
Referat fra Generalforsamlingen 2005  

Referat fra generalforsamlingen i Aplf fredag 26. august 2005. City Hotel, Fredrikstad. 

Godkjent 22. september 2005. OBS referatet er endret 30.03.2006 fordi Erik Werners forslag 

under 9.1 var falt ut.   

  

Foreningens leder, Kjell Maartmann-Moe ledet møtet innledningsvis.  

  

Innkalling til generalforsamlingen ble godkjent. 

  

Leder foreslo for generalforsamlingen at Håkon Ebbing ble valgt til dirigent. 

  

Generalforsamlingen valgte Håkon Ebbing som dirigent, og han overtok deretter ledelsen. 

  

Ordet ble overlatt til Kjell Maartmann-Moe som ønsket ca 110 deltakere og gjester 

velkommen.  I sin tale redegjorde han bl.a. også for foreningens utfordringer i forhold til 

viktige helsepolitiske og øvrige utfordringer og saker. Hilsningstalen ligger på Aplfs 

hjemmeside. 

Det ble vedtatt slik sakliste: 

Sak  1. Godkjenning av innkalling - valg av møtedirigent 

Sak  2. Godkjenning av sakliste 

Sak  3. Årsmelding for 2004 

Sak  4. Aktuelle saker: 

Fastlege - normaltarifforhandlingene 

Prioritering 

Aplfs fremtidige organisasjon, herunder  

- ny fagmedisinsk allmennlegeforening  

- landsrådets funksjon 

Sak  5. Valg av nytt styre for perioden 1. september 2005 - 31. august 2007 

 Kl. 12.30: Valgkomiteens innstilling 

Sak  6. Regnskap for perioden 1. januar - 31. desember 2004 

Sak  7. Budsjettforslag for 2006. 

  

./. Før generalforsamlingen startet behandlingen av sakskartet ga foreningens leder, Kjell 

Maartmann-Moe, slik innledning som vedlegg til dette referat viser. 

Sak 3 Årsmelding for 2004 

I forbindelse med gjennomgang av årsmeldingen ble det til de enkelte punkter i årsmeldingen 

fremsatt følgende forslag: 

  

9.1               Forslag fra Pernille Nylehn: 

Generalforsamlingen pålegger styret å utrede tiltak for å bedre tilgjengeligheten i 

norsk allmennpraksis både med hensyn til telefontilgjengelighet, ventetid på ordinær 

time og på ø-hjelp. 

  

Forslagsstiller aksepterte at forslaget ble oversendt styret. 



  

9.1              Forslag fra Erik L. Werner: 

Generalforsamlingen i Aplf 2005 ber styret utrede hvordan Aplf via Dnlf kan hindre 

en utvikling hvor andre helseprofesjoner overtar funksjoner og rettigheter fastleger må 

ha for å ivareta sin dobbeltrolle som behandler og koordinator. 

  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

9.1 Forslag fra Arne Høyem: 

Generalforsamlingen i Aplf ber styret vurdere muligheten for å innføre differensierte 

per capita tilskudd evt. innføre driftstilskuddsklasser som tar hensyn til standard og 

utgiftsnivå i allmennpraksis når det gjelder laboratorievirksomhet, lokaliteter, husleie, 

ansatte, data og andre dokumenterbare utgifter til drift av et legekontor. 

  

Forslagsstiller aksepterte at forslaget ble oversendt styret. 

  

9.1 Forslag fra Stein Wiel: 

Generalforsamlingen ber styret arbeide videre mot å redusere de lengste listene og å 

øke de korteste listene, ved å vekte per capita tilskuddet mot listelengde, og mot antall 

timer kurativ virksomhet. Videre foreslås en øvre og nedre begrensning på listelengde, 

hhv. 2000 oppad og 500 nedad, fordelt på minst 2 ukedager. 

  

Forslaget ble trukket. 

  

9.2.1 Forslag fra Bent Folkvord, Johnny Mjell, Eirik Bø Larsen og Gunnar Ramstad og en 

forslagstiller som vil være anonym:  

Generalforsamlingen pålegger styret ikke å arbeide for at det innføres flere 

obligatoriske kurs i allmennlegers videre- og etterutdanning. Styret må øyeblikkelig 

avslutte denne slags arbeid - og denne gang mener vi alvor. 

  

Forslaget falt mot 4 stemmer.  

  

9.2               Forslag fra Bent Folkvord, Johnny Mjell, Eirik Bø Larsen, Gunnar Ramstad og Kåre 

Reiten 

Generalforsamlingen ber styret som et ledd i å utvikle utdanningsstillinger i 

allmennmedisin, utrede muligheten for at allmennleger skal få rett til å ta inn vikar i 

praksis ved utførelse av offentlig legearbeid i kommunehelsetjenesten. 

  

Forslaget ble vedtatt oversendt til styret.  

  

9.3.1.1 Forslag fra Olav Thorsen 

Aplfs styre pålegges av generalforsamlingen å arbeide for at det blir et krav å ha 

spesialiteten i allmennmedisin for å drive selvstendig allmennlegevirksomhet i Norge. 

  

Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer. 

  

9.5               Forslag fra Hanne Dinesen: 

Generalforsamlingen ber styret om å utarbeide informasjon vedr. obligatorisk 

tjenestepensjon (OTP) i god tid før denne innføres. 

  



Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Årsmeldingen ble etter dette godkjent. 

Sak 4 Aktuelle saker 

Ny fagmedisinsk allmennlegeforening 

Det forelå fra styret følgende forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til den enighet som er fremforhandlet mellom Aplf og 

NSAM slik den er formulert i vedlagte dokumenter av 18. oktober 2004. 

  

Generalforsamlingen gir styret og fagutvalget fullmakt til å arbeide videre innenfor de 

rammene som avtalene gir og det skal fremlegges lov- og instruksendringer i henhold til 

avtalens rammer på generalforsamlingen i mai 2006. 

  

Forslag fra Ottar Grimstad. 

Tillegg til 1. setning i styrets forslag: 

og landsstyrevedtaket i organisasjonssaka fra 2005. 

  

De to forslagene ble slått sammen til følgende og deretter vedtatt:  

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til den enighet som er fremforhandlet mellom 

Aplf og NSAM slik den er formulert i vedlagte dokumenter av 18. oktober 2004  og 

landsstyrevedtaket i organisasjonssaken fra 2005. 

Generalforsamlingen gir styret og fagutvalget fullmakt til å arbeide videre innenfor de 

rammene som avtalene gir og det skal fremlegges lov- og instruksendringer i henhold 

til avtalens rammer på generalforsamlingen i mai 2006. 

  

Forslag fra Bent Folkvord, Johnny Mjell, Eirik Bø Larsen, Gunnar Ramstad og Kåre Reiten. 

Generalforsamlingen pålegger styret å arbeide for at årsmøtet i den framtidige 

allmennmedisinske spesialforening legges til samme arrangement som der Aplfs 

generalforsamling avholdes. 

  

Forslaget ble vedtatt. 

Landsrådets funksjon 

Det forelå fra styret følgende forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen slutter seg til innholdet i vedlagte dokument om Aplfs landsråd 

som Aplfs øverste organ og pålegger styret å legge frem forslag til lov- og 

instruksendringer på neste ordinære generalforsamling i henhold til dokumentet og 

styrets anbefalte mandatforslag. 

  

Forslaget ble vedtatt. 

  

Forslag fra Bent Folkvord, Johnny Mjell, Eirik Bø Larsen, Gunnar Ramstad og Kåre Reiten 

Generalforsamlingen pålegger styret å legge fram forslag til lov- og instruksendringer 

på neste generalforsamling, slik at landsrådet blir bestående av 90 delegater (kolonne 3 

i tabellen). 

  

Forslaget ble trukket. 



Sak 5 Valg av nytt styre for perioden 1. september 2005 til 31. august 2007  

Valgkomitéens leder Eirik Bø Larsen fremla følgende forslag til ny leder og nytt styre i 

foreningen: 

  

Leder: Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog   

Jan Emil Kristoffersen ble enstemmig valgt. 

  

Styremedlemmer: 

Jørn Tunheim Kippersund Volda 

Lars Andreas Nesje  Sjøvegan i Troms 

Bente Bjørnhaug Pedersen Hamar 

Ole Edvard Strand  Kristiansand 

Eli Øvstedal   Hole 

Unni Aanes   Bergen 

  

Varamedlemmer: 

 Morten Breiby  Gjøvik 

 Tone Dorthe Sletten.  Trondheim 

  

Valgkomitèens forslag til styre-/varamedlemmer ble enstemmig valgt. 

  

Som nye medlemmer av valgkomitéen ble følgende forslag fremlagt: 

Medlem av valgkomitéen: 

 Odd Jarle Kvamme 

2. varamedlem til valgkomitéen: 

 Åge Henning Andersen 

  

Odd Jarle Kvamme og Åge Henning Andersen ble enstemmig valgt. 

  

Valgkomitéen består etter dette av: 

 Leder: Eirik Bø Larsen, valgt for perioden 1.9.2004 - 31.8.2007 

 Medlem: Odd Jarle Kvamme  " 1.9.2005 - 31.8.2009 

 Medlem: Pernille Nylehn  " 1.9.2004 - 31.8.2007  

1. vara: Gunhild Sundal  " 1.9.2004 - 31.8.2007 

2. vara: Åge Henning Andersen " 1.9.2005 - 31.8.2009. 

Sak 6 Regnskap  for perioden 1. januar - 31. desember 2004 

Aplfs regnskap for perioden var gjennomgått og revidert av statsautorisert revisor. 

Revisorberetning og regnskap var sendt samtlige av Aplfs medlemmer sammen med 

innkallingen til generalforsamling.  

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne det fremlagte regnskapet.  

Sak 7 Budsjettforslag for 2006 

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til budsjett. 

Ifølge budsjettet økes praksiskompensasjonen fra kr.5500,- til kr. 5600,- fra 1. januar 2006. 

  

I tilknytning til budsjettet forelå fra styret slikt forslag:  



Generalforsamlingen vedtar at de tre ovennevnte fond slås sammen til ett fond - 

Alment praktiserende lægers fond - med virkning fra 1.1.2006. Det utarbeides statutter 

for fondet. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Styret fremla forslag til statutter med slikt forslag: 

Generalforsamlingen vedtar de foreslåtte statuttene for Alment praktiserende lægers 

fond. Ordningen evalueres av generalforsamlingen i 2008. 

  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Generalforsamlingens budsjettvedtak innebærer at Aplfs forskningsfond, Fagutviklingsfondet 

og Driftsfondet slås sammen til ett fond fra 1. januar 2006, nemlig Alment praktiserende 

lægers fond (APLF-fondet) som forvaltes av Aplfs styre i henhold til de av 

generalforsamlingen godkjente vedtekter. 

Avslutning 

Styrets leder avsluttet generalforsamlingsmøtet med å takke og overrekke blomster til 

dirigenten Håkon Ebbing. Han takket Østfold landsrådsrepresentant Ture Johansen og 

sekretariatet for gjennomføringen av arrangementet. Samtidig ønsket han velkommen til 

generalforsamling 4. mai 2006 på Soria Moria og takket for seg.   

13. oktober 2005 .  

 


