
Referat fra Aplfs generalforsamling august 

2002  

Generalforsamlingen ble avholdt 23. august på Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger.    

REFERAT (godkjent 17. september 2002) 

 

Foreningens leder, Kjell Maartmann-Moe, ønsket ca 90 deltakere velkommen til 

generalforsamlingen. Han hilste også inviterte gjester velkommen.  

Innkallingen ble etter dette godkjent.  

Leder foreslo for generalforsamlingen at Kåre Reiten ble valgt til dirigent. 

Generalforsamlingen valgte Kåre Reiten til dirigent. 

Kåre Reiten overtok etter dette møteledelsen og fikk godkjent slik sakliste for 

generalforsamlingen:  

Sak 1  Beretning for perioden 1. oktober 2001 til 30. desember 2001.  

Sak 2   Aktuelle saker  

Sak 3   Valg av nytt fagutvalg for perioden 1. september 2002 – 31. august 2004 

Sak 4   Regnskap for perioden 1. oktober 2001 – 31. desember 2001  

Sak 5   Budsjettforslag for perioden 1. januar – 31. desember 2003  

Som tellekorps ble valgt Wenche Brunell, Borghild Arnesen, Terje Vigen, Anne Kjersti 

Befring, Morten Høyer og Erik L. Werner. 

Sak 1 Beretningen 

Før gjennomgangen av beretningen ga foreningens leder slik innledning som vedlegg til dette 

referat viser. I forbindelse med gjennomgangen av beretningen ble det fremsatt følgende 

forslag: 

Til pkt. 7 Forslag fra Eivind Stangeland:Generalforsamlingen anmoder styret i Aplf å arbeide 

for at kommunalt arbeid, etter fylte 60 år, skal baseres på frivillighet. 

Forslaget ble vedtatt forkastet.  

Forslag fra Irene Hetlevik: Aplfs generalforsamling ber styret utrede muligheten for å etablere 

norske allmennmedisinske forskningsenheter og finansiering av disse. Generalforsamlingen 

ber styret invitere instituttene, Legeforeningens forskningsutvalg og NSAM til å delta i 

utredningen. Utredningen skal legges frem for generalforsamlingen i Kirkenes i 2003.  

Forslaget ble vedtatt.  

Forslag fra Einar Vaage: Generalforsamlingen anbefaler at Aplf følger Legeforeningens 

normtall hva angår legetilsyn i sykehjem.  

Forslaget ble vedtatt forkastet.  

Årsberetningen ble etter dette godkjent. 

Sak 2 Aktuelle saker  



Dirigenten gjorde generalforsamlingen kjent med at til dette punkt ville styret gi en særskilt 

omtale av følgende 3 saker:  

A.  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

B.  Vårens revisjon av normaltariffen 

C.  Organisasjonssaken 

Ad. A. Fagutvalgets leder Svein Steinert innledet til dette punkt på dagsorden. 

Steinert fremhevet at fagutvalget nå hadde gjort ferdig arbeidet med et Aplf hefte om 

allmennlegens rolle i behandlingen av narkomane – legemiddelassistert rehabilitering. Han 

kunne meddele at heftet også hadde fått full tilslutning fra styret. 

Steinert meddelte at heftet vil bli trykket opp og sendt samtlige av foreningens medlemmer 

rett etter generalforsamlingen. Heftet ville også bli sendt Legeforeningen med anmodning om 

at moderforeningen gjorde heftet kjent for aktuelle personer/organisasjoner, for eksempel 

Stortingets sosialkomité.  

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning og ga fagutvalget honnør for sitt arbeid. 

B. Til dette punktet innledet styrets medlem Jan Emil Kristoffersen. 

Jan Emil Kristoffersen knyttet sitt innlegg vedrørende den nylig gjennomførte revisjon av 

normaltariffen til følgende hovedpunkter:  

·      Rammen 

·      Takstforenklingsutvalget 

·      Aplfs føringer 

·      Faste satser for forbruksmateriell 

·      Ekspedisjonsgebyr 

·      Psykiatri 

·      Prosedyrekapittelet 

·      Røykeavvenning 

·      Kveld/natt ø-hjelp 

·      Kronikere 

·      Laboratoriekapittelet 

Han omtalte dessuten kort statsavtal en – FLO og rammeavtalen KS/Legeforeningen om FLO. 

Jan Emil Kristoffersen avsluttet sin innledning med å oppfordre til at man leste normaltariffen 

grundig. Han påpekte at tariffen skal brukes aktivt og korrekt. Han påpekte også  at det var 

viktig med lojalitet overfor de fremforhandlede avtaler for å sikre at normaltariffen fortsatt 

skulle kunne forhandles frem til å bli enda bedre. 

Til denne sak ble det fremsatt følgende forslag: 

Forslag fra Anne Korseth: 

Generalforsamlingen vedtar at Aplf skal arbeide for at barn og ungdom (alderen 0-20 år) skal 

få full refusjon fra Folketrygden ved legekonsultasjoner hos fastlegen. 

Forslaget ble vedtatt. 

Forslag fra Lars Sørumshagen: 

Styret i Aplf bes om å arbeide for annen tilskuddsordning enn nåværende pro capitatilskudd. 

Dette for å oppnå:  

A: Tilskudd som svarer til arbeidsinnsatsen uavhengig av antall navn på listen. 

B: Tilskuddsordning som oppmuntrer til innsats for ulike pasientgrupper uavhengig av 

økonomiske implikasjoner.  

Forslaget ble vedtatt oversendt styret 



C: Organisasjonssaken  

Til dette punkt på dagsorden innledet styrets leder Kjell Maartmann-Moe. Hans innledning til 

saken følger som vedlegg til dette referat.   

Leder meddelte generalforsamlingen at styret, fagutvalg og landsråd enstemmig var kommet 

frem til å ville sende til Legeforeningens organisasjonsutvalg følgende uttalelse fra Alment 

praktiserende lægers forening:  

GENERELT OM LEGEFORENINGENS ORGANISASJON 

Aplf mener at Legeforeningen fortsatt skal arbeide for legenes fag- og fagforeningsinteresser 

under samme organisatoriske paraply. 

FORENKLING AV YRKESFORENINGSTRUKTUREN 

Norske allmennleger trenger også i fremtiden en sterk organisasjon som ivaretar deres 

spesielle interesser og behov. Medlemmer fra andre organisasjonsledd som måtte komme til 

Aplf som følge av en evt. omlegging av organisasjonsstrukturen vil bety nye utfordringer 

faglig og fagforeningsmessig for Aplf.  

MEDISINSK FAGLIGGJØRING 

Aplf, OLL  og Namf skiller seg fra de øvrige yrkesforeningene ved å forene både 

fagutvikling- og fagforeningsvirksomhet for hvert sitt fagområde og dette alene. 

Aplf viser til at Landsstyret i Legeforeningen i 2001 har uttalt at det er en fordel med den 

seriøsitet og tyngde som ligger i at fagforeningen også organiserer det medisinsk-faglige 

arbeidet. Aplf  er innforstått med hvilke krav dette stiller til etterrettelighet og gjensidig 

respekt i diskusjoner som involverer fag og arbeidsforhold.  

For Aplfs del er det naturlig å fortsette med et tett samarbeide mellom fagutvikling- og 

fagforeningsvirksomhet. I tråd med dette, Legeforeningens policy på området og foreningens 

samlede ressurser, ønsker Aplf  å være både yrkesforening og hovedspesialforening å drive 

foreningen etter regler som nedfelles av Aplfs generalforsamling.  

REGIONALISERING 

Tillitsvalgtordningen i kommunene videreføres.  

Organiseringen av tillitsvalgtapparatet mellom kommunenivå og regionsutvalg krever 

nærmere utredning.   

Aplf mener at yrkesforeningene og hovedspesialforeningenes medlemstall nasjonalt må være 

avgjørende for det antall representanter de skal ha i Legeforeningens geografiske organer.   

Yrkesforeningenes og hovedspesialforeningenes styre må være representert i 

Legeforeningens  landsstyre. Regionsutvalgene må også være representert i Legeforeningens 

landsstyre.   

ØKONOMISK BÆREKRAFT 

Aplf mener at medlemskontingenten skal betales slik;  

- en kontingent fastsatt av Legeforeningens landsstyre til å dekke moderforeningens 

aktiviteter.  

- en kontingent til yrkesforeningen fastsatt av den enkelte yrkesforenings øverste organ. 

Uttalelsen er enstemmig vedtatt av Aplf styre, fagutvalg og landsråd i felles møte 210802. 

Sak 3 Valg av nytt fagutvalg for perioden 1. september 2002 til 31. august 2004 



Landsrådet hadde utpekt legene Audun Hammer, Hanne Nordahl og Svein Aarseth som 

koordinerende valgkomité. På vegne av landsrådet fremla Audun Hammer komiteens forslag 

som følger:     

Som leder:                    Trond Egil Hansen 

Som medlemmer:          Hilde Beate Gudim 

                                    Ole Rikard Haavet 

                                    Pernille Nylehn 

                                    Ståle Sagabråten 

                                    Marte Walstad 

                                    Unni Aanes 

Som varamedlemmer: Mark Fagan 

                                 Anne A. Nøring 

Det ble fra salen ikke fremsatt ytterligere forslag til medlemmer av fagutvalget.Leder, øvrige 

medlemmer av fagutvalget og varamedlemmer til fagutvalget ble etter dette valgt ved 

akklamasjon.  

Sak 4 Regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 31. desember 2001 

Foreningens leder orienterte om det fremlagte regnskap. Regnskapet for perioden var 

gjennomgått og revidert av statsautorisert revisor. Revisorberetningen medfulgte 

generalforsamlingsekspedisjonen som var sendt samtlige av foreningens medlemmer. 

Årsaken til at det ved denne anledning bare ble fremlagt et regnskap for de tre siste måneder 

av året 2001 var at foreningen fra og med år 2002 gjennom tidligere beslutning av 

generalforsamlingen går over til å la regnskapet følge kalenderåret. 

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne det fremlagte regnskap. 

Sak 5 Budsjettforslag for perioden 1. januar til 31. desember 2003 

Leder gjennomgikk hovedtrekkene i budsjettet og besvarte spørsmål knyttet til styrets 

fremlegg. 

Budsjettet ble vedtatt som foreslått fra styret med en justering: 

Posten ”Web-redaktør” økes fra kr. 80.0 00 til kr. 100.000. 

Økningen på kr. 20.000 tas fra posten kontorrekvisita.  

Invitasjoner til kommende generalforsamlinger:  

Harald Sunde minnet om neste generalforsamlingsarrangement som vil finne sted i Kirkenes 

10 – 14 juni 2003. 

Trygve Kongshavn inviterte til generalforsamlingsarrangement i Buskerud i år 2004. 

Invitasjonen ble mottatt med akklamasjon.  

Avslutning 

Styrets leder Kjell Maartmann-Moe avsluttet generalforsamlingen med å overrekke dirigenten 

blomster med takk for innsatsen.      

01. januar 2003 .  

 


