NTFs vedtekter
Vedtatt av representantskapet 1983, endret siste gang 2015*.
* Endringene trådte i kraft 1. januar 2016

Kapittel I
Foreningens navn og formål
§ 1 Navn
Foreningens navn er Den norske tannlegeforening.
Dens initialer er NTF.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale
interesser og virke for dens autoritet og anseelse,
2. å representere tannlegestanden eller grupper av denne i standsspørsmål og overfor offentlig
myndighet,
3. å fremme det kollegiale samhold,
4. å fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre tannhelsen.

Kapittel II
Organisasjon
§ 3 Foreningens organer
Foreningens organer er:
1. Lokalforeninger
2. Lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV)/Lønnspolitisk forum (LF)
3. Representantskap
4. Hovedstyre
5. Sekretariat
6. Faste utvalg
a) Sentralt forhandlingsutvalg (SF)
b) Råd for tannlegeetikk
c) Fagnemnd
d) Valgkomité
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7.
8.

e) Kontrollkomité
f) Sentralt næringsutvalg
g) Redaksjonskomité
Spesialistforeninger
NTF Student (NTF-S)

§ 4 Lokalforeningene
Inndeling i Lokalforeninger:
A. NTFs medlemmer er fordelt i lokalforeninger. Grensene for disse fastsettes av
representantskapet og skal som hovedregel følge fylkesgrensene.
Lokalforeningenes vedtekter
B. Lokalforeningene har egne vedtekter som ikke må stå i strid med NTFs vedtekter.
Lokalforeningenes oppgaver
C. Lokalforeningene skal representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål. De skal holde
NTF underrettet om alt innen sine områder som kan ha betydning for landsforeningens virksomhet og
bistå denne i dens arbeide.
Lokalforeningene er undergitt NTFs avgjørelse i landssaker, men har selvbestemmelsesrett i lokale
saker. Lokalforeningene skal dog konsultere hovedstyret i lokale saker som etter sin natur kan
påregne betydelig offentlig interesse.
Lokalforeningene skal bistå NTFs sekretariat med slike opplysninger om medlemmenes forhold
som er nødvendig for føring av medlemsfortegnelser og oversikter over medlemmenes
yrkesutøvelse.
Hovedstyret kan be lokalforeningene avgi uttalelse om bestemte saker og sette frister for slike
uttalelser.
Er anmodningen ikke bare rettet til styret, skal dette om mulig legge saken frem for medlemmene i et
møte hvor saken omtales i innkallingen. Hovedstyret kan be om at det holdes veiledende
avstemninger og at stemmetallene skal oppgis.
Lokalforeningen skal holdes orientert om den virksomhet som foregår i det lokal UTV. Til hjelp for
dette skal et medlem av utvalget ha plass i lokalforeningens styre. Lokalforeningen kan, dersom den
ønsker det, også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for forretnings- og
næringsdrift. Ingen kan samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder og leder av UTV.
Lokalforeningens styre skal bestå av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.
Dekker en lokalforenings område mer enn ett fylke, kan lokalforeningen(e) bestemme at de lokale
UTV må inngå avtale om en felles representant til lokalforeningens styre. Oppnås ikke enighet om
en slik avtale, kan lokalforeningen be hovedstyret avgjøre hvordan en slik felles representant skal
oppnevnes.
I fylker hvor det opprettes samarbeidsorganer med myndighetene eller representasjonsorganer
overfor disse, skal lokalforeningene ha representant(er) utpekt av lokalforeningens organer og påse at
det blir en balansert representasjon av offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger.
Dekker en lokalforenings område mer enn ett fylke, skal lokalforeningens styre ha ansvaret for at
det velges representanter blant medlemmene i hvert fylke til å representere dem overfor
myndighetene.
Er et fylke delt i flere lokalforeningsområder, skal disse foreninger treffe avtale om valg av
representanter som nevnt i forrige ledd. Oppnås ikke enighet om en slik avtale, avgjør hovedstyret
hvordan representantene skal oppnevnes.
Til fremme av lokalforeningens formål, holdes regelmessige medlemsmøter.
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Behandling av representantskapssaker
D. Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av
representantskapet, skjer gjennom lokalforeningene, spesialistforeningene (jf. § 4 a) og
NTF Student (jf. § 4 b).
Styret i lokalforeningen plikter å legge frem for medlemmene i møte de saker som skal behandles av
representantskapet.
Ethvert medlem har i denne forbindelse rett til å sette frem forslag og forlange dem satt under
avstemning og å kreve at forslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører
før saken behandles i representantskapsmøtet.
Det samme skjer når hovedstyret har anmodet om det for en eller flere sakers vedkommende. På det
møte hvor sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens representanter
med suppleanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.
Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for sin forening fra
representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har inntatt i den enkelte sak.
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat, dog kan representantene pålegges å
fremlegge for representantskapet et avstemningsresultat fra det møte i lokalforeningen hvor
representantskapssakene ble behandlet.
Heller ikke kan en gruppe representanter fra en lokalforening med flertallsvedtak binde den enkelte
representant i dennes stemmegivning.

§ 4 a Spesialistforeninger
Spesialistforeningene
A. I en disiplin hvor NTF har godkjente spesialister, kan det opprettes en spesialistforening.
En slik forening må ledes av godkjente spesialister.
Alle saker som vedrører spesialiteten, skal forelegges spesialistforeningen til uttalelse før saken
behandles videre i NTF.
Spesialistforeningens vedtekter
B. Spesialistforeningene har egne vedtekter. Foreningens vedtekter godkjennes av hovedstyret.
Behandling av representantskapssaker
C. Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av representantskapet,
skjer gjennom lokalforeningene (jf. § 4), spesialistforeningene og NTF Student (jf. § 4 b).
Styret i spesialistforeningen plikter å legge frem for sine ordinære medlemmer fortrinnsvis i møte, de
saker som skal behandles av representantskapet.
Ordinære medlemmer av spesialistforeningene som også er godkjente spesialister har i denne
forbindelse rett til å sette frem forslag og forlange dem satt under avstemming og å kreve at forslaget
og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører før saken behandles i
representantskapsmøtet.
Det samme skjer når hovedstyret har anmodet om det for en eller flere sakers vedkommende.
Spesialistforeningene representeres på representantskapet ved sin leder. Spesialistforeningens
varareprepresentant velges på generalforsamling eller annet medlemsmøte. Representantene velges
for kommende representantskapsperiode. Bare godkjente spesialister som er medlemmer av NTF er
valgbare til representantskapet.
Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for sin forening fra
representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har inntatt i den enkelte sak.
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Spesialistforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat, dog kan representantene pålegges
å fremlegge for representantskapet et avstemningsresultat fra det møte i spesialistforeningen hvor
representantskapssakene ble behandlet.
Heller ikke kan en gruppe representanter fra en spesialistforening med flertallsvedtak binde den
enkelte representant i dennes stemmegivning.

§ 4 b NTF Student
Medlemskap i NTF Student
A. Studentmedlemmer i NTF er medlemmer i NTF Student.
Alle saker som vedrører studentmedlemmer, bør forelegges NTF Student til uttalelse før saken
behandles videre i NTF.
NTF Students vedtekter
B. NTF Student har egne vedtekter som ikke må stå i strid med NTFs vedtekter. Foreningens
vedtekter godkjennes av hovedstyret.
NTF Students oppgaver
C. NTF Student skal ivareta studentmedlemmenes interesser i tråd med NTFs formål.
NTF Student skal holde NTF underrettet om sitt arbeid og bistå NTF i dennes arbeid rettet mot
studenter.
Hovedstyret kan be NTF Student avgi uttalelse og bestemte saker og sette frister for slike uttalelser.
Behandling av representantskapssaker
D.
Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av representantskapet,
skjer gjennom lokalforeningene (jf. § 4), spesialistforeningene (jf. § 4 a) og NTF Student.
Styret i NTF Student plikter å legge frem for sine medlemmer på årsmøtet de saker som skal
behandles av representantskapet.
Ethvert medlem av NTF Student har i denne sammenheng rett til å sette frem forslag og forlange dem
satt under avstemning, og å kreve at forslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved
dets ordfører før saken behandles i representantskapsmøtet.
Det samme skjer når hovedstyret har anmodet om det for en eller flere sakers vedkommende.
NTF Student møter på representantskapet med sin leder. Vararepresentant er NTF Students
nestleder.
I tillegg har et medlem av NTF Student fra hvert av de norske odontologiske lærestedene adgang
til representantskapsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for sin forening fra
representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har inntatt i den enkelte sak.
NTF Student kan ikke gi representantene bundet mandat, dog kan representanten pålegges å
fremlegge for representantskapet et avstemningsresultat fra det årsmøtet hvor
representantskapssakene ble behandlet.
Heller ikke kan en gruppe representanter fra NTF Student med flertallsvedtak binde
representanten i dennes stemmegivning.

§ 5 Forhandlingsvirksomhet i NTF – offentlig sektor
I kommunal sektor (KS-området) og i Oslo kommune er forhandlingsvirksomheten lokalt ivaretatt
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av utvalg av tillitsvalgte etter hovedavtalen.
I statlig sektor er forhandlingsvirksomheten lokalt ivaretatt av lokal tillitsvalgte der slike er valgt.
I virksomheter med få medlemmer kan bistand fra sekretariatet gis til lokale forhandlinger.
Sentralt er forhandlingsvirksomheten ivaretatt av det sentrale forhandlingsutvalg. Det sentrale
forhandlingsutvalg (SF) velges på Lønnspolitisk forum (LF), der lederne i UTV og tillitsvalgte på
statlig sektor møtes, de år det velges hovedstyre.
Det sentrale forhandlingsutvalg er representert i hovedstyret, fortrinnsvis ved sin leder. Virksomheten
i offentlig sektor både lokalt og sentral foregår etter retningslinjer gitt i ”Reglement for NTFs
tariffbundne virksomheter”.

§ 5 a Sentralt næringsutvalg
Sentralt næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål. Utvalget består av leder og ytterligere
2 medlemmer. I tillegg har utvalget et varamedlem. Det skal fortrinnsvis inngå en representant for
leietannleger i utvalget. NTFs sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget.
Utvalgets mandat vedtas av hovedstyret etter forslag fra utvalget.
Sentralt næringsutvalg er representert i hovedstyret ved sin leder eller dennes personlige vara.
Utvalgets leder og medlemmer velges på Næringspolitisk forum i de år det er valg til
hovedstyre. Utvalget velges for 2 år av gangen.
Næringspolitisk forum velger lederen av Sentralt næringsutvalg særskilt, og så velges de to øvrige
medlemmer av utvalget. Den som får flest stemmer blir samtidig vara for utvalgets leder.
Varamedlem til utvalget velges særskilt. Dersom det i valgene oppstår stemmelikhet mellom to
kandidater anses den som har fått stemmer fra flest lokalforeninger som valgt. Ved stemmegivning
har hver lokalforening en stemme samt en ytterligere stemme for hver påbegynt 100
privatpraktiserende medlemmer i lokalforeningen.
Næringspolitisk forum vedtar selv sitt reglement og endringer i dette. Reglementet og endringer skal
godkjennes av representantskapet. I de år det ikke er valg på hovedstyre velger Næringspolitisk
forum en valgkomité.

§ 6 Representantskapet
Sammensetning
A. Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og består av:
1.
2.
3.

4.
5.

Representantskapets ordfører og varaordfører. Disse har ikke stemmerett.
Hovedstyrets medlemmer. Disse har ikke stemmerett.
Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representant for hver påbegynt 100 medlemmer i
lokalforeningen. Både offentlige og private tannleger skal være representert blant
lokalforeningens representanter. Studentmedlemmer i lokalforeningene skal ikke telles med
i grunnlaget for representasjon.
Spesialistforeningene representeres hver med tale-, forslags- og stemmerett.
NTF Students leder som har tale-forslags- og stemmerett.
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Annen deltagelse i forhandlingene
Tidligere presidenter i NTF har adgang til å delta i representantskapets forhandlinger, men
uten stemmerett.
Representanter for råd og utvalg skal, på forlangende, innkalles i forbindelse med behandling av
enkeltsaker som spesielt berører deres interesseområder, og har da talerett.
En representant for studentene fra hvert av de odontologiske fakulteter har adgang til
representantskapsmøtet. Studentrepresentantene oppnevnes av studentutvalgene blant NTFs
studentmedlemmer ved fakultetene. Studentrepresentantene har tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
Representantskapets ordfører kan i samråd med hovedstyret be særskilt sakkyndige gi redegjørelse
for saker som er til behandling. For øvrig har NTFs medlemmer i den utstrekning plassen tillater det,
adgang til å overvære representantskapets forhandlinger med mindre representantskapet for den
enkelte sak har besluttet behandling for lukkede dører.
Representantskapet kan fatte vedtak om at andre kan overvære og referere fra forhandlingene.
Innkalling av representantskapet
B. Representantskapet sammenkalles av ordføreren etter hovedstyrets beslutning. Ordinært holdes
et møte annethvert år, fortrinnsvis i Oslo, innen 1. desember. Ordføreren fremsetter forslag til
dagsorden etter vedtektenes bestemmelser og hovedstyrets saksliste. Ordføreren leder
representantskapets forhandlinger. Har ordfører og varaordfører forfall, skal det velges en
setteordfører. Presidenten leder i så fall valget.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer
er til stede.
Ordføreren kan, etter anmodning fra hovedstyret, tillate skriftlig behandling av en sak som ordinært
skulle vært behandlet i møte, når forholdene gjør en slik behandling nødvendig, og saken etter sin art
kan behandles forsvarlig på denne måte.
Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles av ordføreren med minst tre ukers varsel, utsendt
med saksdokumentene når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av
representantskapets stemmeberettigede medlemmer skriftlig har fremsatt krav om dette overfor
ordføreren. Et ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de saker som står på
sakslisten.
Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme. Representantskapets avgjørelse fattes med
alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt. Med dette menes at mer enn halvparten av de avgitte
stemmer er for forslaget.
Representantskapets oppgaver
C. Representantskapets oppgaver er å:
1. behandle NTFs konsernregnskap med noter og årsberetning. Gjennomgå beretninger
for hovedstyret, ervervsgrupper og andre styrer og utvalg det år det er valg på disse
styrer,
2. behandle NTFs styregodkjente budsjett, kommentere styrets kontingentfastsettelse for
kommende representantskapsperiode og samtidig forsikre seg om at budsjettet er godt
fundamentert på vedtatt arbeidsprogram.
3. fastsette godtgjørelse til president og eventuelt andre tillitsvalgte,
4. drøfte og avgjøre de saker som hovedstyret legger frem. Det kreves 2/3 flertall i saker
hvor vedtaket medfører bestemt økonomisk ansvar for medlemmene ut over ordinær
kontingent,
5. ta opp til drøftelse saker som ikke står på dagsordenen. Vedtak om å ta saken opp og
avgjørelse i slike saker krever 2/3 flertall,
6. velge: hovedstyre etter reglene i § 7 og § 19, ordfører og varaordfører i representantskapet
med funksjonstid til og med neste ordinære representantskapsmøte, en valgkomité på fem
medlemmer, medlemmer av faste råd og utvalg når intet annet er bestemt,
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7.

suspendere en tillitsvalgt etter forslag fra hovedstyret når det vil stride mot foreningens tarv at
vedkommende blir i stillingen. Vedtaket krever 2/3 flertall,
8. fastsette instrukser for faste råd, utvalg og komiteer,
9. bestemme sted for NTFs landsmøter,
10. velge korresponderende- og æresmedlemmer,
11. vedta arbeidsprogram.

§ 7 Hovedstyret
A. Sammensetning
Hovedstyret består av følgende medlemmer, valgt av representantskapet:
1.
2.
3.
4.

5.

President
Visepresident
Fem styremedlemmer
En representant for Sentralt næringsutvalg (SNU). Denne representanten og
vararepresentanten velges av Næringspolitisk forum, se § 5a. Valget skal godkjennes i
representantskapet med alminnelig flertall.
En representant for Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Denne representant og
vararepresentanten velges av Lønnspolitisk forum (LF), se § 5. Valget skal godkjennes i
representantskapet med alminnelig flertall.

Hovedstyret består av offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger, minst tre fra hver gruppe.
For de valgte styremedlemmer etter punkt 3 velges tre varamedlemmer, 1., 2. og 3. varamedlem.
Ingen kan samtidig inneha vervet som president eller visepresident og leder av det sentrale
forhandlingsutvalg (SF) eller leder av sentralt næringsutvalg.
B. Beslutningsdyktighet – Oppgaver
Hovedstyret er - nest etter representantskapet - foreningens høyeste myndighet. Det er
beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede i møte eller avgir stemme hvis
saken behandles på annen måte.
NTFs offentlig ansatte og privatpraktiserende medlemmer representeres utad av hovedstyret. Et
mindretallssyn i hovedstyret kan i spesielle tilfelle gjøres kjent ved NTFs videre behandling av saken.
Saken skal i så fall være behandlet i to etter hverandre følgende hovedstyremøter. Mindretallssynet
må deles av minst 1/3 av hovedstyrets medlemmer.
Hovedstyrets oppgaver er å:
1. lede foreningens virksomhet overensstemmende med vedtekter og bestemmelser og å påse
at disse er overholdt.
Hovedstyrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av
representantskapet, og er gyldig til slik overprøving har funnet sted,
2. godkjenne og signere NTFs konsernregnskap med noter og årsberetning,
3. koordinere virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller
ivaretar særinteresser og derunder påse at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt
i forhold til særinteressene,
4. ansette generalsekretær og eventuelt ass. generalsekretær og fastsette deres lønn
og ansettelseskontrakter,
5. avgi innstilling i de saker som skal behandles av representantskapet og selv fremkomme
med forslag når det er påkrevet,
6. avgi toårlig beretning om sin virksomhet,
7. godkjenne og vedta NTFs budsjett og fatte nødvendige vedtak om kontingent for
kommende budsjettperiode. Vedtak om endring av kontingent krever full oppslutning i
hovedstyret.
8. forvalte foreningens fonds hvor det ikke foreligger særskilte bestemmelser om forvaltningen,
9. innkalle til landsmøte, fastsette informasjonsmøtets program og godkjenne landsmøtets
budsjett og øvrige program,
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10. ivareta foreningens tarv og trivsel, derunder på foreningens vegne ta standpunkt til enhver sak
på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig. Hovedstyret kan, når det finnes ønskelig, i samråd
med representantskapets ordfører, sende en sak skriftlig til representantskapet for konsultasjon
innen hovedstyret fatter sitt vedtak,
11. fremlegge arbeidsprogram.
C. Presidentens og visepresidentens funksjon
Presidenten er foreningens øverste leder med plikt til regelmessig kontakt med den daglige
virksomhet. Han påser at funksjonærer og tillitsvalgte skjøtter sine oppgaver.
Presidenten sammenkaller hovedstyret til møter, fortrinnsvis i Oslo. Han er dirigent ved alle møter hvor
intet annet er bestemt. Presidenten har adgang til alle møter innen NTF. Presidenten, sammen med
generalsekretæren, forplikter foreningen med sin underskrift.
Presidenten tilkommer godtgjørelse for sitt arbeid, fastsatt av representantskapet. Visepresidenten
overtar presidentens verv under dennes forfall.
D. Arbeidsutvalg
Hovedstyret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av president, visepresident og minst ett av de
øvrige hovedstyremedlemmer. Arbeidsutvalgets oppgaver og fullmakter fastsettes av hovedstyret.

§ 8 Sekretariatet
Foreningens kontor skal være i Oslo. Sekretariatet ledes av foreningens generalsekretær.
Generalsekretæren
Før ansettelse skal stillingen være kunngjort i NTFs Tidende 3 måneder i forveien og med 6 ukers
søknadsfrist.
Generalsekretæren ansettes av hovedstyret med 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Oppsigelse
av generalsekretær skjer etter beslutning av representantskapet.
Hovedstyret kan suspendere generalsekretæren inntil lovlig representantskap kan innkalles. Inntrer
ledighet kan hovedstyret besette stillingen ved konstitusjon.
Generalsekretæren er ansvarlig for foreningens daglige administrasjon og sekretariatets drift og
forretningsførsel.
Generalsekretæren sørger for at foreningens midler og fonds anbringes på foreskrevet måte og at
verdipapirer kun kan disponeres av generalsekretæren i fellesskap med presidenten eller den
hovedstyret bemyndiger i presidentens sted.
Generalsekretæren eller den han bemyndiger har adgang til alle møter.
Stedfortreder for generalsekretæren
Blant sekretariatets overordnede personale skal det være en stedfortreder for generalsekretæren i
dennes fravær.
Sekretariatets plikter og funksjon
Personalets arbeidsoppgaver skal fremgå av organisasjonsplan vedtatt av hovedstyret. En av de
ansatte skal i planen være tillagt ansvaret for likestillingsarbeidet.
Sekretariatet forestår den daglige virksomhet etter hovedstyrets retningslinjer og kan avgjøre
saker som ikke etter sin art eller viktighet bør behandles av hovedstyret eller arbeidsutvalget.
Enhver avgjørelse av sekretariatet kan innbringes for hovedstyret.
Sekretariatet utfører saksforberedelse for hovedstyre, gruppestyrer, råd og utvalg og setter i verk de
vedtak som er fattet av de forskjellige organer.
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Sekretariatet skal følge med i det som skjer av interesse for tannlegestanden, både i og utenfor
foreningen, og dra omsorg for at foreningens vedtekter og bestemmelser blir overholdt.
Sekretariatet plikter å holde medlemmene underrettet om det som har betydning for deres virksomhet
og være behjelpelig med råd og opplysninger.
Sekretariatet innkrever kontingent og avgifter og fører medlemsregister. Sekretariatet holder til
enhver tid lokalforeningene underrettet om inn- og utmeldelser og flytting.

§ 9 Landsmøte
Landsmøte holdes en gang årlig, så nær som mulig til foreningens stiftelsesdag 15. oktober. I
landsmøtet skal det inngå et informasjonsmøte om stands- og foreningssaker.

§ 10 Uravstemning
Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta å forelegge bestemte saker for NTFs medlemmer til
uravstemning. Uravstemning skjer skriftlig blant alle NTFs medlemmer eller i den medlemsgruppen
som saken spesielt angår. Resultatet av uravstemningen er bindende hvis flertallet av foreningens
medlemmer eller flertall av de medlemmer som saken angår, har vedtatt eller forkastet saken.

Kapittel III
Medlemsforhold
§ 11 Medlemmene
Foreningens medlemmer er:
1. Ordinære medlemmer
Ordinært medlem kan enhver bli som har tillatelse til å utøve tannlegevirksomhet i landet.
Ethvert ordinært medlem skal automatisk inngå som medlem av lokalforeningen i det distrikt
hvor vedkommende praktiserer. Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon.
2. Passive medlemmer
Ordinært medlem som ikke utøver tannlegeyrket, eller som oppholder seg i utlandet, kan av
hovedstyret gis adgang til å stå som passivt medlem. Et passivt medlem inngår ikke som
pliktig medlem av noen lokalforening, og har ikke adgang til å avgi stemme i
foreningsanliggender.
3. Studentmedlemmer
Odontologistudenter kan opptas som studentmedlemmer. Ethvert studentmedlem skal
automatisk inngå som medlem i NTF Student. Disse inngår ikke som pliktig medlem av noen
lokalforening og har ikke adgang til å avgi stemme i lokalforeningsanliggender.
4. Inviterte medlemmer
Hovedstyret kan invitere interesserte utenfor standen, med særlig tilknytning til odontologien eller
NTF, som medlemmer.
Disse har adgang til foreningens møter, men kan ikke utøve vanlige medlemsrettigheter og ikke
avgi stemme i foreningsanliggender.
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5. Korresponderende medlemmer
Til korresponderende medlemmer kan innvelges personer som har gjort seg fortjent av foreningen.
6. Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan innvelges enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.
De i § 11, punkt 5 og 6 nevnte medlemmer innvelges av representantskapet med 2/3 flertall.

§ 12 Innmeldelse
Søknad om medlemskap sendes sekretariatet. Søknaden kan forelegges den aktuelle lokalforening til
uttalelse.
Hvis lokalforeningen uttaler seg mot opptagelse, avgjøres søknaden av hovedstyret. Hovedstyrets
avgjørelse kan innankes for representantskapet. Vedkommende blir ikke medlem før
representantskapets avgjørelse foreligger.
Meddelelse om opptagelse sendes fra sekretariatet ledsaget av vedtekter, bestemmelser og statutter.

§ 13 Utmeldelse
Utmeldelse skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft 6 måneder fra utmeldelsesdagen.

§ 14 Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis på den måte som hovedstyret bestemmer.
Ved inn- og utmeldelse betales forholdsmessig kontingent med den aktuelle måned som minste enhet.
Passive medlemmer betaler halv kontingent.
Studentmedlemmer betaler kontingent som bestemt av hovedstyret.
Inviterte medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Nyuteksaminerte tannleger betaler 15 % kontingent 1/2 år etter avlagt eksamen.
Når omstendighetene tilsier det, kan hovedstyret samtykke i at et medlem betaler en nedsatt
kontingent, fritas for kontingent eller ettergis skyldig kontingent, og fastsette særlige vilkår for dette.*
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent. Kontingenten betales til den lokalforening
som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar.
I tilfelle flytting betales kontingent til den lokalforening som medlemmet flytter til. I tvilstilfelle
avgjør hovedstyret hvordan kontingenten skal betales.

§ 15 Medlemmenes rettigheter
Tannleger som er medlemmer, har rett til å benytte initialene MNTF i tilknytning til sitt navn.
Medlemmene har krav på å bli holdt orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen,
og krav på råd fra foreningen i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen.
Medlemmene skal få tilsendt NTFs Tidende og har rett til å delta i foreningens faglige arrangementer.
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§ 16 Medlemmenes plikter
Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, de etiske regler, NTFs regler for
obligatorisk etterutdanning og andre bestemmelser. Ethvert medlem plikter på forlangende å
svare på spørsmål som angår vedkommendes forhold til foreningen.
Ved klage fra pasienter over behandling eller honorarberegning plikter et medlem av Den norske
tannlegeforening å la klagen bli behandlet etter de regler som er fastlagt av foreningen, gi de
opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet.
Et medlem som skifter adresse eller form for yrkesutøvelse, plikter å varsle sekretariatet.
Et medlem kan ikke ved utmeldelse unndra seg de forpliktelser som påhviler medlemmet på grunn av
forhold oppstått for utmeldelsen.

§ 17 Strykning, eksklusjon og gjenopptagelse
Hovedstyret kan ekskludere fra foreningen et medlem som viser en oppførsel eller handlemåte
som medfører bortfall av autorisasjon/lisens eller som innebærer grove brudd på NTFs
vedtekter, etiske regler eller regler for obligatorisk etterutdanning.
Et medlem som i to terminer, etter forutgående påminnelse, ikke har betalt kontingent, kan hovedstyret
stryke som medlem etter å ha innhentet uttalelse fra lokalforeningen. Strøket medlem kan bli tatt opp
igjen, når den skyldige kontingenten er betalt.
Lokalforeningens uttalelse skal være innhentet på forhånd.
Beslutningen kan innankes for representantskapet. Gjelder eksklusjonen et hovedstyremedlem, er
eksklusjonsretten hos representantskapet. Det fordres i alle tilfelle 2/3 stemmetall.
Ekskludert medlems gjenopptagelse krever 2/3 flertall i det organ som har foretatt eksklusjonen.

Kapittel IV
Særskilte bestemmelser
§ 18 Foreningsår og regnskapsår
Foreningsår og regnskapsår følger kalenderåret.

§ 19 Valg
Reglene i denne paragraf gjelder for representantskapets valg av tillitsvalgte, jf. § 6 C, punkt 6.
Presidentvalg
Presidenten skal velges med 2/3 flertall. Er det ved valg av president ikke 2/3 flertall for en kandidat,
foretas omvalg.
Omvalg
Oppnås fremdeles ikke 2/3 flertall, foretas nytt omvalg som avgjøres med alminnelig stemmeflertall
mellom de to som ved første omvalg hadde flest stemmer. Ved alle andre valg kreves alminnelig
flertall. Hovedstyret består av minst tre offentlig ansatte og tre privatpraktiserende tannleger, se § 7 A.
Fører valget ikke til dette resultat, skal den som etter stemmetallene er innvalgt med færrest stemmer,
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vike sete for den fra den underrepresenterte gruppe som har flest stemmer. Om ikke det tilstrekkelige
antall kandidater har oppnådd alminnelig stemmeflertall i første valgomgang, foretas omvalg mellom
dem som ikke har oppnådd nødvendig flertall. Ved omvalget ansees de valgt som har fått flest
stemmer.
Stemmeplikt
Ved valg av tillitsvalgte skal det på stemmeseddelen stå så mange forskjellige navn av de foreslåtte
som det antall som skal velges. Alle representanter plikter å stemme. Stemmesedler som ikke er
korrekt utfylt, blir forkastet. Ved stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning.
Ved alle valg hvor det er flere kandidater enn det antall som skal velges, skal avstemningen foregå
skriftlig. Foreligger det bare ett forslag, kan valget skje ved akklamasjon. Hvis en representant
forlanger det, skal det også voteres skriftlig med bare en kandidat. Valg av president og visepresident
foregår alltid skriftlig.
Representantskapets ordfører og varaordfører velges med funksjonstid til og med neste ordinære
representantskapsmøte. Alle andre valg gjelder for to foreningsår, når intet annet er bestemt. Dog
kan det foretas nødvendig suppleringsvalg for kortere tid.

§ 20 Generelle avstemningsregler
Avstemming
Ved avstemning regnes bare med avgitte stemmer. Blanke stemmesedler regnes som avgitte
stemmer.
Skriftlig avstemming
Valg foregår etter reglene som nevnt i § 19. Saker avgjøres ved åpen avstemning. Skriftlig
avstemning eller navneopprop skjer når minst 1/3 av de tilstedeværende forlanger det.
Stemmelikhet
Hvor ikke annet er bestemt, kreves alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet
gjør presidentens/formannens stemme utslaget.

§ 21 Tidsskriftet
Den norske tannlegeforeningens Tidende er heleid av Den norske tannlegeforening, og er et
redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Redaktørplakat, pressens Tekstreklameplakat og Vær
Varsom plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media.
Hovedstyret fastsetter Formålsparagraf for Den norske tannlegeforenings Tidende, Utgivers rolle og
Ansvarlig redaktørs rolle som styrende dokumenter for Den norske tannlegeforenings Tidende.
Ansvarlig redaktør skal sørge for at tidsskriftet blir utformet og redigert etter styringsdokumentene.

§ 22 NTFs fagnemnd
NTFs faglige virksomhet samordnes og tilrettelegges av NTFs fagnemnd. Dens sammensetning og
retningslinjer for virksomheten fastlegges av representantskapet i egen instruks.

§ 23 Medlemskap i andre foreninger
Medlemmer av NTF må ikke være medlemmer av andre sammenslutninger for tannleger, hvis formål
ligger innenfor NTFs formål, uten at opprettelsen av sammenslutningen er godkjent av NTF.
Godkjenner ikke hovedstyret opprettelsen eller sammenslutningens vedtekter, kan saken innankes for
representantskapet.
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§ 24 Spesialistforeninger
Opphevet fra 1.1.2014.

§ 25 Saksbehandling
Enhver sak sendes gjennom sekretariatet til hovedstyret.
Saker som skal behandles av representantskapet må være sendt til sekretariatet innen 1. mai i de år
det avholdes representantskapsmøte.
Saker som reises av et eller flere medlemmer (private forslag) sendes gjennom lokalforeningen,
fortrinnsvis med dennes bemerkninger. Det private forslag må være innsendt til lokalforeningen innen
15. april i de år det avholdes representantskapsmøte.
Representantskapssakene med hovedstyrets innstilling samt de innkomne forslag på kandidater med
valgkomiteens innstilling, må være sendt medlemmene innen 15. oktober i de år det avholdes
representantskapsmøte.

§ 26 Vedtektsendringer
For vedtektsendringer gjelder reglene for saksbehandling i § 25. For vedtagelse kreves 2/3 flertall i
representantskapet. Vedtektsendringer trer i kraft fra den tid representantskapet bestemmer.

§ 27 Oppløsning av NTF
Forslag om oppløsning av Den norske tannlegeforening skal fremmes for representantskapet.
Vedtaket gjøres av representantskapet og er gyldig når forslaget har fått 2/3 flertall av de
stemmeberettigete i to på hverandre følgende ordinære representantskap.
Saken kan tidligst behandles 6 måneder etter at forslag om oppløsning er fremmet og gjort kjent for
foreningens medlemmer.
Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som
ligger innenfor foreningens formål i § 2.
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