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Honorarutvalgenes innstillinger til NFA 2016-2017 
 
Honorarutvalgene for AF og NFA avgir likelydende innstillinger til begge foreninger. 
Honorarutvalget i NFA består av Mette Brekke, Martin Chapman og Eirik Bø Larsen. 
 
Med de justeringer som er foretatt gjennom de senere årene, føler honorarutvalgene 
at våre øverste tillitsvalgte nå har en godtgjørelse gjennom honorarer og 
praksiskompensasjoner som står i noenlunde rimelig forhold til både inntekter/utgifter 
i praksis og til øvrige valgte ledere i Legeforeningen. Vi ser derfor ikke behov for 
store endringer i år utover det som naturlig følger av endringer i G og salærforskriften. 
Vi har ikke fått signaler som rokker ved ordningen for praksiskompensasjon til 
styremedlemmer og andre tillitsvalgte enn leder med stor grad av frikjøp og foreslår 
derfor ingen endringer her. Honorarutvalgene har heller ikke fått signaler om at 
nåværende honorering påfører foreningene utgifter som er vanskelige å bære. 
Noen av foreningenes medlemmer har påpekt at det oppleves urimelig at ledernes 
honorar skal avkortes ved langtidssykdom dersom lederne mottar ytelser fra NAV 
eller andre forsikringsordninger. Begge utvalgene deler denne oppfatning. Vi tror ikke 
det representerer noen økonomisk trussel mot foreningene om denne bestemmelsen 
fjernes og foreslår derfor at den strykes. Bortsett fra det foreslås ingen endringer fra 
fjorårets innstilling. Vi viser ellers til tidligere begrunnelser for de enkelte elementer i 
innstillingene. 
 
Honorarutvalgenes innstilling er derfor som følger; 
Honorarutvalgene foreslår at leder for AF/NFA honoreres med et personlig honorar 
på 20G ved fullt frikjøp og en forholdsmessig reduksjon ved mindre grad av frikjøp. Et 
eventuelt sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av Legeforeningen kommer i tillegg. 
 
AF/NFA fakturerer eventuelt Legeforeningen for arbeid nedlagt for sentralstyret 
utover det som ansees dekket av sentralstyrehonoraret. 
 
Honoraret avkortes ikke ved sykdomsfravær. 
Leder i AF/NFA gis en etterlønn på 1G per år i embetet for nødvendig faglig 
oppdatering etter endt periode. Utvalget viser her blant annet til krav om obligatorisk 
resertifisering av spesialitet i allmennmedisin hvert 5. år. 
 
AF/NFA dekker utgifter til leie av leilighet av en «rimelig standard» i Oslo til leder som 
bor så langt unna Legenes Hus i Oslo at det er uhensiktsmessig å reise til og fra 
egen bolig hver dag. Leder som bor så langt unna Legenes Hus at det er 
uhensiktsmessig å reise til og fra egen bolig hver dag, og som derfor velger å 
investere i egen bolig/leilighet i Oslo, gis en utgifts-kompensasjon tilsvarende 1G per 
år han eller hun bor i boligen/leiligheten og samtidig er AF/NFA’s leder. 
 
Vi foreslår videre at nestleders honorar holdes uendret på 1,9G samt at øvrige 
styremedlemmers styrehonorarer videreføres tilsvarende 0,5G. 
 



Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens ledere, som utfører 
oppdrag for foreningene, beholdes lik salærtakstenes timesatser begrenset oppad til 
8 timer per døgn. 
 
For honorarutvalgene i AF/NFA 
Eirik Bø Larsen  


