
Den norske legeforenings regnskap for 2011 – Desisorutvalgets rapport.  
 

Landsstyremøtet 2011 valgte Gunnar Ramstad (leder), Lars Kristian Eikvar og Fredrik Sund til 

foreningens desisorutvalg. 

 

Desisorutvalget har utført sitt arbeid i henhold til legeforeningens lover § 4-5. 

 

Desisorutvalget har for 2011 fått fremlagt årsberetningen, revisors beretning og det konsoliderte 

regnskapet for Den norske legeforening med aktivitetsregnskap, noter og kontantstrømsoppstilling og 

delregnskapene for:    

 Hovedforeningen (aktivitetsregnskap med noter og kontantstrømsoppstilling) 

 Utdanningsfond I, II og III   

 Lånefondet 

 Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (tidligere Kvalitetsfond I) 

 Fond for forebyggende medisin 

 Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats 

 

Fra og med regnskapsåret 2010 føres Legeforeningens konsoliderte regnskap i henhold til 

regnskapsstandard for ideelle organisasjoner noe som har ført til at det er laget en ny aktivitetsmal.  

 

Vi har i økonomiavdelingen fått den hjelp og de tilleggsinformasjoner vi har bedt om og fått fremlagt 

de oversikter vi har ønsket. 

 

Regnskapene med utfyllende noter, kommentarer og forklaringer gir en god oversikt over 

regnskapene. 

 

Regnskapene kommenteres i den rekkefølge de vil bli fremlagt for Landsstyret. 

 

Tallene i parentes relaterer seg til 2010 tall. 

 

Det er i 2011 et regnskapsmessig positivt aktivitetsresultat på kr 3 709 000 (kr 25 394 572)   

Det var et driftsmessig underskudd på kr 31,0 millioner (-33,6 millioner) og brutto finansinntekter var 

på kr 36,1 millioner (kr 60 millioner). 

 

Kapitalforvaltningen ble lagt om i 2004. For at Landsstyret kan danne seg et bilde av den langsiktige 

effekten av den valgte modell for kapitalforvaltningen, har desisorutvalget bedt sekretariatet om en 

oversikt over utviklingen av finansinntektene fra og med 2004. 

Tidsskriftet har et balansert driftsresultat i 2011 oppnådd ved fortsatt fokus på reduksjon av 

produksjonskostnadene. Det må vel imidlertid påregnes videre usikkerhet både når det gjelder 

inntekter fra kommersielle produktleverandører og inntekter fra stillingsannonser.   

  

Det er ikke entydig ut fra regnskapet at Legeforeningen har klart å gjøre seg i mindre grad avhengig av 

variable inntekter, som for eksempel finans- og annonseinntekter.  

     

Det er ikke foretatt ytterligere ansettelser i sekretariatet i 2011. Bl.a. har stillinger vært holdt ubesatt 

ved oppståtte vakanser. Det er gledelig å registrere en videre reduksjon i sykefraværet i 

Legeforeningens sekretariat, og spesielt at det er langtidsfraværet som går ned. 

 

Utvalget merker seg at det over noen år har vært en utvikling som har før frem til at yrkesforeningene 

samlet pr 31.12.10 har en fri egenkapital på ca. 30 millioner, mens hovedforeningen har en fri 

egenkapital på 29 millioner. Man bør vurdere økede krav til synliggjøring av aktivitet i forhold til 

yrkesforeningens regnskapsutvikling, slik at Landsstyret har et best mulig grunnlag for å vurdere 

hvordan overføringene til yrkesforeningene understøtter aktiviteten. 

  



Desisorutvalget merker seg sentralstyrets vedtak om at foreningen skal etablere seg som et sertifisert 

”Miljøfyrtårn”. Vi har bedt om at Landsstyret orienteres om hva dette vil bety både for miljøet og for 

medlemmer og tillitsvalgte.  

 

Pensjonsalderen i sekretariatet er generelt 67 år. Desisorene regner med at aldersgrensen forvaltes i 

henhold til arbeidsmiljølovens §§ 15-13a og 13-3. 

Ved årsskiftet var 152 aktive og 42 pensjonister medlemmer i foreningens kollektive pensjonsordning. 

I sekretariatet er det for tiden ansatt 161 personer i 141 årsverk. 

 

Pga at kostnadene ved Legeforeningens pensjonsforpliktelser (ytelsesbasert alderspensjon) er bundet 

til 10-års rente på statsobligasjoner og statsrentene nå er spesielt lave, har Legeforeningen for tiden 

store pensjonsforpliktelser. Denne utfordringen for foreningens økonomiske situasjon må derfor nøye 

iakttas i budsjettarbeidet. 

 

Desisorutvalget har tatt opp den høye kortsiktige gjelden i årsbalansen for 2011, og mener forholdet 

godt kunne ha vært omtalt i notene. Sekretariatet forklarer den høye kortsiktige gjelden per 31.12. 

2011 med stor utlånsvekst i Lånefondet, med følgende utfordringer for likviditetsstyringen i 

Legeforeningen. SOP-styret vedtok høsten 2010, etter anmodning fra sentralstyret, å innvilge 

Legeforeningen en trekkrettighet på inntil kr 100 millioner. I november og desember 2011 var det 

nødvendig å trekke inntil kr 40 millioner av denne kreditten i påvente av at Legeforeningen solgte seg 

ned i investeringsporteføljen. Det ble frigjort likviditet medio desember 2011, men likviditetslånet til 

SOP ble først tilbakebetalt primo januar 2012. 

 

Desisorutvalget har merket seg utviklingen i fondsøkonomiene. Det er ønskelig ved fremtidig 

fremlegging at aktiviteten i de forskjellige fond i større grad kommer til syne, ved. f.eks. antall leger 

som går på kurs, gjennomsnittlig kurskostnad og gjennomsnittlig størrelse på låneytelser fra 

Lånefondet. 

 

Desisorutvalget vil anbefale Landsstyret å ha spesielt fokus på utviklingen i Lånefondet, både på 

bakgrunn av utlånsveksten og i forhold til et usikkert behov for nyetableringer de nærmeste årene.   

  

Fondsstyret i Fond II har allerede gjort endringer i refusjonsvilkår som vil medføre reduserte 

utbetalinger i 2012. 

 

Utvalget mener Legeforeningen bør prioritere å styrke utdanningsfondene gjennom økte overføringer 

ved framtidige forhandlinger.  

 

Desisorutvalget er av den oppfatning at de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har 

foretatt, har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og Landsstyrets vedtak. 

  

Desisorutvalget foreslår at grunnlaget for godtgjøring av presidenten og sentralstyrets medlemmer står 

uendret. Lønns- og arbeidsvilkår for tidsskriftets redaktør vil desisorutvalget fastsette etter det interne 

lønnsoppgjøret i sekretariatet er fullført. 

 

 

 

 

                 Oslo, 19.4. 2012 

 

 

      Gunnar Ramstad         Lars Kristian Eikvar           Fredrik Sund 

           (sign.)                 (sign.)             (sign) 


