
Sentralstyrets forslag til budsjettvedtak for 2013 
 

A. Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter 

 

1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 7 635. 

 

2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik: 

 

- Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 6 765 

- Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til 

sammen ett eksemplar av Tidsskriftet: kr 5 720 

- Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 5 720 

- Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også 

er medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 5 720 

- Stipendiater i full stilling: kr 5 720 

- Medlemmer bosatt i utlandet: kr 3 815 

- Studentmedlemmer: kr 590 

- Studentmedlemmer med medlemskap i ANSA: kr 477 

 

 I henhold til lovene for Den norske legeforening § 4-3 betaler leger som har gått av 

med alderspensjon og er yngre enn 75 år, 20 % av ordinær kontingent. For 2013 utgjør 

dette kr 1 600. 

 

 Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler 

kontingent i henhold til laveste sats. 

 

3. Fordeling av kontingentinntektene for 2013 til avdelingene fastsettes slik: 

 

- Fagmedisinske foreninger:  kr 17 697 503 

- Yrkesforeningene:  kr  22 286 928 

- Lokalforeningene:  kr 10 796 480 

- Regionsutvalgene  kr 1 755 153 

 

4. For yrkesforeningene fordeles kr 2,965 millioner som grunntilskudd og kr 2 millioner 

fordeles som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon. Resterende midler 

fordeles etter antall medlemmer. Grunntilskuddet til Ylf reduseres tilsvarende 

reduksjonen i sekretariatskostnader i 2013. Avviket mellom størrelsen på 

grunntilskuddet til Ylf og øvrige yrkesforeninger er relatert til Ylfs arbeid med 

oppnevning og oppfølging av Ylfs medlemmer i spesialitetskomiteene. 

 

5. For lokalforeningene fordeles kr 2,185 millioner som grunntilskudd og kr 450 000 

fordeles i geografitilskudd.  Resterende midler fordeles etter antall medlemmer. 

 

6. For de fagmedisinske foreningene fordeles kr 4,4 millioner som grunntilskuddet og kr 

1,25 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon. Resterende 

midler fordeles etter antall medlemmer.  

 

7. Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 640, mens det for 

medlemmer med rabattert kontingent for dobbeltmedlemskap med ANSA gir kr 527 

per medlem. 



 

9. Regionsutvalgene gis et samlet tilskudd på kr 1 755 234.  

 

10. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf 

fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2011 før det utbetales kontingentmidler. 

Regnskapene gjøres tilgjengelig på Min side.  

 

B. Honorar og kompensasjon for tapt inntekt 

 

1. Presidenten 

 

Ved fulltids engasjement som president ytes presidenten et honorar tilsvarende 22 

ganger grunnbeløpet i Folketrygden (22G). Ved deltids engasjement avkortes 

honoraret i samsvar med den tid som brukes på vervet. 

 

I tillegg til honoraret dekker Legeforeningen pensjonskostnader for presidenten. 

Dersom presidenten har permisjon fra en stilling hvor det finnes en kollektiv 

pensjonsordningen, vil Legeforeningen betale eventuelt krav fra arbeidsgiver om 

pensjonsinnskudd for presidenten. For andre ytes et tilskudd til eventuell individuell 

ordning med fire ganger grunnbeløpet i Folketrygden. 

 

Dersom presidenten er pendler og må ha bolig i Oslo-området for å utføre sine 

oppgaver, dekker Legeforeningen utgifter til slik bolig. Reiseutgifter mellom Oslo og 

fast bolig utenom Oslo-området dekkes av Legeforeningen.  

 

Valgperioden for president og sentralstyret er fra 1.9. – 31.8. Dette betyr at honorar og 

eventuell tilskudd til individuelle ordninger beregnes i månedlig 12-deler av fastsatt 

årshonorar. Etter fratredelse utbetales honorar til presidenten i like mange måneder 

som antall år i vervet. 

 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

 

2. Sentralstyremedlemmer 

 

For sentralstyremedlemmer fastsettes årshonoraret for 2013 til ett og et halvt 

grunnbeløp i folketrygden (1,5G). 

 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

 

3. Kompensasjon for tapt inntekt  

 

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer samt til alle medlemmer 

som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og 

utvalg. 

Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter ved deltagelse 

på landsstyremøtene og for inviterte deltakere ved lederseminar arrangert av 

sentralstyret. 

Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å 

representere Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik 

kompensasjon avkortes med den kompensasjon som gis av utvalgenes styrende 



organer. Kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte i forbindelse med spesielle 

oppgaver besluttes av sentralstyret. 

 

Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under 

Hovedavtalen er utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende alternative 

måter: 

 

a) Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Utbetaling skjer til arbeidsgiver 

på grunnlag av regning. 

b) Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk i lønn. 

c) Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra 

praksis. For 2013 fastsettes denne kompensasjonen til kr 6 590 for hele dager 

og til kr 3 295 for halve dager. 

 

4. Møtegodtgjørelse 

 

 Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen 

omfatter de samme medlemmer som nevnt under punkt 3 foran og utgjør kr 695 per 

møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og 

møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og 

ikke i kombinasjon med betalte verv.  

 

5. Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som allerede er 

fullt frikjøpt. 

 

 

C. Sentralstyrets fullmakter 

 

1. Sentralstyret gis fullmakt til å benytte Konfliktfondet til følgende formål: 

 

a) Støtte til medlemmene og dekning av ekstrakostnader i tilfelle av 

organisasjonsfaglige konflikter, herunder støtte til organisasjoner som Den 

norske legeforening er medlem av, til bruk i tilfelle av slike konflikter. 

 

b) Støtte for medlemmene ved å gi delvis dekning av pådømte oppreisningskrav 

(tort og svie) i forbindelse med legegjerningen. Støtte kan gis i samsvar med de 

regler som gjelder i Legeforeningens avtale om kollektiv ansvarsforsikring  

og i den utstrekning oppreisningskravet er inntrådt før denne forsikringen 

omfattet oppreisningskrav. 

 

2. Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål. 

Denne fullmakten omfatter imidlertid ikke omdisponeringer som vedrører 

budsjettvedtakets avsnitt A og B utover fordelingen av kontingentmidler til 

regionsutvalgene.  

 

 

D. Endring av honorar og godtgjørelser for president og sentralstyre 

 

Budsjettvedtaket bygger på fremlagt forslag fra desisorutvalget og forutsetter 

landsstyrets tilslutning.  


