningen av leger.  Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og 

etterutdanningen av leger i perifere strøk av landet.   

 Utdanningsfond II ble etablert i 1983.  Fondets formål er å høyne og å opprettholde det 

medisinskfaglige kunnskapsnivå hos allment praktiserende leger og privatpraktiserende 

spesialister ved å yte økonomisk hjelp til dekning av kursavgifter, reise- og oppholdsutgifter 

og stipendier i den utstrekning slik hjelp ikke dekkes etter andre regler. 

 Utdanningsfond III ble etablert i 1988.  Fondets formål er å høyne og å opprettholde det 

medisinskfaglige kunnskapsnivå hos sykehusleger ved å yte økonomisk hjelp i forbindelse 

med legers videre- og etterutdanning. 

 Lånefondet ble etablert i 1978. Fondets formål er å yte lån til leger som etablerer privat 

praksis. 

 Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble formelt 

etablert 1.1. 2010. Fondet er et resultat av sammenslåingen av Kvalitetssikringsfond I 

(opprettet i 1991) og Kvalitetssikringsfond II (opprettet i 1992). Fondets formål er å bidra til 

systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.  

 

For fyldig beskrivelse av aktiviteten, henvises det til Den norske legeforenings Årsmelding for 

perioden 1.1. 2015 - 31.12. 2015. 

Legeforeningens adresse er Akersgaten 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. 
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2. Redegjørelse for årsregnskapet 

Regnskapet for Den norske legeforening avlegges i henhold til regnskapsstandard for ideelle 

organisasjoner. Dette innebærer at resultatregnskapet følger en aktivitetsinndeling. Regnskapet 

fokuserer på ressursbruk innen foreningens hovedformål og -aktiviteter slik de fremgår av 

foreningens formålsparagraf. Regnskapet omfatter imidlertid også en artsinndelt 

resultatoppstilling for virksomheten i foreningen målt mot budsjett. 

 

Som beskrevet i avsnitt 1, omfatter Legeforeningens regnskap både virksomheten i 

hovedforeningen og i fondene. Dette innebærer også at all virksomhet i fondene er klassifisert i 

henhold til aktivitetsmalen samt integrert i aktivitetsregnskapet.  

 

Regnskapet viser en samlet formålskapital per 31.12. 2015 på kr 1 357 224 051. Aktiviteten i 

underliggende fond er regulert av egne vedtekter eller retningslinjer. Formålskapitalen knyttet 

til fondene utgjør 91,4 % av total formålskapital. Foreningens konfliktfond utgjør videre 3,3 % 

av samlet formålskapital. Andre selvpålagte avsetninger, i hovedsak knyttet til planlagte IT-

investeringer, bufferavsetning for å møte usikre inntekter fremover samt avsetning for økte 

pensjonskostnader, utgjør til sammen kr 33 400 000. Andre selvpålagte avsetninger inkl. 

rettshjelpsfond utgjør 2,8 % av samlet formålskapital. Resterende del av formålskapitalen, ca. kr 

34,2 millioner - tilsvarende 2,5 % - er definert som fri. 

 

Legeforeningen hadde i 2015 et regnskapsmessig positivt aktivitetsresultat på kr 2 168 319. 

 

Samtlige underregnskap, med unntak av Lånefondet, viser underskudd med tilsvarende reduksjon 

av respektiv formålskapital. Utdanningsfond I og Utdanningsfond III viser imidlertid positive 

avvik sammenlignet med budsjett.   

 

Regnskapet for Utdanningsfond I omfatter per 31.12. 2015 nå kursvirksomheten ved samtlige 

koordinatorkontorer, d.v.s. Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. Dette medfører at både 

driftsinntektene (kursavgifter) og driftskostnadene har økt sammenlignet med tidligere år og 

sammenlignet med budsjett. Kursaktiviteten i fondet har vært stor og er underbudsjettert i 2015. 

Dette gjør størst utslag på personalkostnader hvor overforbruket sammenlignet med budsjett er på 

ca. kr 5,5 millioner og på kursinntektene som er ca. kr 7,3 millioner bedre enn budsjettert. 

Driftsunderskuddet i fondet samlet er i 2015 på ca. kr 9,3 millioner mot ca. kr 5,4 millioner i 

2014. Andel av finansinntektene på ca. kr 1,6 millioner gir et negativt totalresultat på ca. kr 7,7 

millioner. 

 

I 2015 økte kostnadsførte refusjoner i Utdanningsfond II med ca. kr 8,9 millioner sammenlignet 

med forrige år. Samtidig økte tilskuddet fra normaltarifforhandlingene med ca. kr 1,4 millioner. 

Dette har bidratt til et driftsunderskudd i 2015 på ca. kr 1,4 millioner. Andelen av finansinntektene 

utgjør ca. kr 1,4 millioner, slik at fondet i 2015 ender omtrent i balanse. 

 

I utdanningsfond III har kostnadsførte refusjoner økt fra ca. kr 46,9 millioner i 2014 til ca. kr 51,4 

millioner i 2015. I 2013 var de kostnadsførte refusjonene på ca. kr 43,8 millioner. Refusjonene har 

således vært jevnt stigende de siste par årene. Tilskuddet fra normaltarifforhandlingene har fra 

2014 til 2015 økt med ca. kr 2,1 millioner. Den andre store inntektsposten i Utdanningsfond III er 
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et tilskudd (p.t. kr 2 000) per ansatt lege i helseforetakene. Arbeidsgiverforeningen Spekter og 

Legeforeningen har over en tid vært uenige om hvordan innbetalingen til Utdanningsfond III skal 

beregnes. Spekter har ment at leger i profesjonsnøytrale stillinger skal unntas fra 

beregningsgrunnlaget. Arbeidsretten ga i november 2015 Legeforeningen medhold i at samtlige 

autoriserte leger ansatt i helseforetakene, uavhengig av hva slags stilling disse har, skal inkluderes 

i grunnlaget. Dommen har medført en etterbetaling i 2015 fra helseforetakene på ca. kr 2,5 

millioner for årene 2013-2015. Samlet er det på denne posten i 2015 inntektsført ca. kr 27,4 

millioner mot ca. kr 23,8 millioner i 2014. Totale inntekter i fondet i 2015 er dermed ca.kr. 54,0 

millioner. Utdanningsfond III får med dette et driftsunderskudd på ca. kr 1,2 millioner. Med en 

andel av finansinntektene på ca. kr 1,1 millioner, får fondet i 2015 et negativt totalresultat på ca. 

kr 77 tusen.  

 

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetssikringsfondet) fikk i 

2015 et driftsunderskudd på ca. kr 3,5 millioner og et totalunderskudd etter finansinntekter på ca. 

kr 3,3 millioner. Det er i 2015 kostnadsført ca. kr 11,9 millioner i prosjektstøtte, inklusiv kr 4,8 

millioner til SKIL AS (Senter for kvalitet i legekontor). Fra 2011 har inntektene fra 

normaltarifforhandlingene steget jevnt fra ca. kr 9,4 millioner til ca. kr 10,5 millioner i 2015. 

Kvalitetssikringsfondet har per 31.12.15 en formålskapital på ca. kr 24,0 millioner. 

 

Lånefondet fikk et totalresultat på ca. kr 23,1 millioner i 2015, ca. kr 2,6 millioner svakere enn 

budsjett. Dette inkluderer kr 2,0 millioner som er avsetninger tap på lån som har gått til inkasso.  

Fra en situasjon med eskalerende utlånsvekst og begrenset utlånskapital, har situasjonen endret 

seg i 2015, og utlånsveksten har sunket. Det er nå om lag kr 200 millioner i tilgjengelig kapital for 

nye utlån. Det utgjør ca. 25 % av formålskapitalen på rundt kr 800 millioner. Sammenlignet med 

bankenes utlånsrente med pant i bolig, har den høye utlånsrenten i Lånefondet i 2014 og 2015 

bidratt til redusert utlånsvekst. Årsaken til dette er periodens unaturlige høye normrente. 

Sentralstyret har vedtatt å nedjustere renten over Normrentesats med 0,25 % for styrke 

utlånsveksten. 

 

Legeforeningens investeringsportefølje fikk en samlet avkastningen på 1,1 % i 2015. Dette er 2,4 

% -poeng svakere enn budsjettert avkastning (3,5 %).  Avkastningen medførte at netto 

finansinntekter ble kr 14,7 millioner lavere enn budsjett. Året begynte bra i aksjemarkedene og 

videreførte de siste års sterke utvikling. Annet halvår av 2015 var midlertidig preget av 

markedsuro. Markedsutviklingen var preget av fallende oljepris og svakere vekstutsikter. I løpet 

av året falt oljeprisen med 30 %, til det laveste nivået siden 2004. Nedgangen i oljepris er normalt 

en viktig årsak til svekkelse av kronekursen. I 2015 svekket kronen seg nærmere 17 % mot 

amerikanske dollar. Legeforeningen har valutasikret sine utenlandske investeringer og drar ikke 

nytte av kronesvekkelsen. Den norske og den globale aksjeporteføljen oppnådde en avkastning på 

henholdsvis 4,6 % og 2,4 %. Den norske renteporteføljen fikk en avkastning på 0,3 % mens den 

globale renteporteføljen fikk avkastning på 0,6 % i 2015. 

 

Annonseinntekter i Tidsskriftet og på hjemmesidene til Legeforeningen utgjorde i 2015 brutto ca. 

kr 28,5 millioner. Dette innebærer et positivt avvik på ca. kr 2,0 millioner sammenlignet med 

budsjett og en økning på ca. kr 1,1 millioner sammenlignet med 2014. Produktannonser viste en 

spesielt god utvikling utover høsten 2015. Samtidig er også de direkte produksjonskostnader i 

Tidsskriftet ca. kr 0,4 millioner bedre enn budsjett. Kontingentinntektene er ca. kr 3,5 millioner 

høyere enn budsjett før avsetninger til tap. Samlet er driftsinntektene i Hovedforeningen ca. kr 7,4 

millioner bedre enn budsjettert. 
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Totale driftskostnader i Hovedforeningen er på ca. kr 218,3 millioner, noe som er ca. kr 3,6 

millioner over budsjett. Ikke budsjetterte tap/tapsavsetninger utgjør ca. kr 1,6 millioner hvorav 

halvparten er avsetninger til tap på kontingent. Ca. kr 2,2 millioner i avskrivninger på ny 

registerløsning er ikke budsjettert, men var forutsatt dekket av tidligere avsetninger til IT-

investeringer. Årets pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift er ca. kr 6,2 millioner høyere enn i 

2014. Det er derfor i regnskapet for 2015 foreslått å tilbakeføre avsetninger med kr 2,0 millioner 

til ny registerløsning samt kr 6 millioner fra pensjonsavsetningen på kr 12 millioner. Begge deler i 

tråd med forutsetningene for budsjett 2015 presentert på Landsstyremøtet i 2014. Fra andre 

selvpålagte avsetninger tilbakeføres kr 330 000 tidligere avsatt til WMA Council-møte i Oslo i 

2015 samt kr 500 000 fra avsetning til kompetanseutvikling og lederutdanning i sekretariatet. 

 

Driftsresultatet i Hovedforeningen viser et underskudd på ca. kr 11,0 millioner. Dette er likevel 

totalt ca. kr 3,8 millioner bedre enn budsjettert. Hovedforeningens andel av finansinntektene 

utgjør ca. kr 1,2 millioner. Dette gir et underskudd før årsoppgjørsdisposisjoner i 

Hovedforeningen på ca. kr 9,8 millioner. Underskuddet i Hovedforeningen korrigert for 

tilbakeførte avsetninger i årsoppgjørsdisposisjonene, utgjør ca. kr 950 tusen. Finansinntektene for 

Legeforeningen totalt budsjetteres og inntektsføres i Hovedforeningen gjennom året, og fordeles 

mellom Hovedforening og fond per 31.12. hvert år. Finansinntektene er i 2015 fordelt 

proporsjonalt i henhold til størrelsen på formålskapitalen i det enkelte underregnskap. 

3. Fortsatt drift 

Foreningen har gode økonomiske forutsetninger for fortsatt drift. Regnskapet er derfor avlagt 

under denne forutsetning, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Den frie 

formålskapitalen i Hovedforeningen, eksklusiv selvpålagte avsetninger og etter foreslåtte 

årsoppgjørsdisposisjoner, utgjør kr 34 187 020 per 31.12. 2015. Det er fortsatt et mål å styrke 

formålskapitalen gjennom positive aktivitetsresultat i 2016 og i årene fremover. Det er 

budsjettert med et positivt aktivitetsresultat på ca. kr 8,5 millioner i 2016. Mesteparten av dette 

overskuddet vil likevel tilfalle fondene, og et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Hovedforeningen 

åpner ikke for vesentlig styrking av den frie formålskapitalen i 2016. 

 

Styret kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets avslutning som kan ha betydning for 

foreningens stilling og resultat.  

4. Arbeidsmiljø 

Foreningen ivaretar sine oppgaver i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Arbeidsmiljøutvalg og verneombudstjeneste er godt etablert. Det foretas regelmessige 

arbeidsmiljøundersøkelser, og på grunnlag av resultatene av slike undersøkelser iverksettes 

tiltak for forbedring og bevaring av arbeidsmiljøet. Sykefraværet var i 2015 på 4,39 %, en 

reduksjon på 1,89 % -poeng siden 2014. Legeforeningens sekretariat er IA-bedrift.  

 

Det gjennomføres regelmessige samarbeidsmøter mellom generalsekretær, personalforening, 

hovedverneombud og representanter for arbeidsmiljøutvalget. 

Det har ikke forekommet arbeidsulykker i 2015. 
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5. Diskriminering og likestilling 

Legeforeningens ansatte bestod ved utgangen av 2015 av 34,1 % menn og 65,9 % kvinner. Ved 

utlysninger av nye stillinger legges det vekt på at alle kvalifiserte personer anmodes om å søke 

stilling, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller nasjonalitet. Det tilrettelegges for 

medarbeidere med sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne, og sekretariatet innførte i 2011 en 

livsfasepolitikk som skal legge forholdene til rette for at hver enkelt medarbeider får benyttet 

sin kompetanse og kapasitet på best mulig måte gjennom god tilrettelegging for 

arbeidssituasjonen avhengig av ulike behov knyttet til livsfaser.  

6. Påvirkning av det ytre miljø 

Legeforeningen har ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Legeforeningen ønsker å ta 

miljøutfordringene på alvor og ble offisielt sertifisert som miljøfyrtårnbedrift den 9. februar 

2014. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, 

særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter.  

7. Aktivitetsresultat og disponeringer 

Sentralstyret foreslår at årets overskudd på kr 2 168 319 disponeres som følger:  

 

Den frie formålskapital reduseres med kr 950 592 ved den foreslåtte disponeringen. Fordelingen 

av aktivitetsresultatet på fondene tar utgangspunkt i fondenes driftsresultat justert for respektive 

andeler av foreningens samlede finansinntekter. Fri formålskapital i foreningen etter disponering 

av aktivitetsresultatet utgjør kr 34 187 020. 

8. Fremtidig utvikling 

Hovedforeningens økonomi er sammensatt av i stor grad faste personal- og driftskostnader, 

mens inntekter er variable. Dette gjør foreningen sårbar ved svikt i inntektene. De variable 

driftsinntektene består hovedsaklig av Tidsskriftets annonseinntekter samt av foreningens 

finansinntekter.  

 

Generelt sett er annonsemarkedet i nedgang, mens fagpressen ser ut til å klare seg bedre. 

Tidsskriftet har holdt stillingen godt de senere år på total annonseomsetning; en kraftig nedgang 

i stillingsannonser på papir er møtt med en tilsvarende økning i nettannonser og omsetningen av 

produktannonser har vist en positiv utvikling. Det vil kreve en større innsats enn tidligere å 

opprettholde omsetningen på både stillings- og produktannonser. Tidsskriftet overvåker 

markedene kontinuerlig og en ny versjon av Legejobber.no lanseres snart, noe som vil kunne 

Avsetning Disponering

resultat 2015

Overføres fra selvpålagte avsetninger -8 830 000

Overføres fra Utdanningsfond I -7 724 679

Overføres fra Utdanningsfond II -21 354

Overføres fra Utdanningsfond III -77 191

Overføres til Lånefondet 23 120 986

Overføres fra Fond for kvalitet og pasientsikkerhet -3 277 399

Overføres fra Fond for forebyggende medisin -20 709

Overføres fra Fond for kv.legers vitenskapelige innsats -50 743

Overføres fra annen formålskapital -950 592

Totalt 2 168 319
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bidra positivt til utviklingen. Foreningen har tidligere gjort avsetninger i balansen på tilsammen 

kr 9,9 millioner som en buffer mot eventuell fremtidig inntektssvikt. Det bør fortsatt være en 

prioritert oppgave å sørge for at en mindre del av kostnadene finansieres gjennom variable 

inntekter i de kommende budsjettbehandlinger.  

 

Fra 2011 ble det iverksatt flere tiltak i sekretariatet for å holde kostnadene innenfor 

budsjettrammene og for å redusere driftsunderskuddet. Dette har bidratt til betydelig reduksjon i 

hovedforeningens driftsunderskudd sammenlignet med budsjett både i 2011, 2012, 2013 og 

2014. I 2015 er det et positivt budsjettavvik på driftsresultatet på ca. kr 3,8 millioner i 

Hovedforeningen. Driftsunderskuddet har økt med ca. kr 9,9 millioner fra 2014 til 2015. 

Viktigste årsaker til økt driftsunderskudd er økte pensjonskostnader på ca. kr 6,2 millioner, 

avsetninger til tap på ca. kr 1,6 millioner samt oppstart av avskrivninger på ny registerløsning 

fra 2. halvår med ca. kr 2,2 millioner. Som tidligere omtalt under avsnitt 2, er dette et planlagt 

underskudd som i det alt vesentligste finansieres av tidligere års øremerkede avsetninger i 

balansen. I 2016 vil avskrivningene på ny registerløsning utgjøre ca. kr 4,7 millioner. 

 

Fra 1.1. 2016 er det innført nye regler om uførepensjon. Dette medfører en regnskapsteknisk 

engangsreduksjon i pensjonskostnadene på i overkant av kr 6 millioner i 2016. Noe gunstigere 

aktuarmessige forutsetninger per 31.12. 2015 bidrar også til at forventede pensjonskostnader 

reduseres i 2016. Inkludert engangseffekten av ny uførepensjon, er de samlede kostnader 

knyttet til den kollektive pensjonsordningen i 2016 beregnet å utgjøre på ca. kr 24,4 millioner 

inkl. arbeidsgiveravgift mot ca. kr 38,8 millioner i 2015. Det er et mål at en endring i 

foreningens pensjonsmodell fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert ordning settes i kraft i 

løpet av 2016, med en forventning om lavere og mer forutsigbare pensjonskostnader. Antall 

årsverk per 31.12. 2015 viser en reduksjon på 1,3 årsverk fra 31.12. 2014. Opptellingen av 

årsverk gir et situasjonsbilde per 31.12. hvert år, og er således ikke justert for tilfeldige 

svingninger gjennom året knyttet til antallet innleide vikarer ved permisjoner eller langtids 

sykefravær.  

 

9. Finansiell risiko 

Risiko og usikkerhet rundt global vekst har preget finansielle markeder siden sommeren. Selv 

om man venter at aksjemarkedet skal stige vil volatiliteten holde seg høy. Det er fremdeles 

størst bekymring rundt vekstutsiktene i fremvoksende markeder, som tynges av lav etterspørsel 

på grunn av svakere vekst i Kina og nedgang i råvarepriser. Ekspansiv pengepolitikk og 

vedvarende stabil vekst i utviklede økonomier legger til rette for videre bedring i inntjening. I 

rentemarkedet er avkastningspotensialet fremdeles magert med unntak av deler av 

kredittmarkedet. Investeringsporteføljen er godt diversifisert i både aksjer og rentebærende 

papirer.  God diversifisering reduserer porteføljens risiko. Verdipapirporteføljen var per 31.12. 

2015 fordelt mellom aktivaklasser i henhold til nedenstående tabell: 

 



Beretning 2015 fortsettelse  Den norske legeforening 

 

 

Hoveddelen av foreningens overskuddslikviditet er plassert i verdipapirmarkedene. 

Investeringsporteføljen forvaltes av henholdsvis Storebrand og Pimco. I 2015 har ca. 20 % av 

kapitalen vært plassert i norske og globale aksjer hos Storebrand. Pimco har plassert 37 % av 

kapitalen i globale rentebærende papirer mens de resterende 42 % er investert i norske 

rentebærende papirer hos Storebrand. Foreningens globale investeringer er valutasikret og 

foreningen er således ikke eksponert for valutarisiko. Plasseringene i rentebærende papirer har, 

med en gjennomsnittlig durasjon på ca. 1,4 år, lav risiko for kursfall (diskonteringseffekt) ved 

eventuell fremtidig økning i rentenivået 

Foreningen har historisk sett svært lite tap på fordringer. Løpetiden på lån i Lånefondet er inntil 

12 år. Gjennomsnittlig gjenstående løpetid på utlånsporteføljen i fondet utgjorde ca. 6,5 år per 

31.12. 2015.  

Likviditeten i foreningen vurderes som meget god. 

 

 

Oslo, 15. mars 2016 

 

 

 

 

Marit Hermansen   Jon Helle    Cecilie Alfsen 

president    visepresident 

 

 

Kari Sollien     Ole Johan Bakke   Anja Fog Heen 

 

 

 

Christian Grimsgaard   Christer Mjåset   Kjartan Olafsson 

 

 

 

           Geir Riise 

           generalsekretær 

Aktivaklasse Beløp Andel i %

Norske rentebærende papirer 286 400 797 42,5 %

Globale rentebærende papirer 248 024 189 36,8 %

Norske aksjer 34 870 962 5,2 %

Globale aksjer 107 105 088 15,9 %

Valutasikring globale aksjer -2 358 304 -0,3 %

Sum investerte midler 674 042 731 100,0 %
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Til landsstyret 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/1720 Dato: 15.3. 2016 

 \\dnlffil1\txt\okad\felles_okad\regnskap\2015\andre stiftelser\ls-sak stiftelser 2015.doc 

 

 

Sak 17 – Regnskaper for 2015 til landsstyrets orientering 
 

Vedlagt følger til orientering regnskap og revisjonsberetning for følgende stiftelser hvor 

sentralstyret har endelig godkjenning: 

 

 Caroline Musæus Aarsvolds fond 

 Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 

 Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød 

 Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt 

 

Forslag til vedtak vedrørende regnskap for ovenstående stiftelser for 2015, fremkommer på side 1 

av 29 i det vedlagte materialet. 

 

 

 

for Den norske legeforenings sentralstyre    

etter fullmakt 

 

 

 

Geir Riise        Erling Bakken 

generalsekretær        økonomidirektør 
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Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2015 
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Til landsstyret 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: Dato: 18.4. 2016 
 u:\okad\felles_okad\regnskap\2015\sop\brev til landsstyret.doc 

 
 

Sak 18 - Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger 2015 
 

Vedlagt følger styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordninger for leger 

for 2015.  

 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

 

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 42 669 902, godkjennes 

og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2015. 

 

 

 

 

for Den norske legeforenings sentralstyre     

etter fullmakt 

 

 

 

Geir Riise        Erling Bakken 

generalsekretær        økonomidirektør 
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SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNINGEN FOR LEGER 

 

 

ÅRSBERETNING  
 

 

 

2015 

 

 

 

Virksomhetens art og sted 
 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har som formål å yte økonomiske bidrag 

ved sykdom og pensjonering for leger og deres etterlatte.  Ordningen er organisert som en 

stiftelse og står under tilsyn av Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

Det ytes sykehjelp ved arbeidsuførhet og stønad under permisjon i forbindelse med nedkomst 

og adopsjon til privatpraktiserende leger.  Ordningen yter også pensjoner og stønad til 

etterlatte når et medlem av ordningen faller fra.  Videre støtter SOP kollektive 

sykdomsforebyggende og sosiale tiltak samt forskning på områder som er innenfor SOPs 

interesseområde.  

 

SOP har adresse i Akersgaten 2 i Oslo.  

 

 

Redegjørelse for årsregnskapet 

 

Hovedoppgaver i 2015 

Fra og med 2015 er SOPs alderspensjon opphørende med to utbetalingsalternativer, enten 

over ti år eller til fylte 77 år. Tidligste starttidspunkt er fortsatt 62 år. Bakgrunnen for at SOPs 

styre i 2014 vedtok å fjerne livsvarig alderspensjon som mulig utbetalingsperiode, var 

kompleksiteten som forventet økt levealder gir i forhold til krav om stadig endring av SOPs 

omregningsfaktorer ved beregning av pensjoner. Ved kun å ha opphørende alderspensjon vil 

ikke forventninger om økt levealder slå så sterkt ut, og omregningsfaktorene kan beholdes 

uendret over noe tid. Som en overgangsordning ble medlemmer som hadde fylt 62 år per  

1.12. 2014, gitt mulighet frem til 1.7. 2015 å søke om livsvarig alderspensjon, men da med 

oppstart fra 1.12. 2014. En del leger ønsket å benytte seg av denne muligheten. Grunnet 

regelen om at man ikke kan starte uttak av alderspensjon fra SOP samtidig som man er 

medlem av en tjenestepensjonsordning, var dette ikke mulig for flere av legene.  Dommen 

avsagt i Arbeidsretten i juni 2013 som innebærer at det ikke lenger er noen nedre grense for 

innmelding i tjenestepensjonsordning i KS-området, har medført at mange leger med en 

tilpliktet kommunal bistilling ikke har mulighet til å starte uttak av alderspensjon fra SOP før 

arbeidsforholdet i kommunen er avsluttet. 
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SOPs brutto uførepensjon økte fra 1.1. 2015 med 54 %, ved at tilknytningen til livsvarig 

alderspensjon ble erstattet av tilknytning til ordningens pensjonsreferanse.  Fra 2015 utgjorde 

ordningens uførepensjon to ganger pensjonsreferansen, som for 2015 tilsvarte kr 154 000 før 

samordning med tjenestepensjoner. Pensjoner fra Legeforetakenes Pensjonsordning er ikke 

gjenstand for samordning. Styrkingen av SOPs uførepensjon har vært viktig for styret, da 

dette innebærer en ekstra trygghet også for de yngste medlemmene. I motsetning til retten til 

alders- og ektefellepensjon, er retten til uførepensjon uavhengig av autorisasjonstidspunktet. 

SOPs styre holder seg kontinuerlig oppdatert på omkringliggende regelverk, og vil følge med 

på hva slags effekt endring i regelverket omkring beregning av uføretrygd i det offentlige kan 

få på SOPs ytelser. 

 

Året begynte bra i aksjemarkedene og videreførte de siste års sterke utvikling. Siste halvår har 

midlertidig vært urolig. Utviklingen har særlig vært drevet av fallende oljepris og svake 

vekstutsikter. I løpet av året falt oljeprisen med 30 %, til det laveste nivået siden 2004. 

Nedgangen i oljepris er normalt en viktig årsak til svekkelse av kronekursen. I 2015 svekket 

kronen seg nærmere 17 % mot dollar. SOP har valutasikret sine utenlandske investeringer og 

drar ikke nytte av svak kronekurs. 

  

Alle SOPs investeringer er underlagt etisk screening. Dette innebærer at alle porteføljer er 

screenet for verdipapirer som er relatert til landminer, klasebomber, atomvåpenindustri og 

tobakk (produksjon og salg). I tillegg vedtok styret i stiftelsen at SOPs investeringer fra og 

med 2010 også skal underlegges FNs 10 Global Compact -regler. Dette innebærer at 

investeringsporteføljen etter dette også er renset for selskaper som opptrer i strid med minst 

ett av nedenstående kriterier: 

 

 Bryter med menneskerettighetene 

 Bryter med arbeidstakerrettigheter 

 Forårsaker alvorlig miljøødeleggelser 

 Er involvert i korrupsjon 

 

Resultatregnskapet 

 

Inntekter 

I forbindelse med forhandlingene om normaltariffen i 2015 fikk SOP tildelt kr 12,3 millioner 

for avtaleperioden 1.7. 2015 – 30.6. 2016. 50 % av dette sammen med 50 % av tildelingen for 

forrige avtaleperiode, er således regnskapsført som driftsinntekt med kr 12,3 millioner i 2015. 

 

Avkastning fra kapitalforvaltningen var i 2015 positiv med ca. kr 175,0 millioner og den 

verdijusterte avkastningen av investert kapital var 3,8 %.  Dette er 1,6 % -poeng bedre enn 

porteføljens referanseindeks. Investeringsstrategien har vært uforandret i 2015. 

 

Store enkelttransaksjoner skjer hovedsakelig i forbindelse med de kvartalsvise 

rebalanseringene av kapitalforvaltningsporteføljene og ved kvartalsvis oppgjør av 

valutasikring. 

 

SOP følger de samme investeringsbegrensninger som norske livsforsikringsselskaper. SOP er 

imidlertid ikke underlagt garantiforpliktelser slik det er i livsforsikringsselskaper. SOP har 

derfor større frihetsgrad ved allokering av kapitalen.   
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Kapitalen var per 31.12. 2015 fordelt på 12 forvaltningsmandater. Dette inkluderer et 

valutasikringsmandat som sikrer utenlands investeringer mot svingninger i alle ledende 

valutaer.  

  

Kostnader 

Administrasjonskostnadene økte med 17 %, fra ca. kr 15,1 millioner i 2014 til ca. kr 17,7 

millioner i 2015. Høye pensjonskostnader i sekretariatet i legeforeningen bidrar til at 

administrasjonshonorar øker med kr 1,3 millioner til kr 11,3 millioner. Totale kostnader på 

konsulentbistand utgjorde kr 2,3 millioner i 2015. Dette knytter seg blant annet til arbeid med 

nytt design av nettsiden www.sop.no og videreutvikling av saksbehandlingssystemet SOP-

sak. I tillegg har det påløpt kostnader i forbindelse med innkjøp av advokatbistand i 

forbindelse med en ankesak samt at aktuar Lillevold & Partners har utarbeidet ny uføretariff.    

 

Ytelser til stønadsberettigede 

Utbetaling av stønader fra ordningen økte med 7,6 % i 2015, fra kr 154,3 millioner i 2014 til 

kr 166,1 millioner i 2015.  Pensjonsutbetalingene økte med nær 17,9 % og utbetalingene til 

sykehjelp og andre avbruddsytelser falt med 8,3 % fra 2014 til 2015.  Antall leger som mottok 

sykehjelp i 2015 var 214, antall kvinner som hadde fødselsstønad var 96 mens tilsvarende tall 

for menn var 101 i 2015. Det ble utbetalt stønad i forbindelse med adopsjon til 5 leger. Totalt 

mottok 416 leger avbruddsytelser fra SOP i løpet av 2015. 

 

Tabellen nedenfor viser aktuelle pensjonsytelser til pensjonistbestanden per 31.12. 2015. 

 

 Antall Årlig pensjon Gjennomsnittlig 

pensjon 

Alderspensjon livsvarig 653 49 498 560 75 802 

Alderspensjon 10 års utbetaling 207 26 415 156 127 609 

Alderspensjon til fylte 77 år 132 17 249 268 130 676 

Uførepensjon 162 16 656 288 102 817 

Ektefellepensjon 287 12 823 860 44 682 

Barnepensjon 30 1 360 776 45 359 

Sum 1 471 124 003 908 84 299 

 

Andre stønader 

I henhold til SOPs formålsparagraf (§ 2 i vedtektene) kan det ytes støtte til kollektive 

sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak til beste for 

medlemmer/ektefeller som er blitt pensjonister.  Med hjemmel i denne bestemmelsen har SOP 

siden 1993 bidratt til finansieringen av Legeforskningsinstituttet, for deres arbeid med 

forskning på legers helse.  Videre ble det utbetalt støtte til Legeforeningens fylkesvise 

kollegiale støttearbeid, til det forebyggende behandlingstilbudet Villa Sana på Modum Bad, 

pensjonsforberedende kurs samt til kurs i regi av Eldre legers forening.  I alt ble det i 2015 

utbetalt kr 12,1 millioner i prosjektstøtte til nevnte formål.  

 

 

Balansen 

 

Stiftelsens bokførte totalkapital pr. 31.12. 2015 var kr 4 914 millioner, en reduksjon på ca.  

kr 3 millioner fra 2014. Verdipapirporteføljens kursreserve har i løpet av 2015 økt med ca.  

kr 191 millioner til ca. kr 908 millioner.  Samtidig realiserte SOP i 2015 gevinster på ca.  

http://www.sop.no/
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kr 175 millioner, samt tap på ca. kr 9 millioner knyttet til salg av verdipapirer. 

Verdipapirporteføljen er vurdert til virkelig verdi pr 31.12. 2015. 

 

Verdipapirporteføljen er fordelt mellom aktivaklasser i henhold til nedenstående tabell (inkl. 

opptjente ikke forfalte renter samt inkl. skyldig forvaltningshonorar, alle beløp i hele tusen):  

 

 

Norske rentebærende papirer 1 048 997

Globale rentebærende papirer 1 284 458

Norske aksjer 376 623

Globale aksjer 1 584 491

Eiendomsfond Norge 470 249

Sum 4 764 818  
 

For øvrig var kapitalen plassert i utlån (Christiania Torv AS), driftsmidler og bankinnskudd. 

 

Samlet bokførte forpliktelser utgjorde per 31.12. 2015 ca. kr 4 795 millioner.  Av dette 

utgjorde påløpte pensjonsforpliktelser ca. kr 4 120 millioner. Det er avsatt ca. kr 674 millioner 

til andre ytelser.  

 

Fortsatt drift 
 

Årsregnskapet er utarbeidet med fortsatt drift som forutsetning. 

 

Arbeidsmiljø 

Ordningen har ikke egne ansatte.   

 

Likestilling 
 

I og med at ordningen ikke har egne ansatte, knytter hensynet til likestilling seg til valg av 

styremedlemmer, men det kommer også til uttrykk gjennom utformingen av ytelsene.  To av 

styrets fem medlemmer i 2015 er kvinner.   

 

Påvirkning av det ytre miljø 
 

Det ytre miljø forurenses ikke av SOPs virksomhet.  

 

Forslag til disponering av årsresultat 
 

Årets overskudd på kr 42 669 902 overføres til annen egenkapital. 
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Styrets vurdering 
Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets mening fyllestgjørende 

informasjon om virksomheten i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger i 2015. 

 

Fremtidig utvikling 
 

SOPs ytelser bør være preget av forutsigbarhet. Grunnlaget for den ønskede forutsigbarhet er 

tilrettelagt gjennom de nødvendige endringer som har vært gjennomført de senere år.  SOP vil 

fortsatt følge med på omveltningene på pensjonsområdet og vurdere å tilpasse vedtektene 

ettersom omkringliggende rammebetingelser krever eller gjør endringer ønskelig. 

Styret vil fortsatt ha et høyt engasjement for å sikre at ordningens kapital forvaltes på en slik 

måte at hensynene til forsvarlighet og avkastning balanseres, og at dette skal skje innenfor 

rammen av den etiske forvaltningen som ligger til grunn for plasseringen av SOPs midler.  

 

Finansiell risiko 

 

Stiftelsens investeringer i globale aksjer og renter er valutasikret og stiftelsen er således ikke 

eksponert for valutarisiko. SOPs aksjeporteføljer er brede indeksnære porteføljer og er således 

eksponert for den generelle markedsrisikoen i aksjemarkedene, men i liten grad eksponert for 

spesifikk risiko knyttet til enkeltselskaper. Plasseringene i rentebærende papirer i Norge har 

med en gjennomsnittlig durasjon på ca. 1,6 år, moderat risiko for kursfall (diskonteringstap) 

ved eventuell fremtidig økning i rentenivået. De globale renteinvesteringene har en 

gjennomsnittlig durasjon på ca. 2,1 år og det stilles strenge krav til kredittrating (minimum 

"investment grade").  SOP er således ikke investert i high yield -obligasjoner. 

Likviditeten i stiftelsen vurderes som god. 

 

Oslo, 10.3. 2016 

 

 Hans Kristian Bakke Truls Disen 

 leder nestleder 

 

 

 

 

Anne Mathilde Hanstad       Arne Laudal Refsum            Anita Mølmesdal Sivertsen 

 

 

________________ 

Geir Riise 

forretningsfører         
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Til landsstyret 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 16/1576 Dato: 18.4. 2016 

  

 

 

Sak 19 – Budsjett for Den norske legeforening 2017 

 

Vedlagt følger sentralstyrets forslag til budsjett for Den norske legeforening for 2017. Forslag 

til budsjettvedtak er gitt på sidene 13 - 16 i fremlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

for Den norske legeforenings sentralstyre     

etter fullmakt 

 

 

 

Geir Riise         Erling Bakken 

generalsekretær        økonomidirektør 
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1 Generelt 
 

Dette dokumentet presenterer sentralstyrets forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening 

for 2017.   

 

1.1 Bakteppe 

Legeforeningen forvalter en stor og omfattende økonomi. Den samlede formålskapitalen per 

31.12. 2015 utgjorde ca. kr 1,35 milliarder. Over 90 % av denne kapitalen er imidlertid regulert av 

vedtektene i fondene. Kun ca. kr 34,2 millioner eller 2,5 % av samlet kapital er definert som helt 

fri formålskapital. I tillegg inneholder balansen selvpålagte avsetninger på tilsammen ca. kr 33,4 

millioner. De selvpålagte avsetningene har følgende formål:  

 Møte eventuell fremtidig inntektssvikt (eks. knyttet til annonser eller finansinntekter) 

 Møte fremtidig behov for investeringer og teknologisk utvikling 

 Dekke ekstraordinære kostnader - eksempelvis knyttet til sekretariatets pensjonsordning 

Ovenstående avsetninger ble etablert i perioden 2010-2014 i en periode hvor foreningen hadde 

høye finansinntekter. I tillegg har Hovedforeningens drift i denne perioden vært preget av 

konsolidering og effektivisering uten reell ekspansjon i kostnader og årsverk.   

 

Inkludert de selvpålagte avsetningene utgjør reservene likevel kun 5,0 % av total formålskapital. 

Reservene tilsvarer i underkant av fire måneders drift av Hovedforeningen. Foreningsleddenes 

gjennomsnittlig bufferkapital tilsvarer til sammenligning mer enn 1,5 års drift av det enkelte 

foreningsledd.  

 

Sekretariatet har ikke ekspandert i perioden 2009-2015. Det har i denne perioden vært fokus på 

kjerneaktiviteter og effektiviseringstiltak. Som omtalt også forut for budsjett 2016 samt i 

utvalgsrapport fra Juridisk bistandsprosjekt III, innebærer dette i praksis at stor økning i 

saksmengde ikke har medført økt bemanning i denne perioden.  

 

Driftsunderskuddet i Hovedforeningen ble gradvis redusert fra ca. kr 14,2 millioner i 2010 til ca. 

kr 1,4 millioner i 2014. Driftsresultatet for 2014 ga likevel et noe urealistisk bilde av den reelle 

langsiktige bærekraften i Hovedforeningens økonomi. Regnskapet for 2014 omfattet både 

ekstraordinære ikke budsjetterte inntekter, underforbruk på personalbudsjettet som følge av 

vakante stillinger samt utsatte avskrivningskostnader for de igangsatte IT-prosjekter ikke var 

sluttført. Som planlagt og budsjettert, ble driftsresultatet i 2015 betydelig svakere enn 2014. 

Viktigste årsak til dette var kraftig økning i pensjonskostnadene. Selv om driftsresultatet i 

Hovedforeningen endte opp nesten kr 4 millioner bedre enn budsjettert og mesteparten av 

underskuddet ble dekket av tidligere års avsetninger, innebar et svakt finansresultat til at den frie 

formålskapitalen ble noe redusert i 2015. 

 

Landsstyret i 2015 vedtok å prioritere Hovedforeningens driftsøkonomi ved behandlingen av 

kontingentfordelingen for 2016. Dette bidro til at sentralstyret i desember 2015 vedtok et 

detaljbudsjett for 2016 som viser et beskjedent driftsunderskudd for Hovedforeningen på ca. kr 

2,8 millioner. Rammebudsjettet vedtatt av landsstyret i 2015 viste til sammenligning et 

driftsunderskudd på ca. kr 7,2 millioner. Vesentligste årsak til bedringen sammenlignet med 

rammebudsjett er lavere pensjonskostnader som følge av ny lov om uførepensjon. Dette er 

imidlertid en engangseffekt som ikke vil bli repetert i 2017. For 2017 er det budsjettert med 

pensjonskostnader på 2016 -nivå justert for engangseffektene i 2016. Det er likevel verdt å merke 

seg at budsjettert driftsresultat med dette blir vurdert å være på et bærekraftig nivå ved at normale 

finansinntekter vil bidra til et lite overskudd på bunnlinjen. 
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1.2 Utfordringsbilde 2017 

Rammebudsjett 2017 påvirkes særlig av følgende forhold: 

 Konklusjonene fra Juridisk bistandsprosjekt III (jfr. Landsstyresak 10) 

 Merkantil støtte til foretakstillitsvalgte 

 Pensjonskostnader i sekretariatet 

 Styrking av driftsøkonomien til foreningsledd med lav medlemsmasse 

 Konsekvenser av eventuell arbeidsgiveravgift på praksiskompensasjon 

 

Juridisk bistand til leger 

Det vises her til sak 10 til Landsstyret. I takt med stigende medlemsmasse opplever sekretariatet 

en sterk økning i antall juridiske saker av arbeidsrettslige eller helserettslig karakter. 

Saksmengden stiger mer enn den forholdsmessige veksten i medlemsmassen skulle tilsi og 

indikerer en generell økt rettsliggjøring av forhold på arbeidsplassen samt et vanskeligere 

samarbeidsklima mellom arbeidsgiverside og arbeidstakersiden ved flere foretak. 

 

Dette budsjettet har innarbeidet anbefalingene fra Juridisk bistandsprosjekt III som er gjengitt i 

sak 10 til Landsstyret. I praksis innebærer dette en styrking av kapasiteten ved sekretariatets 

avdeling for Jus og arbeidsliv (JA-avdelingen) med inntil fire faste årsverk med virkning fra 2017. 

I tillegg legges det opp til å styrke rettshjelpsavsetningen i balansen med inntil kr 6,0 millioner fra 

dagens nivå på ca. kr 4,4 millioner, ved å omplassere fra tidligere avsetninger til fremtidige 

pensjonskostnader. Avsetningen til fremtidig pensjon fremstår mindre relevant fremover både 

fordi regelverket knyttet til uføredekning er endret og i lys av det pågående arbeidet med 

endringer i pensjonsordningen for de sekretariatsansatte som ventelig vil gi mer forutsigbare 

kostnader. Rettshjelpsavsetningen vurderes etter dette å være stor nok til i 2017 å kunne dekke 

prosessrisiko ved eventuelle rettsaker samt til å styrke JA-avdelingen med ytterligere inntil tre 

midlertidige tilsettinger for å håndtere en akutt underkapasitet mht. behov for juridisk bistand 

både generelt og opp mot konkrete ressurskrevende enkeltsaker. 

 

Merkantil støtte til tillitsvalgte 

Spørsmålet om sekretariatsbistand til foretakstillitsvalgte ble reist av Oslo legeforening ved Svein 

Aarseth under behandlingen av rammebudsjett for 2016 under Landsstyremøtet i 2015. Forslaget 

ble vedtatt oversendt sentralstyret. Sentralstyret har i perioden diskutert dette og foreslår som en 

prøveordning å opprette en stilling i sekretariatet som vil ha som formål å yte merkantil 

sekretariatsstøtte til tillitsvalgte ved de største foretakene. I tillegg til dette jobbes det med gode 

IT-løsninger og mer hensiktsmessige nettsider som også har som mål å lette arbeidet for de 

foretakstillitsvalgte. 

 

Pensjonskostnader 

Det fremlagte budsjettforslaget innebærer uendrede kostnader knyttet til pensjonsordningen for de 

sekretariatsansatte sammenlignet med status 2016 justert for engangseffekter av endret 

uførepensjon som ble innført fra 1.1. 2016. Dette innebærer samlede pensjonskostnader i 2017 på 

ca. kr 29 millioner. Dette er likevel ca. kr 10 millioner lavere enn de faktiske pensjonskostnadene i 

2015. Nedgangen i kostnader fra 2015 til 2016 skyldes de permanente effektene av ny 

uførepensjon samt gunstigere forutsetninger i form av blant annet høyere diskonteringsrente 

(fastsettes av Norsk regnskapsstiftelse, NRS) i 2016.  

 

Selv med kostnadsmessig nedgang fra 2015 til 2016 er fortsatt kostnadssiden både svært 

uforutsigbar og høy. Sekretariatet har det siste året jobbet med alternativer til dagens 

ytelsespensjon som vil gi mer forutsigbare kostnader og over tid et lavere kostnadsnivå.  Samtidig 

har det vært en vesentlig premiss at en ny ordning oppfattes av de ansatte som kvalitativt 
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konkurransedyktig med eksisterende ordning. Arbeidet er i skrivende stund ikke sluttført og ingen 

kostnadsbesparelser utover allerede realiserte kostnadsreduksjoner fra 2015 til 2016 er inntatt i 

budsjettet. 

 

Styrking av økonomien i mindre foreninger 

Spørsmålet om å bruke kontingentmodellen for å styrke de mindre foreningenes økonomi samt 

redusere bruken av årsmøtevedtatt kontingent, ble fremmet av Leger i vitenskapelige stillinger 

(LVS) ved Kirsti Ytrehus under behandlingen av rammebudsjett for 2016 under Landsstyremøtet i 

2015. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret. Sentralstyret har behandlet saken og mener 

dette forslaget bør imøtekommes gjennom igjen å øke størrelsen på basistilskuddet. Forslaget 

bidrar til å styrke økonomien til foreningsledd med relativt få medlemmer slik at basisaktivitet 

knyttet til eksempelvis styremøter, årsmøter, regnskapsførsel og revisjon, kan gjennomføres uten 

innkreving av tilleggskontingenter. Forslaget om økt basistilskudd er omtalt særskilt under avsnitt 

1.4 i dette dokumentet. 

 

Praksiskompensasjon 

Etter flere runder først med Skatt Øst og deretter med Skattedirektoratet (SKD), ble det fra SKD 

høsten 2015 konkludert med at praksiskompensasjon (PK) er å betrakte som personlig honorar 

som utløser arbeidsgiveravgift (AGA). Legeforeningen er uenig i denne konklusjonen. I 

samarbeid med andre medlemsforeninger i Akademikerne som har lignende ordninger, har derfor 

sentralstyret besluttet å forfølge dette vedtaket rettslig. I påvente av en konklusjon fra 

rettsapparatet ble rutinene lagt om med virkning fra 1.1. 2016. Merkostnadene for 

foreningsleddene knyttet til AGA dekkes i 2016 av Hovedforeningen.  

 

Kontingentfordelingsmodellen i Legeforeningen inneholder et særskilt element hvor 

foreningsledd med et vesentlig innslag av praksiskompensasjon i sin økonomi, kompenseres for 

dette gjennom et eget påslag i samlede kontingentinntekter (tilskudd til 

praksiskompensasjon/frikjøp). Påslaget er basert på estimert faktisk kostnadsnivå på PK i de ulike 

foreningene. Den kontingentfordeling som er vedlagt denne saken tar ikke høyde for at ordningen 

med AGA på PK skal videreføres i 2017. Dette betyr at den kontingentfordeling som foreslås 

vedtatt, vil kunne bli justert i endelig kontingentfordeling om Legeforeningen ikke får medhold i 

en rettslig prosess. Det foreslås derfor i vedtakets underpunkt A punkt 10, at sentralstyret gis 

fullmakt til å justere tilskuddsrammen til praksiskompensasjon/frikjøp tilsvarende AGA-satsen 

hvis kravet om AGA opprettholdes. En slik justering finansieres gjennom tilsvarende reduksjon i 

per capita -tilskuddet. 

 

Andre forhold 

Myndighetene har satt i gang et arbeid med en total gjennomgang av spesialistutdanningen, 

herunder også finansieringen av denne. I dette ligger også at hele modellen med Utdanningsfond 

I's rolle i finansieringen av kurs og Utdanningsfond III's rolle i den individuelle finansieringen av 

spesialistutdanning av sykehusspesialitetene, vil bli gjennomgått. Budsjettet forutsetter at dagens 

modell videreføres i budsjettåret 2017.   

 

Stillingsannonser i Tidsskriftet utgjør drøye 10 % av Hovedforeningens samlede inntekter. Disse 

variable inntektene er svært viktige for å kunne videreføre og videreutvikle Tidsskriftet som et 

velrennomert blad med svært høy faglig integritet og kvalitet. De senere årene opplever 

Legeforeningen at konkurransen på stillingsannonsemarkedet øker og at helseforetakene har økt 

kostnadsfokus knyttet til rekruttering og stillingsannonsering. Administrasjonen i Tidsskriftet har 

gjennom målbevisst arbeid knyttet til både kundeoppfølging og fokus på bedre og mer 

brukervennlige annonseportaler, så langt greid å opprettholde en solid posisjon for Tidsskriftet og 

Legejobber.no som annonsemedium. Imidlertid gjør dette bakteppet at det i 2017 budsjetteres med 
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noe lavere annonseinntekter enn erfaringstall fra 2015 og det rammebudsjett for 2016 som ble 

vedtatt av Landsstyret i 2015. 

 

1.3 Kontingentfordeling i 2017 

 

I budsjettet for 2017 foreslår sentralstyret en økning i kontingentsatsen på ca. 2,3 % for fullt 

betalende medlemmer. Dette er en økning tilsvarende forventet lønns- og prisvekst i sekretariatet i 

2017. Vedlagte forslag til hovedfordeling av kontingentinntektene i 2017 innebærer at 

Hovedforeningens inntekter styrkes forholdsmessig mer enn foreningsleddene for øvrig.  

 

Dette er nødvendig for å realisere konklusjonene i rapporten fra Juridisk bistandsprosjekt III (jfr. 

Sak 10 til Landsstyremøtet) som innebærer flere stillinger i Juridisk avdeling i sekretariatet. I 

tillegg økt juridisk bistand, er det forutsatt opprettet en ny stilling for merkantil støtte til 

foretakstillitsvalgte i 2017 (jfr. oversendelsesvedtak under sak 24, Landsstyret 2015). Den 

forholdsmessige styrkingen av Hovedforeningens inntekter ble også gjort i kontingentfordelingen 

for 2015 og 2016. Denne fordelingen ble da i hovedsak begrunnet med høye kostnader knyttet til 

sekretariatets pensjonsordning. Gjennomgangen av økonomisk status og resultatutvikling i 

foreningsleddene indikerer at forslaget ikke vil få dramatiske konsekvenser for foreningenes drift.  

 

Det er to ulike parametere som påvirker de samlede kontingentinntektene i Den norske 

legeforening: 

 

1. Prisendring på kontingenten 

2. Medlemsvekst/-utvikling 

 

Foreningsleddene får en gjennomsnittlig inntektsvekst tilsvarende prisstigningen på kontingenten 

på 2,3 %. Det er budsjettert med vekst i medlemsmassen på ca. 3,0 %. Dette er i tråd med trenden 

de siste årene. Økningen i samlede kontingentinntekter for foreningen som skyldes forventet vekst 

i medlemsmassen, foreslås i 2017 tilført Hovedforeningen. Den samlede inntektsveksten til 

foreningsleddene vil således kun være et resultat av prisøkningen på kontingentene. 

 

Sentralstyret foreslår at grunnlaget for fordeling av kontingentinntekter baseres på en 

kontingentsats for obligatorisk medlemskap for 2017 på kr 8 570. Dette er en økning på kr 190, 

tilsvarende 2,3 %. 

 

Det foreslås at kontingentsatsen for medisinstudentene økes med kr 20 til kr 670.  

 

Reduserte kontingentsatser for utvalgte grupper gjøres 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 6 420). 

 

1.4 Økt basistilskudd til foreningsleddene 

I 2013 fremmet LVS et forslag om at grunntilskudd til underavdelinger må økes på bekostning av 

per capita tilskudd. Samme tema og argumentasjon ble gjentatt av Ytrehus fra LVS i 2015 og 

resulterte i oversendelsesvedtak under sak 24. Bakgrunnen var at foreningsledd med lave 

medlemstall hadde utfordringer med å drive aktivitet mens de store akkumulerte kapital. 

Basisaktivitet knyttet til styremøter, årsmøter, regnskap og revisjon legger beslag på en 

forholdsmessig mye større del av økonomien i de små foreningene enn i de store. Ved å heve 

basistilskuddet vil samtlige foreningsledd få bedre muligheter til å øke medlemsrettet aktivitet. 
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Både i 2014 og 2015 vedtok Landsstyret å øke basistilskudd til samtlige foreningsledd. Dette var 

også i tråd med Desisorutvalgets rapport knyttet til regnskapet for 2014. 

 

I budsjett 2017 foreslås basistilskudd for yrkesforeningene økt med kr 65 000. Basistilskuddet til 

lokalforeninger og fagmedisinske foreninger foreslås i budsjettet økt med henholdsvis kr 15 000 

og kr 10 000. 

 

1.5 Budsjettforutsetninger 

1. Lønnsvekst i sekretariatet estimeres tilsvarende SSBs anslag på lønnsvekst i Norge i 2017 - 

2,4 %. Dette tallet er ikke bindende for det endelige lønnsoppgjøret i 2017. 

2. Prisstigning på «Andre driftskostnader» tilsvarende forventet økning i konsumprisindeksen 

i 2017 - 2,0 % 

3. Kostnadssiden i sekretariatet består av ca. 80 % personalkostnader og 20 % andre 

driftskostnader. Dette gir en samlet forventet kostnadsvekst på 2,3 % i 2017. 

4. Kontingentsatsene justeres opp med 2,3 % - tilsvarende forventet kostnadsvekst i 

sekretariatet. 

5. Satsene for praksiskompensasjon justeres med 2,3 % - tilsvarende kontingentsatsene. 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 8 570 (opp 

fra kr 8 380 i 2016) 

7. Kontingentsats Nmf fastsettes til kr 670 (kr 650 i 2016) for ordinært medlemskap mens 

medlemmer som også er medlemmer i ANSA gis en rabatt på kr 130.  

8. Prisen på ansvarsforsikringen øker med kr 50 til kr 450 per år. Økningen knyttes til økt 

satsing på bistand fra sekretariatets jurister mot enkeltmedlemmer (se avsnitt 1.2 og avsnitt 

2.2.10) 

9. Forventet medlemsvekst utgjør 3,0 %. Dette er i tråd med trend de senere år. 

10. Det foreslås at foreningsleddene i snitt får en økning i kontingentinntektene på 2,3 %.  

11. Følgende endringer i grunntilskudd foreslås i 2017:  

 Yrkesforeninger økes med kr 65 000 til kr 600 000  

 Lokalforeninger økes med kr 15 000 til kr 155 000  

 Fagmedisinske foreninger økes med kr 10 000 til kr 130 000  

Dette bidrar til en bedre økonomisk utvikling for de små foreningsleddene. 

12. Økningen i samlede kontingentinntekter som skyldes forventet medlemsvekst, foreslås 

tilført Hovedforeningens økonomi i 2017. Dette gir en forventet kontingentvekst for 

Hovedforeningen på 6,8 %.  

13. Det budsjetteres med bemanninsøkninger i sekretariatet i tråd med landsstyresak 10 og 

oversendelsesvedtak knyttet til merkantil støtte til tillitsvalgte.   

14. Det er budsjettert med at Tidsskriftets samlede annonseinntekter utgjør kr 26 millioner i 

2017. 

15. Det er budsjettert med en avkastning av investeringsporteføljen på 3,0 %. Dette er 0,5 % -

poeng lavere enn budsjett 2016 og begrunnes med historisk lavt rentenivå i markedet.  

16. Avtalen med Hdir om bistand til sakyndighetsarbeidet ved spesialistgodkjenninger 

videreføres til 1.10.2017.  

17. Rammen for midler som står til sentralstyrets disposisjon i budsjettåret, videreføres på kr. 

4,0 millioner i 2017. 

 

1.6 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 2017 i løpet av høsten 2016. Dette gir foreningen mulighet 

til å opptre fleksibelt ved endringer i rammebetingelser og ytre faktorer. 
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2 Resultatbudsjett 
 

Forslaget til resultatbudsjett er vist i vedlegg 1. Resultatbudsjettet for Legeforeningens samlede 

virksomhet i 2017 er satt opp med et samlet underskudd etter finansinntekter på ca. kr 1,3 

millioner. Høyt aktivitetsnivå i utdanningsfondene gir budsjettert underskudd i Utdanningsfond I-

III mens Hovedforeningen viser et budsjettert overskudd etter finansinntekter på ca. kr 3 millioner 

justert for avskrivingskostnader som forutsettes dekket av tidligere års avsetninger til IT-

investeringer. 

 

2.1 Prinsipper for regnskaps og budsjettoppstilling 

Budsjettoppstillingen følger fra og med 2017 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 har blitt 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 8 570 fastsettes som kontingent for fullt betalende medlemmer. Dette 

innebærer en økning på ca. 2,3 % fra 2016. Økning av kontingent tilsvarer forventet ordinær 

lønns- og kostnadsvekst i sekretariatet. 

 

I budsjettforslaget er SSBs anslag på gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge i 2017 samt tilsvarende 

prognose på økning i konsumprisindeksen (KPI), benyttet. Disse utgjør henholdsvis 2,4 % og 2,0 

% i 2017. I budsjettet er det forutsatt at personalkostnadene i Hovedforeningen øker tilsvarende 

SSBs tall mens øvrige kostnadsposter i gjennomsnitt øker tilsvarende endringen i KPI. Dette gir 

en estimert vektet kostnadsvekst på 2,3 % for Hovedforeningen.  

 

Etter at modellen med tildeling av kontingentmidler til kostnadskrevende drift falt bort fra og med 

budsjettåret 2010, 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 11 141 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 670. Reduksjon for studentmedlemmer som 

også har medlemskap i ANSA utgjør kr 130. Subsidieringen av Nmf foreslås i 2017 satt til kr 30 

per medlem, slik at Nmf oppnår kr 700 for fullt betalende medlemmer og kr 570 for medlemmer 

med dobbeltmedlemskap i ANSA. Med dagens prognose på medlemsvekst gir dette ca. 2,3 % 

økning i medlemsinntektene for Nmf fra 2016.  

 

Sentralstyret foreslår at det gis kontingentreduksjoner for utvalgte grupper på linje med tidligere 

år. Dette fremgår av forslaget til budsjettvedtak. 
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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 

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 3,0 % fra 2016 til 2017. Dette er i tråd med utviklingen de 

siste årene. 

 

På grunnlag av de foreslåtte kontingentsatser og prognoser for antall medlemmer innen de ulike 

priskategorier, er de totale kontingentinntekter for foreningen for 2017 beregnet til  

kr 140 421 692, 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 25 136 911 (kr 24,5 millioner i 2016) 

 Lokalforeningene med  kr 11 479 343 (kr 11,2 millioner i 2016) 

 Fagmedisinske foreninger med  kr 19 753 768 (kr 19,3 millioner i 2016) 

 Regionutvalgene med  kr 1 962 013 (kr 1,92 millioner i 2016) 

 Til Nmf foreslås et tilskudd på kr 700 per betalende medlem, og kr 570 for medlemmer 

med dobbeltmedlemskap med ANSA, beregnet til kr 2,84 millioner (kr 2,78 millioner i 

2016).  

 

Andelen av kontingentinntektene til Hovedforeningen er beregnet å utgjøre ca. kr 140,4 millioner, 

en økning på ca. 6,8 % fra 2016. Behovet for økt kontingentandel er omtalt i avsnitt 1.2. 

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 

2016. Andelen foreslås økt med 2,3 %. Det skal imidlertid nevnes at regionutvalgene til dels har 

hatt et betydelig underforbruk sammenlignet med landsstyrevedtatte budsjettrammer de senere år.  

I 2015 var det et samlet underforbruk på ca. kr 1,2 millioner. 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 2016. 
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I forslaget til landsstyrevedtak forutsettes at yrkesforeningene, lokalforeningene, Nmf og 

fagmedisinske foreninger leverer revisorgodkjent regnskap for 2015 før overføring av 

kontingentmidler finner sted. Endelig utbetaling av tilskudd til foreningsleddene for 2017 justeres 

med faktisk medlemsantall per 1.2. 2017 

 

2.2.2 Annonseinntekter 

Annonseinntektene i Tidsskriftet i 2015 endte på ca. kr 28,5 millioner, langt bedre enn forventet. 

Fortsatt stor usikkerhet knyttet særlig til konkurransesituasjonen for stillingsannonser, gjør at 

forventningene for 2017 legges på et lavere nivå, kr 26,0 millioner, noe over budsjettet for 2016.  

 

2.2.3 Abonnementsinntekter 

Antall betalende abonnenter på Tidsskriftet har vært jevnt synkende siden år 2000, og denne 

trenden forventes å fortsette i 2017. 

 

2.2.4 Salgsinntekter 

Det budsjetteres med salgsinntekter i 2017 på kr 1,15 millioner. Dette er inntekter fra salg av ID-

kort for leger, salg av engelske oversettelser fra Tidsskriftet og provisjon fra leverandøravtaler på 

medlemsfordeler. 

 

2.2.5 Tilskudd til felles formål 

Økningen i tilskuddet fra normaltariffen til felles formål er beregnet til 0,35 % i 2017. Samlet 

budsjettert beløp for 2017 ender derfor på kr 122 334 678. 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. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen har over en tid vært uenige om hvordan 

innbetalingen til Utdanningsfond III skal beregnes. Arbeidsretten ga i november 2015 

Legeforeningen medhold i at samtlige autoriserte leger ansatt i helseforetakene, uavhengig av hva 

slags stilling disse har, skal inkluderes i grunnlaget. Budsjettet for 2017, kr 25,8 millioner, tar 

hensyn til dette. 

 

2.2.7 Kursinntekter 

Kursinntekter består av kursavgifter ved utdanningsaktiviteter i Utdanningsfond I inkludert 

fakultetskursporteføljene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen, og er for 2017 anslått til ca.  

kr 56,4 millioner. 

 

2.2.8 Salg eksterne tjenester 

Budsjettposten omfatter godtgjørelse for forretningsførsel/sekretariatsbistand for stiftelsene SOP 

og Kvalitetssikringsfond III, for SKIL AS samt for flere av Legeforeningens foreningsledd. 

Forventede lavere pensjonskostnader i 2017 fører til en reduksjon i refusjoner fra kr 22,49 

millioner i budsjettet for 2016 til kr 21,6 millioner i 2017. 

 

2.2.9 Offentlige tilskudd 

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse har gjennom mange år 

bidratt til prosjekter i Tyrkia og Kina finansiert av Utenriksdepartementet. I 2017 budsjetteres en 

støtte fra UD på kr 1 million til prosjektet i Kina. Prosjektet har en tilsvarende kostnadsside. 
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2.2.10 Andre inntekter 
Andre inntekter omfatter støtte fra SOP til Legeforskningsinstituttet og støttekollegaordningen, tilskudd til 

Premiereguleringsfondet, utleie av lokaler til foreningsledd samt andre mindre poster. Dette er poster som 

har tilsvarende beløp på kostnadssiden. Posten inneholder også premie for ansvarsforsikringen som 

forutsettes økt med kr 50. Økningen må ses i sammenheng med den generelle satsing på juridisk bistand 

som er omtalt under avsnitt 1.2, og vil åpne for en bedre støtte og oppfølging fra sekretariatet i juridiske 

saker knyttet til medlemmers utøvelse av legegjerningen.  

 

 
 

2.3 Driftskostnader 

 

2.3.1 Produksjonskostnader 

Produksjonskostnadene i Tidsskriftet henger i høy grad sammen med annonseinntektene. 

Kostnadene for 2017 er derfor beregnet noe lavere enn de faktiske tall for 2015. Foruten 

Tidsskriftet er her også inkludert kostnader ved produksjon av Legealmanakken. 

 

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. I utdanningsfond I omfatter posten honorarer i forbindelse med 

kursvirksomheten, personalkostnader for koordinatorkontorene og veiledningskoordinatorene 

samt e-læring. Sammenlignet med budsjettet for inneværende år, er det som omtalt i avsnitt 1.2, 

lagt til grunn en styrking av bemanningen i sekretariatets avdeling for Jus- og arbeidsliv i tråd 

med rapporten fra Juridisk bistandsprosjekt III. I tillegg er det forutsatt opprettet en stilling i 

sekretariatet knyttet til merkantil bistand for foretakstillitsvalgte. 

 

Som i budsjettet for 2016, 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 2,3 % fra 1.1. 2017. Dette gir en kompensasjon på kr 7 390 per dag i 

2017. 

 

Satsen for møtegodtgjørelse foreslås økt tilsvarende slik at satsen for 2017 blir kr 780.  

 

Honorar til president og sentralstyremedlemmer foreslås av desisorutvalget. Budsjettet er 

utarbeidet med tilsvarende ramme for honorering som i budsjett 2016 der Presidentens honorar 

holdes uendret på 22 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, og honoraret til sentralstyremedlemmer 

holdes uendret på 1,5 grunnbeløp (G) i Folketrygden. Per april 2015 utgjør 1G kr 90 068 (fastsatt 

1. mai 2015). Det vises for øvrig til vedtaksforslaget med hensyn til honorering og godtgjørelser 

av tillitsvalgte.  

 

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 Premieregulerings- 

fondet, årlig støtte til Fagakademiet, deler av sentralstyrets disposisjonskonto på kr 4,0 millioner 

samt et mindre beløp til støtte til andre tidsaktuelle formål. 

 

2.3.4 Avskrivning varige driftsmidler 

Økningen i årlige avskrivninger sammenlignet med faktiske tall for 2015 skyldes i hovedsak 

avskrivninger på ny registerløsning. Det vises her til posten Andre selvpålagte avsetninger i 
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Legeforeningens balanse, hvor det per 31.12. 2015 er avsatt kr 13,5 millioner til framtidige 

avskrivninger på ny registerløsning.  

 

2.3.5 Andre driftskostnader 

I tråd med trenden de seneste årene, er refusjonene fra Utdanningsfond II og Utdanningsfond III 

økt med ca. kr 3,0 millioner fra budsjettet for 2016. Det er tatt høyde for høyere kostnader ved 

avholdelse av landsstyremøtet i Ålesund i 2017 kontra Oslo 2016.  Landsstyremøtet i Ålesund 

planlegges som et normalt arrangement over tre dager med to overnattinger. Det budsjetteres også 

med et lederseminar i januar 2017 over 2 dager. 

 

 

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. 

 

I 2015 var det en nedgang i nye utlån i lånefondet, og utlånt kapital er redusert med 150 millioner 

i løpet av året. Dette skyldes høy utlånsrente sammenlignet med markedets utlånsrente med pant i 

bolig. For å gjøre lån fra fondet mer konkurransedyktig  og dermed styrke utlånsveksten, har 

sentralstyret vedtatt å redusere rentesatsen i Lånefondet med 0,25 % -poeng, 1,75 % -poeng over 

Normrentesatsen for gunstige lån i arbeidsforhold. 
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3 Sentralstyrets forslag til budsjettvedtak for 2017 
 

A. Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter 

 

1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 8 570. 

 

2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik: 

 

- Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 7 590 

- Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett 

eksemplar av Tidsskriftet: kr 6 420 

- Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 6 420 

- Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er 

medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 6 420 

- Stipendiater i full stilling: kr 6 420 

- Medlemmer bosatt i utlandet: kr 4 280 

- Studentmedlemmer: kr 670 

- Studentmedlemmer med medlemskap i ANSA: kr 540 

 

 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 2017 utgjør dette  

 kr 1 720. 

 

 Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i 

henhold til laveste sats. 

 

3. Fordeling av kontingentinntektene for 2017 til avdelingene fastsettes slik: 

 

- Fagmedisinske foreninger:  kr 19 753 768 

- Yrkesforeningene:  kr  25 136 911 

- Lokalforeningene:  kr 11 479 343 

- Regionutvalgene  kr 1 962 013 

 

4. For yrkesforeningene fordeles kr 4,35 millioner som grunntilskudd og ca. kr 2,67 millioner 

fordeles som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende midler 

fordeles etter antall medlemmer. Avviket mellom størrelsen på grunntilskuddet til Ylf og 

øvrige yrkesforeninger er relatert til Ylfs arbeid med oppnevning og oppfølging av Ylfs 

medlemmer i spesialitetskomiteene. 

 

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 1,36 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende 

midler fordeles etter antall medlemmer.  

 

7. Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 700 mens det for 

medlemmer med rabattert kontingent for dobbeltmedlemskap med ANSA gis kr 570 per 

medlem. 

 

8. Regionutvalgene gis et samlet tilskudd på kr 1 962 013.  
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9. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf 

fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2015 før det utbetales kontingentmidler for 2017. 

Regnskapene gjøres tilgjengelig på Medlemsportalen.  

 

10. Sentralstyret gis fullmakt til å justere tilskuddene til praksiskompensasjon/frikjøp omtalt i 

punktene 4 og 6 over. Dette gjøres i tilfelle Skattedirektoratets vedtak om at det skal 

beregnes arbeidsgiveravgift (AGA) på praksiskompensasjon (PK) opprettholdes. 

Foreningsleddenes merkostnader knyttet til PK vil da bli dekket gjennom en økning i 

tilskuddet tilsvarende satsen for AGA. Økt tilskudd til praksiskompensasjon/frikjøp som 

følge av dette, finansieres gjennom en forholdsmessig reduksjon i per capita -tilskuddet. 

 

 

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 pensjonsordningen, 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 

eventuell 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 2017 til ett og et halvt grunnbeløp i 

folketrygden (1,5G). 

 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

 

3. Kompensasjon for tapt inntekt  

 

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. 
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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 2017 fastsettes denne kompensasjonen til kr 7 390 for hele dager og til 

kr 3 695 for halve dager. 

 

4. Møtegodtgjørelse 

 

 Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen 

omfatter de samme medlemmer som nevnt under punkt 3 foran og utgjør kr 780 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.  

 

5. Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som allerede er fullt 

frikjøpt. 

 

 

C. Sentralstyrets fullmakter 

 

1. Sentralstyret gis fullmakt til å benytte Konfliktfondet til følgende formål: 

 

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. 

 

2. Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål. 

Denne fullmakten omfatter imidlertid ikke omdisponeringer som vedrører 

budsjettvedtakets avsnitt A og B utover fordelingen av kontingentmidler til 

regionutvalgene.  
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D. Endring av honorar og godtgjørelser for president og sentralstyre 

 

Budsjettvedtaket bygger på fremlagt forslag fra desisorutvalget og forutsetter landsstyrets 

tilslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

















Vedlegg 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalforeninger 2017

Til fordeling: 11 479 343

Diff. grunntilskudd: 2 945 000

Geografitilskudd 450 000       

Lokalforeninger

Tellende

medlemmer

1.2.2017

Grunn-

tilskudd

Medlems-

tilskudd 

2017

Totalt 

tilskudd 

2017

Oslo 6283 155 000 1 769 003 1 924 003

Østfold 1252 155 000 352 641 507 641

Akershus 2687 155 000 756 611 911 611

Hedmark 848 155 000 238 670 393 670

Oppland 887 155 000 249 690 404 690

Buskerud 1324 155 000 372 651 527 651

Vestfold 1074 155 000 302 470 457 470

Telemark 824 155 000 232 000 387 000

Aust-Agder 493 155 000 138 910 293 910

Vest-Agder 890 155 000 250 560 405 560

Rogaland 1985 155 000 558 831 713 831

Hordaland 3086 155 000 868 841 1 023 841

Sogn og Fjordane 472 155 000 132 820 387 820

Møre og Romsdal 1188 155 000 334 371 539 371

Sør-Trøndelag 2017 155 000 567 821 722 821

Nord-Trøndelag 547 155 000 153 990 308 990

Nordland 1169 155 000 329 151 584 151

Troms 1355 155 000 381 641 586 641

Finnmark 333 155 000 93 670 398 670

I alt 28 713 2 945 000 8 084 343 11 479 343
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