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Vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis 

§ 1 Etablering 

Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis (nedenfor kalt fondet) er ved 

midlertidige vedtekter opprettet 26.4.78 av Den norske legeforenings sentralstyre med en 

grunnkapital stor ca. kr 8.000.000,-, og med endelige vedtekter etter beslutning av Den norske 

legeforenings landsstyre 16.6.79 og med endringer vedtatt av landsstyret 20. oktober 1995, 

26. mai 2005 og 1. desember 2020. Navnet på Den norske legeforening er endret 

administrativt. 

§ 2 Formål  

Fondets formål er å yte lån til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal 

utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis. 

§ 3 Hvem kan oppnå lån 

Lån kan bare gis til leger som har vært medlem av folketrygden i Norge i minst tre år. Lån 

kan bare opptas av legen personlig og kan ikke overdras.  

Legens virksomhet må ha et omfang som minst tilsvarer 7 timer per uke, og åpningstiden må 

minst utgjøre 6 timer per uke. 

§ 4 Hva det ytes lån til 

Lån kan ytes til lege som skal starte ny praksis eller modernisere, flytte eller utvide etablert 

praksis, alene eller sammen med andre i flerlegepraksis/gruppepraksis.  

Lånet kan finansiere kjøp/overtakelse av praksis, innskudd, andel i fellesforetak, kjøp av 

lokaler, inventar, ominnredning/ombygging av lokaler, kontorteknisk og medisinsk utstyr.   

§ 5 Fondets styre 

Den norske legeforenings sentralstyre er fondets styre.   

Sentralstyret treffer vedtak om plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene. 

Sentralstyret fastsetter beløpsgrenser, rentesats, maksimal nedbetalingstid og andre 

økonomiske rammevilkår for lån fra fondet, herunder overgangsregler i forbindelse med 

endringer av vilkårene.  

§ 6 Forretningsførsel og forvaltning 

Legeforeningens sekretariat ved generalsekretæren er forretningsfører for fondet.  

Legeforeningens utgifter til dette dekkes av fondet.  Beretning og revidert regnskap skal 

legges fram for Legeforeningens landsstyre til godkjennelse.   

Legeforeningens sekretariat behandler søknader om lån i tråd med disse vedtekter og etter 

vedtak i sentralstyret.  Anke over sekretariatets vedtak behandles av sentralstyret. 

Det kan inngås avtale med finansinstitusjon om forvaltning av utlånsporteføljen. 

§ 7 Lånebeløpets størrelse 

Leger med privat praksis som hovedbeskjeftigelse, dvs over 18,75 timer per uke, kan oppnå 

fullt lån.  Leger med privat praksis med mellom 7 og 18,75 timer virksomhet per uke kan 

oppnå et lån som står i forhold til praksisomfanget etter følgende formel: 
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Maks lånebeløp*timetall 

       18,75 

§ 8 Økonomiske betingelser/kredittvurdering 

Det er en forutsetning for lån at lånsøker ikke har betalingsanmerkninger av betydning. 

Det ytes ikke lån til leger som tidligere har misligholdt lån i Lånefondet.   

Nedbetalingstiden fastsettes etter avtale med lånsøker, dog ikke utover fastsatt maksimal 

nedbetalingstid. Avdragsfrihet kan innrømmes innenfor de rammer som fastsettes av 

sentralstyret i medhold av § 5. 

Lån kan ytes senest innen ett år etter den aktuelle investering er foretatt. Unntak fra denne 

regel gjøres for leger som på investeringstidspunktet ikke oppfylte kravet om tre års 

medlemstid i folketrygden i medhold av § 3, såfremt søknad om lån er fremmet innen ett år 

etter at vilkåret om medlemstid i folketrygden er oppfylt. 

Et gjeldsbrev må benyttes innen ett år etter at det er utstedt.  

Lånet forutsettes nedbetalt ved fylte 70 år.  Dersom legen slutter å drive privat 

legevirksomhet, forfaller lånet i sin helhet 12 måneder etter opphørstidspunktet. Legen plikter 

umiddelbart å underrette fondet om opphør av praksisen. 

For leger som ikke har fastlegeavtale eller avtale om spesialistpraksis med helseforetak kreves 

pant i fast eiendom som sikkerhet. 

Det skal foreligge dokumentasjon av utgifter og investeringer som er foretatt før lån tilstås.  

Dette i form av overdragelsesavtale av praksis og/eller faktura/kvittering over 

innkjøp/ombygging etc. Videre skal det foreligge dokumentasjon i form av undertegnet avtale 

for leger som har fastlegeavtale eller avtale om spesialistpraksis med helseforetak. 

§ 9 Mislighold 

Dersom lånet misligholdes, vil fondet følge den samme praksis som kreditorer for øvrig 

ordinært legger til grunn i tilsvarende situasjoner. 

§ 10 Søknad 

Søknad om lån fra fondet skrives på fastsatt skjema og sendes til Den norske legeforenings 

lånefond for privat legepraksis.  Vedlagt søknaden må foreligge nødvendig dokumentasjon 

slik dette fremgår av søknadsskjemaet. 

§ 11  Særlig om lån til virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den 

norske legeforening 

Fondets styre kan, uavhengig av øvrige bestemmelser i disse vedtekter, innvilge lån til 

virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske legeforening. Slike lån er oppad 

begrenset til ti ganger den maksimale beløpsgrensen som til enhver tid er fastsatt av 

sentralstyret etter § 5 tredje ledd. Sentralstyret setter vilkårene for lånet. Slike lån kan gis 

maksimalt en gang pr år og rapporteres til landsstyret påfølgende ordinære møte. Den 

maksimale rammen for slike lån begrenses oppad til 2,5 % av den totale kapitalen i fondet. 


