
Referat fra generalforsamlingen i Aplf, 

fredag 27. august 2004  

Generalforsamlingen ble avviklet på First Hotel Ambassadeur, Drammen. Referatet er 

godkjent av Aplfs styre 27. september 2004  

Foreningens leder, Kjell Maartmann-Moe, ønsket ca 75 deltakere velkommen til 

generalforsamlingen. Han hilste også inviterte gjester. 

Innkallingen ble etter dette godkjent. 

  

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

Generalforsamlingen valgte Kåre Reiten til dirigent. 

Etter dette overtok Kåre Reiten møteledelsen. 

Det ble vedtatt slik sakliste for generalforsamlingen: 

  

Sak 1 Aktuelle saker knyttet til årsmeldingen: 

        Resultatene av vårens forhandlinger – innledning ved Ole Strand og Jan Emil 

Kristoffersen 

        Allmennmedisinsk forskning – innledning ved Ole Rikard Haavet 

        Inkluderende arbeidsliv – innledning ved Kjell Maartmann-Moe 

  

Sak 2 Gjennomgang av årsmeldingen i sin helhet for 2003 

Sak 3 Valg av nytt fagutvalg for perioden 1. september 2004 – 31. august 2006 

Sak 4 Aplfs fremtidige organisasjon – innledning ved Susanne Monica Prøsch og  

 Svein Aarseth 

Sak 5 Forslag til endring av Aplfs lover: 

A. Valgkomité med henhørende redaksjonelle endringer av instruks for  

Landsrådet 

B. Vararepresentant til styre og fagutvalg 

  

Sak 6 A. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2003 

           B. Valg av revisor 

  

Sak 7 Budsjettforslag for 2005 

  

  

Førgeneralforsamlingen startet behandlingen av sakskartet ga foreningensleder, Kjell 

Maartmann-Moe, slik innledning som vedlegg til dettereferat viser. 

  

Sak 1 og 2 Særskilte saker til beretningen/gjennomgang av beretningen 
I forbindelse med sakene 1 og 2 ble det fremsatt følgende forslag, referert i relasjon til 

vedkommende punkt i beretningen: 

  

Til pkt. 9.1 Fastlegeordningen 

Oversendelsesforslag fra Johnny Mjell: 

Generalforsamlingen ber styret arbeide for at fastleger skal informeres senest når listen er 10 

under listetak, slik at legene får anledning til å vurdere og endre sitt listetak. 

  



Forslaget ble vedtatt oversendt styret. 

  

Til pkt. 9.1.1. Allmennlegevakt 

Forslag fra Pernille Nylehn: 

Generalforsamlingen pålegger styret å arbeide for bedre arbeids- og lønnsforhold for 

allmennleger i legevakt, både i kommuner med og uten en interkommunal legevakt. Man ber 

spesielt om at det innføres minimumsgrenser for vaktbelastning, med 5-delt vakt som 

minimum, og 3-delt vakt som absolutt nedre grense i perioder med sykdom/annet fravær. 

  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Til pkt. 9.3 Normaltarifforhandlingene 2003 

Oversendelsesforslag fra Eirik Bø Larsen: 

Aplfs generalforsamling pålegger Aplfs medlemmer i Legeforeningens tariffutvalg å arbeide 

aktivt for at spesialisttaksten i allmennmedisin fullt ut forblir en refusjonstakst. 

Forslaget ble trukket av Eirik Bø Larsen, men fremsatt på nytt av Pernille Nylehn. 

Oversendelsesforslaget falt mot 15 stemmer. 

  

Til pkt. 9.5 Forskningsenhetene – allmennmedisinsk forskning 

Forslag fra Eirik Bø Larsen: 

Aplfs generalforsamling pålegger styret å arbeide for best mulig økonomiske vilkår for 

allmennmedisinsk forskning. Generalforsamlingen forutsetter at utvidet forskningsinnsats i 

allmennmedisin finansieres gjennom statlige midler, og motsetter seg at det avsettes av 

legenes midler til dette formål gjennom normaltarifforhandlingene. 

  

Forslaget ble vedtatt. 

  

Til pkt. 9.6.2 Praksiskonsulentordningen 

Forslag fra Gunnar Ramstad: 

Aplfs generalforsamling pålegger styret å arbeide for at fastleger ikke kan pålegges legearbeid 

ut over det som inngår i dagens avtaleverk. 

Styret må videre påse: 

Fastlege kan heller ikke på frivillig basis påta seg legearbeid på bekostning av legens plikt til 

offentlig administrativt medisinsk arbeid, med mindre dette er godkjent av 

samarbeidsutvalget. 

  

Forslaget falt mot 12 stemmer. 

  

Til pkt. 9.7 Legeforeningens og Aplfs fremtidige organisasjon 

Oversendelsesforslag fra Johnny Mjell: 

Aplfs generalforsamling anmoder styret å utrede muligheten for å legge foreningens 

generalforsamling i forkant av Legeforeningens årlige ordinære landsstyremøte. 

  

Forslaget ble vedtatt oversendt styret. 

  

Til pkt.  9.8.2 L-takstene 

Oversendelsesforslag fra Johnny Mjell: 

Aplfs generalforsamling beklager at Legeforeningen ikke har innflytelse på fastsetting av L-

takstene. Tidsmessig utgjør utfylling av sykmeldinger og andre erklæringer for trygden en 

vesentlig del av allmennlegers arbeidstid og utgjør således også en vesentlig del av vårt 



inntektsgrunnlag. Generalforsamlingen ber derfor styret å ta initiativ overfor Legeforeningen 

til å utrede muligheten for at legene, som andre selvstendige næringsdrivende, selv kan 

fastsette honorar for de erklæringer som utarbeides for trygden. Alternativt må Aplf og 

Legeforeningen kreve overfor RTV å være reell forhandlingspart ved justering av L-takstene. 

  

Oversendelsesforslaget ble under debatten besluttet fremsatt som ordinært forslag til vedtak. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Til pkt. 9.9.2 Praksisøkonomi og IKT 

Forslag fra Gunnar Ramstad: 

Aplfs generalforsamling pålegger styret å arbeide for at alle kostnader i forbindelse med 

allmennlegenes tilknytning til nasjonalt/regionalt helsenettverk kompenseres fullt ut. Dette må 

sikres i et avtaleverk før nye allmennleger knytter seg til et slikt nettverk. 

  

Forslaget ble trukket. 

  

Til årsberetningen ble for øvrig gjort oppmerksom på at punktene om spesialitetskomitéen for 

allmennmedisin 2002/2005 og allmennmedisinsk forskningsutvalg, begge omtalt på side 19 i 

meldingen, måtte korrigeres. 

  

Årsberetningen ble etter dette godkjent. 

  

Sak 3 Valg av nytt fagutvalg for perioden 1. september 2004 – 31. august 2006 
Landsrådet hadde utpekt legene Morten Høyer, Eivind Myhre og Øivind Wesnes som 

koordinerende valgkomité.  

På vegne av landsrådet fremla komitéen slikt forslag til nytt fagutvalg: 

  

Som leder:   Trond Egil Hansen  Bergen 

Som medlemmer: Unni Aanes   Bergen 

   Ole Rikard Haavet  Skedsmo 

   Kjartan Olafsson  Florø 

   Kristin Prestegaard  Skien 

   Ståle S. Sagabråten  Nes i Hallingdal 

   Marte Walstad  Trondheim 

  

Som varamedlemmer: Mark Fagan og Anne Nøring. 

  

Generalforsamlingen valgte sammensetningen av nytt fagutvalg (leder, ordinære medlemmer 

og varamedlemmer) i samsvar med forslaget fra valgkomitéen. 

  
Sak 4 Aplfs fremtidige organisasjon – foreningens landsråd som foreningens øverste 

organ 
  

Fra styret forelå følgende forslag til generalforsamlingen: 

"Styret anbefaler generalforsamlingen å gi sin tilslutning til de prinsipper som er beskrevet i 

innstillingen, med ett unntak. Med fire mot to stemmer anbefaler styret i generalforsamlingen 

å uttrykke det prinsipp at også fagutvalget skal inngå i et eventuelt fremtidig landsråd som 

foreningens øverste organ på lik linje med landsrådets øvrige medlemmer." 

  

Forslag fra Eirik Bø Larsen, Gunnar Ramstad og Johnny Mjell: 



"Aplfs generalforsamling kan ikke gi sin tilslutning til de prinsipielle forslag til endring i 

Aplfs organisasjon som er forelagt for generalforsamlingen 2004. Generalforsamlingen 

pålegger styret å avslutte dette arbeidet." 

  

Styret trakk sitt forslag og fremsatte i stedet et forslag om utsettelse av saken. 

  

Forslaget fra Eirik Bø Larsen, Gunnar Ramstad og Johnny Mjell ble vedtatt med 32 mot 24 

stemmer. 

  

Sak 5 Forslag til endring av Aplfs lover: 
A. Valgkomité med henhørende redaksjonelle endringer av instruks for landsrådet 

  

Fra styret forelå slikt forslag til innføring av en ny § 9 – valgkomité i lovene: 

  

"Valgkomitéen forbereder valg på styre og fagutvalg. 

  

Styret og fagutvalget har ikke stemmerett ved valg på valgkomité. 

  

Generalforsamlingen velger leder av valgkomitéen, to medlemmer og et 1. og et 2. 

varamedlem – en fra hver helseregion – for fire år av gangen. Valg på valgkomité finner sted 

samme år som styret velges. Annethvert år er ett medlem og ett varamedlem på valg. Ved 

etablering av valgkomitéen velges ett medlem og ett varamedlem for to år. Varamedlem tiltrer 

komitéen ved forfall. 

  

Valgkomitéen sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater samt en kort 

CV med vekt på faglig og organisasjonsmessig erfaring og kompetanse sammen med 

sakspapirene til generalforsamlingen. 

  

Valgkomitéen skal søke å fremme forslag på styre- og fagutvalgsmedlemmer fra samtlige 

regioner. Begge kjønn må være representert i alle foreningens organer. 

  

Valgkomitéen legger frem sitt forslag til leder, medlemmer og varamedlemmer for 

generalforsamlingen. 

  

Valgkomitéens arbeid med det aktuelle valg er avsluttet etter at forslaget er fremlagt. 

  

I instruksen for landsrådet utgår andre avsnitt i pkt. 2 under henvisning til foranstående." 

  

Forslag fra Svein Aarseth: 

Primært: Forslaget trekkes/avvises  

Subsidiært: Valgkomitéen består av leder og to medlemmer. Det velges også to 

varamedlemmer. Funksjonstiden er 4 år. Valg finner sted samtidig med styrevalg. Annen hver 

gang er styreleder, et medlem og et varamedlem på valg, annen hver gang et medlem og 

varamedlem. Dersom medlem/varamedlem som ikke er på valg, velges til leder, suppleres 

komitéen tilsvarende for de kommende to år. 

  

Forslaget ble ikke trukket og forslaget om å avvise det falt. 

Styrets forslag til lovendring ble vedtatt med den endring at de innskutte ordene i første 

setning: 

 "en fra hver helseregion" utgår. 



  

I instruksen for landsrådet utgår andre avsnitt i pkt. 2 under henvisning til foranstående. 

Etter dette ble det valgt slik valgkomité: 

  

Eirik Bø Larsen (leder) 

Pernille Nylehn 

Hilde Beate Gudim 

1. vara: Gunhild Sundal (valgt for 3 år) 

2. vara: Johnny Mjell     (valgt for 1 år) 

  

B. Vararepresentanter til styre og fagutvalg 
Fra styret forelå slikt forslag til utforming av 2. ledd i hhv. lovenes § 5 og § 6: 

  

§ 5, annet ledd:  

Valgene foretas av generalforsamlingen og gjelder for to år. Til valg av leder kreves absolutt 

flertall. Generalforsamlingen velger to vararepresentanter til å tre inn i styret når et fravær er 

kjent å ville vare i mer enn tre måneder. 

  

§ 6, annet ledd: 

Fagutvalget består av leder og seks faste medlemmer. Det velges to vararepresentanter til å tre 

inn i fagutvalget når et fravær er kjent å ville vare mer enn tre måneder. Valgene foretas i den 

generalforsamling som ikke foretar valg på styret og gjelder for to år. Til valg av leder kreves 

absolutt flertall. 

  

Forslaget ble vedtatt. 

  

Sak 6 A. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2003 
Regnskapet for perioden var gjennomgått og revidert av statsautorisert revisor. 

Revisorberetningen medfulgte generalforsamlingsekspedisjonen, sendt samtlige av 

foreningens medlemmer. 

  

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne det fremlagte regnskap. 

  

Sak 6 B. Valg av revisor 
Generalforsamlingen valgte som revisorfirma for Aplfs regnskaper det samme firma som 

Legeforeningen bruker som sitt; Kjelstrup & Wiggen AS. 

  
Sak 7 Budsjettforslag for 2005 
Styrets fremlagte forslag til budsjett ble vedtatt. 

Budsjettforslaget bygger på den forutsetning at praksiskompensasjonen i 2005 er uendret fra 

2004, dvs. praksiskompensasjonen er på kr 5500,- for en hel dags fravær fra kontoret. 

  

I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det fremsatt ett forslag: 

  

Forslag fra Svein Aarseth: 

Generalforsamlingen ber styret arbeide for at tapt inntekt for Aplf som følge av endrede regler 

versus legemiddelindustrien, blir dekket inn ved økte overføringer fra Legeforeningen, 

eventuelt ved generell kontingentøkning. 

  

Forslaget ble vedtatt. 



  

Generalforsamlingen 2005  
Landsrådsrepresentanten for Østfold, Ture Erlid Johansen, gjentok invitasjonen fra 

generalforsamlingen i Kirkenes til generalforsamlingsarrangementet i Østfold, Fredrikstad, i 

2005. 

  

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

dirigenten, Kåre Reiten, blomster med takk for møteledelsen. Han takket også Nord-

Trøndelags landsrådsrepresentant for å ha påtatt seg å arrangere 

generalforsamlingsarrangementet i 2006. 

  

10. oktober 2004 .  

 


