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Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte 2017
PROTOKOLL
Representantskapsmøte i Den norske tannlegeforening ble avholdt
fredag 1. og lørdag 2. desember 2017
på hotell Scandic Oslo Airport – Gardermoen.
Deltagere: Ordfører Trond Grindheim, varaordfører Ranveig Roberg, 90 representanter fra
lokalforeningene, 7 fra spesialistforeningene, 1 fra NTF Student, president, visepresident og 7
hovedstyremedlemmer, lederne i valgkomiteen, fagnemnden og rådet for tannlegeetikk, 1
studentrepresentant og 18 ansatte fra sekretariatet. Møtet ble satt kl. 11.18.

Aust-Agder Tannlegeforening
1.
Anita
Haugstad
2.
Erik
Nilsen
3.
Arib
Zaidi

Hedmark Tannlegeforening
21. Petar
Ninkov
22. Kjersti
Høye
23. Øivind Grønnerud Ellingsen

Bergen Tannlegeforening
4.
Kristoffer
5.
Karen
6.
Christoffer
7.
Peter Stefan
8.
Eirik Torjuul
9.
Jan Ove
10. Truls Chr.
11. Sindre Hauge

Nordland Tannlegeforening
24. Elisabet
Jonsson
25. Tine
Degerstrøm
26. Mette Helen K.
Johansen
27. Magnus
Børseth

Øvstetun
Reinholtsen
Bjelland
Lindner
Halvorsen
Sand
Breyholtz
Larsen

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening
28. Eivind Johan
Aakenes
29. Eva
Bosse
30. Lise Bjordal
Furset

Buskerud Tannlegeforening
12. Silje
Eikre
13. Halvard
Vik
14. Birgit Moen
Flatåker
15. Grethe
Wergeland

Nord-Trøndelag Tannlegeforening
31. Niklas Karl Oskar
Angelus
32. Stein
Tessem
33. Hanna Summerfield Myhre

Finnmark Tannlegeforening
16. Irmelin Marie
Jenssen
17. Jörg
Hoffmann

Oppland Tannlegeforening
34. Rune Valfrid
Hellberg
35. Anita Dalbakk
Simensen
36. Fredrik
Maastad

Haugaland Tannlegeforening
18. Signar
Fiskå
19. John Magne
Qvale
20. Berit
Lund-Andersen

Oslo Tannlegeforening
37. Carina
38. Øystein
39. Bjørn Olav

Urke
Thomassen
Engebretsen
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ragnar
Marianne
Ingvild J.
Kjetil
Unn Kristin
Ragnar
Stine
Anders
Kenneth Stenshol
Vilde Benedicte R.
Birgit Hjorth
Anne Beate Sønju

Gjone
Horgen
Brusevold
Strøm
Røsholm
Bjering
Holager
Øren
Hestvik
Kleiven
Kollevold
Clasen

Troms Tannlegeforening
74. Joakim
75. Camilla Victoria
76. Hilde
77. Christine

Østensen
Dahl
Halvorsen
Steinsund

Vest-Agder Tannlegeforening
78. Mariann Saanum Hauge
79. Arve
Brekka
80. Line
Holtan
81. Haydith Teran
Fossheim

Rogaland Tannlegeforening
52. Nils Kristian
Langhelle
53. Ingunn
Roalkvam
54. Markas
Irlinas
55. Anne Esther
Boenheim
56. Atle
Hagli
Romerike Tannlegeforening
57. Sverre Tronsli
Drabløs
58. Julie Wilberg
Brandvik
59. Lill-Ann
Ruud
60. Selma
Taso

Vestfold Tannlegeforening
82. Aslak
83. Faruk
84. Ali R.
85. Ingvild Nyquist

Kringlegarden
Surbehan
Karagöz
Borgeraas

Østfold Tannlegeforening
86. Hilde
87. Anne - Sophie
88. Runa
89. Jie Yuan
90. Ragnhild Henriksen

Aas
Indrevær
Morger
Wu
Løken

Norsk Periodontistforening
91. Kari Mette
Andersen

Sogn og Fjordane Tannlegeforening
61. Jon Fredrik
Svanevik
62. Renate
Friedrich
63. Gry
Andreassen

Norsk forening for pedodonti
92. Arne E. Tvedt
Jacobsen

Sunnmøre Tannlegeforening
64. Louise Frostad
Liaset
65. Andreas Lassen
Grov
66. Inken Sabine
Henning

Norsk Kjeveortopedisk Forening
93. Jon Egil T.
Fiane
Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin
94. Bård
Alvsaker

Sør-Trøndelag Tannlegeforening
67. Knut Roger
Eidshaug
68. Ingrid
Christoffersen
69. Arnt Einar
Andersen
70. Patrik
Cetrelli

Norsk Endodontiforening
95. Ole

Iden

Norsk Forening for Oral Protetikk
96. Bjørn Einar
Dahl

Telemark Tannlegeforening
71. Svanhild
Synstnes
72. Pål
Ask
73. Terje
Fredriksen

Norsk Forening for Kjeve- og Ansiktsradiologi
97. Caroline
Hol
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NTF Student
98. Sefidroodi

Mohammedreza

Odontologisk studentutvalg i Oslo
113. Ikke møtt.

NTFs fagnemnd
99. Berit

Øra

Odontologisk studentutvalg i Tromsø
114. Sondre
Lillejord

NTFs valgkomité
100. Inger Johanne

Nyland

Sekretariatet/ Tidende
115. Morten Harry
116. Lin Muus
117. Thomas Eide
118. Elisabeth Flatla
119. Elin
120. Dag Kielland
121. Øyvind
122. Ane Øpstad
123 John
124 Tone
125. Wenche
126. Ellen Beate
127. Kristin
128. Silje Stokholm
129. Tonje
130. Else
131. Vibeke
132. Ann-Britt
133. Øyvind

NTFs råd for tannlegeetikk
101. Maria E.
Alvenes
NTFs kontrollkomité
102. Ikke møtt.
Hovedstyret
103. Camilla Hansen
104. Gunnar
105. Ellen
106. Farshad
107. Heming
108. Torbjørn
109. Benedicte Heireth
110. Anne Kristine
111. Ralf

Steinum
Amundsen
Holmemo
Alamdari
Olsen-Bergem
Fauske
Jørgensen
Solheim
Husebø

Rolstad
Bendiksen
Holmen
Scarpello
Kværnø
Nilsen
Asmyhr
Hamborg
Frammer
Galaasen
Stavik
Dyvi
Aksnes
Nicolaysen
Camacho
Rønning
Lochner
Rognes
Berdal

Odontologisk studentutvalg i Bergen
112. Ikke møtt.
Innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.
Ordfører viste til fremlagt forslag til dagsorden som ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo John Frammer og Dag K. Nilsen som protokollførere. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Ordføreren foreslo deretter følgende til å undertegne protokollen: Ordfører Trond Grindheim,
varaordfører Ranveig Roberg, president Camilla Hansen Steinum, generalsekretær Morten Harry
Rolstad, Hilde Halvorsen fra Troms tannlegeforening og Aslak Kringlegarden fra Vestfold
tannlegeforening.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren foreslo deretter følgende som medlemmer av tellekorpset: Øyvind Berdal, Øyvind
Asmyhr, Lin Muus Bendiksen og Sondre Lillejord. Det ble gitt enstemmig tilslutning til forslaget.
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Dagsorden:
Sak 5 j) Endring i reglement for representantskapet
Representantskapet ble forespurt og gav sitt samtykke til å behandle et nytt pkt. 5 j om endring i
reglementet for representantskapet vedrørende tale, stemme og forslagsrett for representanten fra
NTF Student.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
I tillegg foreslo ordføreren å flytte denne saken frem foran sak 1 Referat og meldinger. Denne
endring av dagsorden ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5 Organisasjonssaker
j)
Endring i reglement for representantskapet
Sak 1 Referat og meldinger
a)
Protokoll fra representantskapsmøtet 2015
b)
Orientering om aktuelle saker
c)
Ordførerens beretning 2015 - 2017
d)
Beretning fra NTFs hovedstyre 2015–2017
e)
Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2015 - 2017
f)
Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2015-2017
g)
Beretning fra NTFs fagnemnd 2015-2016
h)
Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2015-2017
i)
Beretning fra NTF-Student 2015-2017
j)
Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2015-2017
k)
Rapporter fra NTFs kontrollkomité 2016-2017
Sak 2 Sykehjelpsordningen for tannleger
a)
Årsberetning og regnskap 2015 og 2016
b)
Vedtektsendringer Sykehjelpsordningen
Sak 3 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger: Årsberetning og regnskap 2015 -2017
Sak 4 Årsregnskap NTF 2015 og 2016
Sak 5
a)
b)
c)
d)

Organisasjonssaker
Endringer i kontrollkomiteens instruks
Endringer i NTFs vedtekter – opprydning i systematikk, omtale av NTFs organer og fjerning av
overflødige bestemmelser
Endringer i NTFs vedtekter - Kapittel III om medlemsforhold
Endringer i etiske regler
4

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
233529328C674F33A7086DCF1A550897

e)
f)
g)
h)
i)

Endring i valgkomiteens instruks
Landsmøtet 2018
Avvikling av NTFs bidragsfond
Policydokument: Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste
Policydokument: Finansiering og organisering av fremtidens tannhelsetjeneste

Sak 6 Arbeidsprogram 2018 - 2019
Sak 7 NTFs styregodkjente budsjett for 2018 og 2019
Sak 8 Valg
a)
Hovedstyre
b)
Sentralt forhandlingsutvalg - godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs
hovedstyre
c)
Sentralt næringsutvalg - godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs
hovedstyre
d)
Representantskapets ordfører og varaordfører
e)
NTFs valgkomité
f)
NTF fagnemnd
g)
Redaksjonskomité for NTFs Tidende
h)
NTFs kontrollkomité
i)
NTFs råd for tannlegeetikk
j)
NTFs ankenemnd for klagesaker
k)
Sykehjelpsordningen for tannleger
l)
Revisor
Sak 9 Eventuelt

Vedtak: Dagsorden enstemmig godkjent.

Sak 5 j Endring i reglement for representantskapet
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
I
Reglement for representantskapet punkt 4.4 skal lyde (endringer i kursiv):
4.4 Følgende har tale-, stemme- og forslagsrett i representantskapet:
Stemmerett, talerett og forslagsrett:
- Representanter for lokalforeningene
- Representanter for spesialistforeningene
- NTF Student ved sin leder
5
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Talerett og forslagsrett:
- Ordfører og varaordfører
- Hovedstyret
- En representant for NTF Student fra hvert av de norske odontologiske lærestedene.
Talerett:
- Representanter for råd og utvalg, jf. § 6-A
- Generalsekretæren
- Sekretariatets saksbehandlere
- Særskilt sakkyndige, jf. § 6-A
Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på relevante saksområder.
II
Endringene trer i kraft umiddelbart.

Sak 1 REFERAT OG MELDINGER
Sak 1 a Protokoll fra representantskapsmøtet 2015
Protokollen var forelagt medlemmene av representantskapet på foreskrevet måte.
Vedtak: Protokollen fra 2015 tas til etterretning.

Sak 1 b

Orientering om aktuelle saker

Presidenten orienterte om aktuelle spørsmål av betydning for tannlegestanden og NTF.
Følgende hadde ordet: President Camilla Hansen Steinum.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 1 c Ordførerens beretning
Beretningen fra representantskapets ordfører var fremlagt.
Vedtak: Ordførerens beretning tas til etterretning.

Sak 1 d Beretning fra NTFs hovedstyre 2015-2017
Beretningen fra NTFs hovedstyre 2015-2017 var fremlagt.
Vedtak: Hovedstyrets beretning tas til etterretning.
6
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Sak 1 e

Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2015-2017

Beretningen fra Sentralt næringsutvalg 2015-2017 var fremlagt.
Vedtak: Sentralt næringsutvalgs beretning tas til etterretning.

Sak 1 f

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2015-2017

Beretningen fra Sentralt forhandlingsutvalg 2015 - 2017 var fremlagt.
Vedtak: Sentralt forhandlingsutvalgs beretning tas til etterretning.

Sak 1 g Beretning fra NTFs fagnemnd 2015-2016
Beretning fra NTFs fagnemnd 2015-2016 var fremlagt.
Vedtak: Fagnemndens beretning tas til etterretning.

Sak 1 h

Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2015-2017

Beretningen fra NTFs råd for tannlegeetikk 2015-2017 var fremlagt.
Følgende hadde ordet: Leder av NTFs råd for tannlegeetikk Maria E. Alvenes.
Vedtak: Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk tas til etterretning.

Sak 1 i

Beretning fra NTF-Student 2015-2017

Beretningen fra NTF-Student 2015-2017 var fremlagt.
Vedtak: Beretningen fra NTF-S tas til etterretning.

Sak 1 j

Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2015-2017

Beretningen fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2015-2017 var fremlagt.
Vedtak: Redaksjonskomiteens beretning tas til etterretning.

Sak 1 k Rapport fra NTFs kontrollkomité 2016 og 2017
Rapporter fra NTFs kontrollkomité 2016 og 2017 var fremlagt.
7
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Vedtak: Kontrollkomiteens rapporter tas til etterretning.

Sak 2 SYKEHJELPSORDNINGEN FOR TANNLEGER
Sak 2 a

Beretninger og regnskap for 2015 og 2016

Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2015 og 2016 var fremlagt.
Vedtak: Beretninger og årsregnskap med noter for 2015 og 2016 tas til etterretning.

Sak 2 b

Vedtektsendringer Sykehjelpsordningen for tannleger

Vedtektsendringer for Sykehjelpsordningen for tannleger var fremlagt. Ralf Husebø innledet og
redegjorde for saken.
Følgende hadde ordet: Ralf Husebø, Arnt Einar Andersen, Kristoffer Øvstetun og Aleidis Løken.
Vedtak: Endringene er enstemmig vedtatt.
I
Vedtekter for Sykehjelpsordningen for tannleger skal lyde:
KAPITTEL I
Ordningen og dens medlemmer
§ 1 Opprettelse og finansiering
1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt ordningen) er med Sosialdepartementets
godkjennelse opprettet med virkning fra 1. februar 1965.
2. Ordningen finansieres ved
a. tilskudd fra folketrygden (før 1. januar 1971, syketrygden), jfr. Lov om folketrygd §5-6.
b. avkastning av ordningens midler.
§ 2 Medlemmer
Medlemmer av ordningen er enhver tannlege som utøver tannlegeyrket her i riket.
Som utøvelse av yrket, i vedtektenes forstand, regnes enhver virksomhet som har
sitt grunnlag i tannlegeutdannelsen.
§ 3 Formål
Ordningens formål er å yte a) sykehjelp, b) stønad ved fødsel og adopsjon og c) pleiepenger
til medlemmer av ordningen. Ytelsene fastsettes i forhold til folketrygdens
grunnbeløp til enhver tid (i det følgende kalt G).
§ 4 Rettsstilling
1. Ordningen er en selvstendig juridisk enhet og det føres eget regnskap.
8
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2. Ordningen står under tilsyn av Helsedirektoratet.
KAPITTEL II
Administrasjon
§5 Styrets sammensetning
1. Ordningen ledes av et styre - i det følgende kalt styret - på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer
som velges av representantskapet i Den norske tannlegeforening, heretter kalt NTF. Styrets leder
velges av NTFs representantskap. Styret velger nestleder. NTFs hovedstyre fastsetter godtgjørelse
til styrets medlemmer.
2. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år og tiltrer pr 1. januar følgende år.
§6 Styrets virksomhet
1. Styret har møte når styrets leder bestemmer det eller når ett av styremedlemmene krever det.
2. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Til gyldig vedtak kreves simpelt
flertall.
3. Medlem av styret skal fratre hvis den sak som behandles gjelder styremedlemmet selv, eller
noen som er i så nært slektskap som svoger/svigerinne eller søskenbarn. Styremedlemmet skal
også fratre når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
styremedlemmets upartiskhet.
4. Styret forvalter ordningens midler, jfr. § 9, punkt 1.
5. Styret utarbeider beretning og regnskap ved utgangen av hvert kalenderår.
6. Styret utarbeider innstilling om forslag til endringer av vedtektene. Hvis ordningens utgifter
overstiger ordningens inntekter etter § 1, punkt 2, skal styret overveie nødvendigheten av
vedtektsendringer og eventuelt fremsette forslag om dette.
7. Dersom styret finner at ordningens økonomi gjør det nødvendig å redusere dagsatsen, eller at
det er mulig å øke dagsatsen, så kan styret fatte slik beslutning i perioden frem til neste
representantskap. Styret orienterer hovedstyret og representantskapet om at det er gjort slike
endringer.
8. Styret fører protokoll over sitt arbeid.
§7 Forretningsførsel og sekretariat
1. NTFs sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for ordningen.
2. NTFs sekretariat skaffer til veie de opplysninger som etter vedtektene kreves for fastsettelse av
ytelser fra ordningen.
3. NTFs utgifter i forbindelse med ordningen dekkes av ordningens midler.
9
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KAPITTEL III
Ytelser
§8 Økonomisk stønad fra ordningen
1. Økonomisk stønad ved sykdom
Medlem som på grunn av sykdom eller skade er 50 prosent arbeidsufør eller mer, har rett til
sykehjelp.
Stønadsperiode
Sykehjelp ytes for inntil 250 dager for samme sykdom eller skade. Sykehjelp ytes for alle dager
unntatt lørdager, søndager og helligdager, samt 1. og 17. mai.
For medlemmer mellom 67 og 70 år begrenses utbetalinger til 90 dager. Utbetalinger fra
ordningen opphører ved fylte 70 år.
Har medlemmet vært 100% arbeidsfør i minst 12 måneder siden det mottok sykehjelp, blir ny
arbeidsuførhet i alle tilfelle ansett som forårsaket av ny sykdom eller skade.
Karenstid
Karensdager: Sykehjelp ytes ikke de første 14 dagene av sykefraværet, lørdager og søndager
inkludert. Ved tilbakefall innen 3 måneder av samme sykdom eller skade ytes fortsatt sykehjelp
uten ny karenstid.
Omfang og reduksjon av ytelsene
Full sykehjelp utgjør 1/42 G per dag ved 100 % sykefravær og 1/84 G ved 50 % sykefravær.
For medlem som er arbeidstaker, reduseres utbetalingen fra ordningen tilsvarende de sykepenger
som medlemmet mottar i sitt arbeidstakerforhold.
Sykehjelpen reduseres med tilsvarende beløp når medlemmet mottar uførepensjon.
Samlet stønad som medlemmet mottar fra folketrygden og sykehjelpsordningen kan ikke utgjøre
mer enn 90 % av enten fjorårets inntekt, eller 90 % av gjennomsnittet av de siste 3 år. Med inntekt
menes her beregnet personinntekt og lønnsinntekt knyttet til tannlegevirksomhet.
2. Økonomisk stønad ved fødsel og adopsjon
Medlemmer som er fraværende fra praksis i forbindelse med fødsel eller adopsjon, har rett til
stønad i inntil 50 dager. Fødselspenger utbetales uavhengig av begrensningen som fremkommer
ovenfor i forhold til fjorårets inntekt. Ved redusert stilling reduseres ytelsen tilsvarende
stillingsreduksjonen.
Utbetalingen er betinget av at medlemmet har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10 måneder før
fødsel eller adopsjon og har rett til fødselspenger fra folketrygden.
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Stønaden etter dette punktet kan tas ut over en periode på inntil 1 år. Stønad etter dette punktet
kan også tas ut som deltid i løpet av det første året etter permisjonens første dag.
3. Økonomisk stønad ved pleie
Medlem som er fraværende fra praksis på grunn av omsorg for barn innlagt ved helseinstitusjon
har rett til stønad i inntil 20 dager per kalenderår.
Medlem som er fraværende fra praksis i forbindelse med pleie av pårørende i livets sluttfase har
rett til stønad i inntil 20 dager.
Stønad etter dette punktet er betinget av tilsvarende ytelse fra folketrygden. Pleiepenger
utbetales uavhengig av begrensningen som fremkommer ovenfor om reduksjon i forhold til
fjorårets inntekt.
4. Foreldelse
Stønad fra ordningen ytes ikke for lengre tid tilbake enn 12 måneder før kravet settes frem.
5. Utbetaling
Ytelser utbetales i alminnelighet etterskuddsvis og utbetales til medlemmet. I særlige tilfeller kan
styret bestemme at ytelsen skal utbetales til annen person. Ved dødsfall utbetales tilgodehavende
sykehjelp til ektefelle eller samboer, eller dersom medlemmet var enslig, til boet.
KAPITTEL IV
Forvaltning, beretning og regnskap
§9 Fondsforvaltning
1. Den del av ordningens inntekter som ikke går med til dekning av ytelsene og
administrasjonsutgiftene, avsettes til fond. Fondets midler plasseres med samme sikkerhet som
bestemt for plassering av midler tilhørende forsikringsfond i norske livsforsikringsselskaper. Med
Helsedirektoratets samtykke kan midler plasseres på annen måte.
2. Er fondets midler større enn tre ganger siste års innbetalinger til fondet, jfr. § 1, pkt 2 a, skal
styret ta opp spørsmålet om økning av ytelsene eller innføring av andre ytelser til hjelp for
medlemmer og deres etterlatte ved sykdom eller død.
Styret kan i særlige tilfeller og etter søknad yte hjelp til medlemmer eller medlemmers etterlatte
som på grunn av sykdom eller dødsfall har spesielle økonomiske vanskeligheter. Slike vedtak skal
begrunnes.
3. Hvis løpende inntekter og fondsmidler ikke antas å være tilstrekkelig til å dekke ytelsene, skal
ytelsene fra ordningen forholdsmessig reduseres (jfr. § 6, punkt 6).
4. Styret kan bruke av ordningens inntekter til å finansiere ekstern bistand til fremme av
tannlegenes helse og livskvalitet.
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§ 10 Beretning og regnskap
1. Beretning og revidert regnskap (jfr. § 6, punkt 5) skal legges frem for NTFs representantskap til
godkjennelse.
2. Innen 10 måneder etter regnskapsårets avslutning skal beretningen og attestert utskrift av det
reviderte regnskap sendes Helsedirektoratet til godkjennelse.
3. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor som er valgt av NTFs hovedstyre.
KAPITTEL V
Andre bestemmelser
§11 Opplysningsplikt
Den som mottar ytelse fra ordningen har plikt til å legge frem dokumentasjon, legeerklæringer og
eventuelt andre opplysninger som styret krever og til uoppfordret å underrette om forhold som
etter § 8, kan føre til redusert sykehjelp.
Styret kan i kontrollsammenheng be om utvidet helseerklæring fra lege utpekt av styret.
§12 Misbruk av ordningen
Styret kan bestemme at retten til sykehjelp helt eller delvis skal falle bort hvis den som søker om
eller får sykehjelp, med hensikt gir uriktige opplysninger eller fortier omstendigheter av betydning
for ytelsenes størrelse.
Sykehjelp som allerede er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger eller fortielser skal kreves
refundert. Har vedkommende gitt uriktige opplysninger eller fortiet omstendigheter uten at det
foreligger svik, kan for meget utbetalt sykehjelp kreves tilbakebetalt eller trekkes fra i fremtidige
ytelser.
§13 Krig og annen katastrofe
Fører krig og andre katastrofeartede forhold med seg at ordningen vil bli ute av stand til å
oppfylle sine forpliktelser, kan Helsedirektoratet treffe vedtak om at utbetaling av ytelser bare
delvis kan finne sted. En slik ordning skal oppheves så snart forholdene gjør det mulig.
§ 14 Anke
Vedtak som styret har truffet kan innen seks uker etter at vedkommende har fått melding om
vedtaket ankes til Trygderetten, jfr. Lov av 16. desember 1966 om anke til Trygderetten.
KAPITTEL VI
Vedtektene
§15 Ikrafttreden og endringer
1. Disse vedtekter gjelder fra 1. januar 1972. Senere endringer gjelder fra det tidspunkt
representantskapet bestemmer.
2. Vedtektene kan når som helst endres. Styrets forslag til endring av vedtektene skal behandles av
NTFs representantskap og godkjennes av Helsedirektoratet.
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II
Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2018.

SAK 3 NTFs FOND TIL VIDERE- OG ETTERUTDANNELSE AV TANNLEGER
Beretninger og årsregnskap for 2015 og 2016
Årsregnskap med noter for perioden 2015 - 2016 var fremlagt.
Vedtak: Beretninger og årsregnskap for 2015 og 2016 tas til etterretning.

SAK 4 ÅRSREGNSKAP NTF 2015 og 2016
NTFs årsberetning og årsregnskap med noter og kontantstrømsoppstiling for 2015 og 2016 var
fremlagt.
Visepresident Gunnar Amundsen redegjorde for de fremlagte regnskap og beretninger.
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm, Truls Breyholtz, Camilla Hansen Steinum, Terje Fredriksen og
Arnt Einar Andersen.
Vedtak: Representantskapet tar de styregodkjente årsregnskap med beretning og noter for 2015 og
2016 til etterretning.

SAK 5 ORGANISASJONSSAKER
Sak 5 a Endringer i kontrollkomiteens instruks
President Camilla Hansen Steinum innledet.
Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.
I
Pkt. 3 i kontrollkomitéens instruks skal lyde
(endringer i kursiv):
Kontrollkomiteen har til oppgave:
a. å avgi uttalelser om saker av økonomisk, regnskapsmessig og kontrollmessig betydning som blir
forelagt komitéen av de besluttende organer (hovedstyret, representantskapet), av revisor eller som
komitéen selv tar opp innenfor ovennevnte ramme.
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b. å gjennomgå årsregnskapene etter at disse er revidert, godkjent og signert av hovedstyret og
revisors beretning foreligger.
c. å påse at reviderte regnskaper og revisors beretning foreligger innen lovpålagte frister, jf.
regnskapsloven § 3-1.
II
Endringene trer i kraft umiddelbart.

Sak 5 b Endringer i NTFs vedtekter – opprydning i systematikk, omtale av NTFs organer og
fjerning av overflødige bestemmelser
President Camilla Hansen Steinum innledet.
Følgende hadde ordet: Ragnhild Henriksen Løken, Ragnar Gjone, Aslak Kringlegarden og Terje
Fredriksen.
Ragnhild Løken, Østfold TF fremmet følgende forslag:
Ønsker eget punkt om UTV i listen over NTFs organer i vedtektene § 3 a, punkt 14 lokale utvalg av
tillitsvalgte. Dette krever en egen bestemmelse, som bes utarbeides av hovedstyret som
oversendelsesforslag.
Etter avstemming med følgende resultat 97 for og 1 mot, ble forslaget innarbeidet i hovedstyrets
forslag. Utarbeidelse av en egen bestemmelse opprettholdes som oversendelsesforslag.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med nytt pkt. 14.
NTFs vedtekter skal lyde (endringer i kursiv):
Kapittel I Foreningens navn og formål
§ 1 Navn
Foreningens navn er Den norske tannlegeforening. Kortformen Tannlegeforeningen og initialene
NTF kan også benyttes.
[§ 2 Formål (ingen endringer)]

Kapittel II Organisasjon
§ 3 Foreningen
a) Foreningens organer er
1. Lokalforeninger (§ 4)
2. Spesialistforeninger (§ 5)
3. NTF Student (NTF-S) (§ 6)
4. Representantskap (§ 7)
5. Hovedstyre (§ 8)
14
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6. Sentralt forhandlingsutvalg (SF) (§ 9)
7. Sentralt næringsutvalg (SNU) (§ 10)
8. Råd for tannlegeetikk (§ 11)
9. Fagnemnd (§ 12)
10. Valgkomité (§ 13)
11. Kontrollkomité (§ 14)
12. Redaksjonskomité (§ 15)
13. Klagenemndene (§ 16)
A. Lokalforeningenes klagenemnder
14. Lokale utvalg av tillitsvalgte i offentlig sektor (UTV)
B. Sentral ankenemnd for klagesaker
C. Klagenemnden for kjeveortopediske saker
b) Foreningens administrasjon er
Sekretariatet (§ 17)
c) Foreningens tidsskrift er
Den norske tannlegeforeningens Tidende (§ 18)
§ 4 Lokalforeninger (ingen andre endringer enn de nedenfor angitte henvisninger)
D. Behandling av representantskapssaker
Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av representantskapet,
skjer gjennom lokalforeningene, spesialistforeningene (jf. § 5) og NTF Student (jf. § 6). (…)
§ 5 Spesialistforeninger (ingen andre endringer enn de nedenfor angitte henvisninger)
C. Behandling av representantskapssaker
Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av representantskapet,
skjer gjennom lokalforeningene (jf. § 4), spesialistforeningene og NTF Student (jf. § 6). (…)
§ 6 NTF Student
(…) D. Behandling av representantskaps-saker
Medlemmenes deltagelse i behandlingen av de saker som skal avgjøres av representantskapet,
skjer gjennom lokalforeningene (jf. § 4), spesialistforeningene (jf. § 5) og NTF Student. (…)
§ 7 Representantskapet
A. Sammensetning (ingen endringer)
Annen deltagelse i forhandlingene (ingen endringer)
B. Innkalling av representantskapet (ingen endringer)
C. Representantskapets oppgaver (ingen endringer utover den nedenfor angitte)
15
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Velge hovedstyre etter reglene i §§ 8 og 7 E, ordfører og varaordfører i
representantskapet med funksjonstid til og med neste ordinære representantmøte, en
valgkomité på fem medlemmer, medlemmer av faste råd og utvalg når intet annet er
bestemt.»
10. velge æresmedlemmer
D. 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.
E. Valg
Reglene i denne paragraf gjelder for representantskapets valg av tillitsvalgte.
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 § 8 A. Fører valget ikke til dette resultat, skal den som etter
stemmetallene er innvalgt med færrest stemmer, 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.
F. Generelle avstemningsregler
Avstemning
Ved avstemning regnes bare med avgitte stemmer. Blanke stemmesedler regnes som avgitte
stemmer.
Skriftlig avstemning
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Valg foregår etter reglene som nevnt i § 7 E. 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.
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.
G. 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.
§ 8 Hovedstyret
Følgende endringer ble vedtatt:
«§ 8 Hovedstyret
A. Sammensetning
Hovedstyret består av følgende medlemmer, valgt av representantskapet:
4. En representant for Sentralt Næringsutvalg (SNU). Denne representanten og vararepresentanten
velges av Næringspolitisk forum, se § 10. Valget skal godkjennes i representantskapet med
alminnelig flertall.
5. En representant for Sentralt Forhandlingsutvalg (SF). Denne representant og vararepresentanten
velges av Lønnspolitisk forum (LF), se § 9. Valget skal godkjennes i representantskapet med
alminnelig flertall.
§ 9 Sentralt forhandlingsutvalg (SF) og NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor
Sentralt er forhandlingsvirksomheten ivaretatt av det sentrale forhandlingsutvalg. Det sentrale
forhandlingsutvalg (SF) velges på Lønnspolitisk forum (LF), der lederne i de lokale utvalgene (UTV)
og tillitsvalgte på statlig sektor møtes, de år det velges hovedstyre.
I kommunal sektor (KS-området) og i Oslo kommune er forhandlingsvirksomheten lokalt ivaretatt
av utvalg av tillitsvalgte etter hovedavtalen.
17
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I statlig sektor og sektor Helse er forhandlingsvirksomheten lokalt ivaretatt av lokal tillitsvalgte
der slike er valgt. I virksomheter med få medlemmer kan bistand fra sekretariatet gis til lokale
forhandlinger.
SF 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».
§ 10 Sentralt næringsutvalg (SNU) (ingen øvrige endringer)
§ 11 NTFs råd for tannlegeetikk
NTFs råd for tannlegeetikk skal
1. bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene,
2. gi råd og veiledning i etiske spørsmål,
3. utrede etiske problemstillinger,
4. i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes,
5. treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket
Det etiske rådets sammensetning og oppgaver fremgår av NTFs etiske regler som vedtatt av
representantskapet.
§ 12 NTFs fagnemnd
(ingen øvrige endringer)
§ 13 Valgkomité
Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til representantskapet på kandidater til alle valg
som ifølge vedtekter og bestemmelser skal avgjøres i dette organ. Valgkomiteen velges direkte
av representantskapet.
Dens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastlegges av representantskapet i egen
instruks. Tidsplanen skal være fastsatt innen 1. april det året valgkomitéen tiltrer.
§ 14 Kontrollkomité
Kontrollkomiteen har til oppgave:
1. å avgi uttalelser om saker av økonomisk, regnskapsmessig og kontrollmessig betydning som
blir forelagt komitéen av de besluttende organer (hovedstyret, representantskapet), av revisor
eller som komitéen selv tar opp innenfor ovennevnte ramme.
2. å gjennomgå årsregnskapene etter at disse er revidert, godkjent og signert av hovedstyret og
revisors beretning foreligger.
3. å påse at reviderte regnskaper og revisors beretning innen lovpålagte frister, jf. regnskapsloven
§ 3.
Kontrollkomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastlegges av
representantskapet i egen instruks.
§ 15 Redaksjonskomité
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Redaksjonskomiteen skal føre tilsyn med NTFs Tidende og i samråd med ansvarlig redaktør trekke
opp retningslinjer for tidsskriftets virksomhet. Ved ansettelse av ansvarlig redaktør/fungerende
redaktør skal redaksjonskomiteen uttale seg.
Redaksjonskomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastlegges av
representantskapet i egen instruks.
§ 16 Klagenemnder
A. Lokalforeningenes klagenemnder
Lokalforeningene har egne klagenemnder som følger nærmere instrukser gitt av representantskapet.
B. Sentral ankenemnd for klagesaker
Klage på lokale klagenemnders avgjørelser kan rettes til NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker.
Ankenemnden følger nærmere instrukser gitt av representantskapet.
C. Klagenemnden for kjeveortopediske saker
NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker har til oppgave å avgi uttalelse i klagesaker
vedrørende kjeveortopedisk behandling til den lokalforenings klagenemnd som behandler slike
klagesaker. NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker retter seg etter egen instruks gitt av
representantskapet.
§ 17 Sekretariatet
(ingen øvrige endringer)
§ 18 Tidsskriftet
(ingen øvrige endringer)

Kapittel III Medlemsforhold
(For endringer i dette kapittelet (§§ 19-26) vises til saksfremlegg i sak 5 c)
Kapittel IV Vedtektsendring og opp-løsning
§ 27 Vedtektsendringer
Endret referanse – fra § 25 til § 7 D.
§ 28 Oppløsning av NTF
(ingen øvrige endringer)
II
Endringene trer i kraft fra 1.1.2018
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Sak 5 c Endringer i NTFs vedtekter – kapittel III om medlemsforhold
President Camilla Hansen Steinum innledet. Følgende hadde ordet: Niklas K.O. Angelus, Kjetil Strøm,
Arnt Einar Andersen, Hilde Aas, Caroline Hol og Øyvind Ellingsen.
Arnt Einar Andersen fremmet følgende forslag:
§ 26 Eksklusjon
Tilføyelse: «Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere fra foreningen et medlem som viser en
oppførsel eller handlemåte…».
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
Caroline Hol fremmet følgende forslag:
§ 22 punkt 3 VII (tillegg)
Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling betaler 50 % av full kontingent.
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
Østfold TF fremmet følgende forslag:
§ 19 punkt 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
vedkommende praktiserer. Dispensasjon kan innvilges etter søknad. Foreningen som taper sitt
medlem bør behandle dispensasjonen og videresende sin innstilling til hovedstyret, som avgjør
søknaden.
Etter rådslagning med Østfold TF ble det enighet om følgende forslag fra hovedstyret:
§ 19, andre avsnitt. Tillegg: «Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon».
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
Vedtak: Med de endringer som er nevnt ble hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.

I
NTFs vedtekter kapittel III om medlemsforhold skal lyde (endringer i kursiv):
§ 19 Medlemskap og lokalforeningstilknytning
1. Ordinære medlemmer
Ordinært medlem kan enhver bli som har tillatelse til å utøve tannlegevirksomhet i landet. For
medlemmer som taper sin autorisasjon/lisens foretas en konkret vurdering av om
forutsetningene for medlemskap fortsatt er tilstede.
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Ethvert ordinært medlem skal automatisk inngå som medlem av lokalforeningen i det distrikt
hvor vedkommende har sitt hovedarbeidssted. Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon.
Ethvert medlem kan i tillegg opptas som assosiert medlem i andre lokalforeninger enn der
vedkommende har sitt hovedarbeidssted. Passive medlemmer og studentmedlemmer er ikke
forpliktet til å være medlem av en lokalforening, men kan opptas som assosiert medlem i enhver
lokalforening de måtte ønske. Pensjonistmedlemmer har også rett til assosiert medlemskap i
andre lokalforeninger enn der de har sitt hovedmedlemsskap. Assosierte medlemmer har
adgang til foreningens møter og kurs, men har ikke adgang til å avgi stemme i lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i lokalforeningen.
2. Passive medlemmer
Tannleger med tillatelse til å utøve tannlegeyrket i landet, men som ikke utøver yrket, eller som
oppholder seg i utlandet, kan gis adgang til å stå som passivt medlem.
Passive medlemmer inngår ikke som pliktig medlem av noen lokalforening, men kan opptas som
assosiert medlem i enhver lokalforening de måtte ønske. Passive medlemmer har ikke adgang til
å avgi stemme i foreningsanliggender og er ikke valgbare til verken til sentrale verv eller verv i
lokalforeningene. Et passivt medlem har ikke krav på å motta juridisk medlemsrådgivning, jf. §
23.
3. Studentmedlemmer
Odontologistudenter kan opptas som studentmedlemmer. Ethvert studentmedlem skal
automatisk inngå som medlem i NTF Student.
Studentmedlemmer inngår ikke som pliktig medlem av noen lokalforening, men kan opptas som
assosiert medlem i enhver lokalforening de måtte ønske. Som assosierte medlemmer har de ikke
adgang til å avgi stemme i lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i
lokalforeningene.
4. Pensjonistmedlemmer
Medlemmer av NTF som har gått av med pensjon og som ikke lenger arbeider gis adgang til å
stå som pensjonistmedlem.
Pensjonistmedlemmer velger selv hvilken lokalforening de skal ha sin hovedstilknytning til. De
kan i tillegg opptas som assosiert medlem i andre lokalforeninger de måtte ønske.
5. Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan utnevnes enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer
utnevnes av representantskapet med 2/3 flertall.
Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem
har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen.
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§ 20 Innmelding
Søknad om medlemskap sendes sekretariatet.
Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. For ordinære medlemmer opprettholdes
medlemskapet bare dersom medlemmet gjennomfører NTFs obligatoriske nettbaserte kurs for
tannleger i ulike lovkrav og etikk i løpet av de tre første månedene av medlemskapet, jf. § 24 siste
ledd.
Bekreftelse på medlemskap sendes fra sekretariatet sammen med NTFs vedtekter, NTFs etiske
regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler, jf. § 24 første
ledd.
§ 21 Utmelding
Utmelding skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen
(30. juni eller 31. desember).
§ 22 Kontingent
1. Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis for 6 måneder av gangen. Ved innmelding betales
forholdsmessig kontingent.
2. Tidende
Tidende er en pliktig del av medlemskapet. Medlemskontingenten inkluderer abonnementsavgift på Tidende. Ved reduksjon i medlemskontingenten etter § 22 nr. 3 gis ingen
reduksjon i abonnementsavgiften.
3. Kontingentsatser
a) Ordinære medlemmer som ikke er omfattet av noen av unntakene i dette pkt. a) betaler full
kontingent.
Følgende unntak gjelder:
i. Ved dobbeltmedlemskap i annen nordisk tannlegeforening betales
• 85 % av full kontingent dersom medlemmet arbeider i Norge
• 15 % av full kontingent dersom medlemmet arbeider i annet nordisk land og er medlem av
tannlegeforeningen i dette landet.
Unntaket følger direkte av avtale mellom de nordiske tannlegeforeningene og gjelder frem til
avtalen oppheves eller endres.
ii. Ved dobbeltmedlemsskap i Legeforeningen betales 75 % av full kontingent.
iii. Ved arbeid i redusert stilling (50 % eller mindre) betales 50 % av full kontingent.
iv. Ved praksisfravær (inkludert permisjoner) som fører til minst 50 % inntektsreduksjon betales
50 % av full kontingent.
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v. Langtidssykemeldte betaler 50 % av full kontingent
vi. Stipendiat/doktorgradskandidat betaler 50 % av full kontingent.
vii. Spesialistkandidater betaler 15 % av full kontingent. Spesialistkandidater i lønnet
utdanningsstilling betaler 50 % av full kontingent.
viii. Varig uføre betaler 15 % av full kontingent.
ix. Ny uteksaminerte tannleger betaler 15 % av full kontingent 1/2 år etter avlagt eksamen.
b) Passive medlemmer betaler 50 % av full kontingent.
c) Studentmedlemmer betaler kontingent som bestemt av hovedstyret.
d) Pensjonistmedlemmer betaler 15 % av full kontingent, inkludert Tidende.
e) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
4. Lokalforeningenes medlemskontingent
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier. Ved
pliktig lokalforeningstilknytning, betales kontingenten til den lokalforening som vedkommende
medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar.
§ 23 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.
§ 24 Medlemmenes plikter
Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for
obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. Ethvert medlem plikter på forlangende
å svare på spørsmål som angår vedkommendes forhold til foreningen.
Et medlem som skifter adresse eller form for yrkesutøvelse, plikter å varsle sekretariatet.
Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg de forpliktelser som påhviler medlemmet på
grunn av forhold oppstått før utmeldelsen. Vedtak om eksklusjon kan ikke unngås ved
utmelding.
Som ordinært medlem er man forpliktet til å gjennomføre NTFs obligatoriske nettbaserte kurs
for tannleger i ulike lovkrav og etikk i løpet av de tre første månedene man er medlem.
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§ 25 Strykning
Et medlem som i to terminer, etter forutgående påminnelse, ikke har betalt kontingent, kan
hovedstyret stryke som medlem. Strøket medlem kan bli tatt opp igjen, når den skyldige
kontingenten er betalt.
§ 26 Eksklusjon
Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, 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, regler for obligatorisk etterutdanning eller klagenemndsregler.
Lokalforeningens uttalelse skal være innhentet på forhånd.
Beslutningen kan påklages for representantskapet innen fire uker. Gjelder eksklusjonen et
hovedstyremedlem, er eksklusjonsretten hos representantskapet. Det fordres i alle tilfelle 2/3
stemmetall.
Ekskludert medlems gjenopptakelse krever 2/3 flertall i det organ som har foretatt eksklusjonen.
II
Endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

Sak 5 d Endringer i etiske regler
Hovedstyremedlem Farshad Alamdari innledet.
Følgende hadde ordet: Marianne Horgen, Maria E. Alvenes, Kjetil Strøm og Ragnhild Henriksen
Løken.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
NTFs etiske regler endres i tråd med det nedenstående:
§ 6 om tannlegens forhold til pasienten skal lyde:
§ 6 Fritt tannlegevalg
En pasient må fritt kunne velge tannlege.
Tannlegen kan avslå å ta en pasient under behandling når det foreligger rimelig grunn for dette.
§ 6 a Henvendelser til pasienter
Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det på
forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet følger av offentlige bestemmelser. En
tannlege må ikke sende ut reklame til pasienter som er på recall-liste uten at det er inngått avtale
om dette.
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§ 10 om kollegialitet skal lyde:
(1) Informasjon til pasienten
Informasjon om egne funn, diagnoser og vurderinger skal være saklige og objektive, og må ikke
meddeles pasienten på en slik måte at det unødig virker som kritikk av tidligere behandling eller
behandler. Hensynet til pasientens helse skal alltid være overordnet, jf. § 1.
(2) Uttalelser som sakkyndig
En tannlege kan bare uttale seg om en kollegas arbeid eller vurderinger på mandat fra NTF eller
offentlige myndigheter. Tilgang til kollegas journal må foreligge. Tannlegen må også forsikre seg
om at kollegaen først har hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Unntak skal være godt
begrunnet.
(3) Denne bestemmelsen begrenser ikke plikten til å varsle etter § 12.
§ 15 om avsluttet samarbeidsforhold oppheves.
§ 17 om markedsføring skal lyde:
En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.
En tannlege må ikke overfor publikum drive produktreklame for medikamenter og forbruksvarer
til pasienter eller for utstyr til bruk i tannlegevirksomhet.
Faglig omtale av produkter og utstyr i artikler, foredrag o.l. beregnet på allmennheten og uten
vinningsøyemed anses ikke som produktreklame. Salg av pasientrelaterte forbruksvarer fra
praksis anses ikke som produktreklame.
II
Endringene trer i kraft umiddelbart.

Sak 5 e Endring av valgkomiteens instruks
President Camilla Hansen Steinum innledet.
Følgende hadde ordet: Inger Johanne Nyland, Ragnhild Henriksen Løken, Arnt Einar Andersen,
Kristoffer Øvstetun og Kjetil Strøm.
Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF la frem følgende forslag (endringer i kursiv):
C. Valgkomitéens arbeid
Valgkomitéen skal utarbeide en tidsplan for sitt arbeid. Tidsplanen skal være fastsatt innen 1. april
det året valgkomitéen tiltrer.
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Ny instruks for valgkomiteen godkjennes:

I
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A. Valgkomitéens mandat
1. Valgkomitéens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet om kandidater til alle verv
som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet.
2. Valgkomitéens innstilling skal ikke omfatte medlemmer til valgkomitéen.
B. Sammensetning og valg av valgkomitéen
1. Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer.
2. Ingen kan samtidig inneha verv i valgkomitéen og verv i et annet organ som velges av
representantskapet. Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for
tillitsvalgte og ansatte.
3. Valgkomité for kommende representantskapsperiode velges av representantskapet.
Valgkomitéens leder velges ved eget valg.
4. Frister for forslag til og kunngjøring av innkomne forslag til kandidater til valgkomitéen er de
samme som for øvrige valg. Forslag sendes til og håndteres av representantskapets ordfører som
angitt i dennes instruks.
C. Valgkomitéens arbeid
1. Valgkomitéen skal utarbeide en tidsplan for sitt arbeid. Tidsplanen skal være fastsatt innen 1.
april det året valgkomitéen tiltrer.
2. Valgkomitéens kunngjøringer til medlemmene av valg i NTF skal skje gjennom NTFs Tidende
og på NTFs nettsted.
3. Valgkomitéen bør i sitt arbeid tilstrebe løpende dialog med NTFs ulike organer (jf. NTFs
vedtekter § 3) og Sykehjelpsordningen for tannleger (jf. Sykehjelpsordningens vedtekter § 5 nr.
1) for på denne måten å gjøre seg kjent med deres arbeid.
4. Valgkomitéen skal i god tid før representantskapet ta skriftlig kontakt med NTFs lokal- og
spesialistforeninger og oppfordre dem til å komme med skriftlige forslag til kandidater til alle
verv som skal velges på representantskapet, innen en nærmere angitt frist.
5. Ethvert medlem av NTF har forslagsrett til kandidater til de ulike tillitsvervene. Enkeltmedlemmers forslag til kandidater skal sendes skriftlig, enten via lokal- eller spesialistforeningen eller direkte til valgkomitéen, innen samme frist som nevnt i punkt C.4.
6. Alle tillitsvalgte i sentrale verv skal kontaktes av valgkomitéen og spørres om de ønsker
gjenvalg. Tillitsvalgte bør vanligvis ikke sitte mer enn 8 år i samme verv.
7. Valgkomitéen skal gjennomføre samtaler med kandidater til sentrale verv for å vurdere deres
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organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene. Kandidatene skal ha vurdert
sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.
I sin innstilling skal valgkomitéen legge vekt på at det enkelte organ bør være allsidig sammensatt
og gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis være
yrkesaktive.
8. Valgkomitéens innstilling skal være begrunnet og skal inneholde navn på og relevante
opplysninger om de kandidater som er innstilt. Det skal også angis hvem som har foreslått
kandidatene. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.
9. Valgkomitéens innstilling på kandidater til alle tillitsverv skal sendes hovedstyret innen 1.
september slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med representantskapssakene.
Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle kandidater som er foreslått innen den
kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller.
D. Endringer i denne instruksen
1. Endringer i denne instruks krever 2/3 flertall i representantskapet.

II
Endringene i denne instruksen trer i kraft fra og med 1. januar 2018.

Sak 5 f NTFs landsmøte 2018
Ordfører innledet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Landsmøtet 2018 avholdes på Norges Varemesse, Lillestrøm.

Sak 5 g avvikling av NTFs bidragsfond
Ordfører innledet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
NTFs bidragsfond avvikles. Bidragsfondets midler disponeres i henhold til vedtak fra Hovedstyret.
Hovedstyrets funksjon som forvalter av bidragsfondets midler bortfaller.

Sak 5 h Policydokument: Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste
Policydokument om kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste var fremlagt.
Hovedstyremedlem Benedicte Jørgensen innledet.
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Følgende hadde ordet: Birgit Hjort Kollevold, Arnt Einar Andersen og Karen Reinholtsen.
Birgit Hjort Kollevold, Oslo TF fremmet følgende forslag:
«Tannlegen som leder av tannhelseteamet, med kompetanse til å lede tannhelsetjenesten på alle
nivåer.» (Av dette følger også endring i arbeidsprogram 2018/2019).
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
Vedtak: Med den endring som er nevnt så ble policydokumentet enstemmig vedtatt.
Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs syn
på organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste.

Sak 5 i Policydokument: Finansering og organisering av fremtidens tannhelsetjeneste
Policydokument om finansering og organisering av fremtidens tannhelsetjeneste var fremlagt.
Hovedstyremedlem Benedicte Jørgensen innledet.
Følgende hadde ordet: Atle Hagli, Kristoffer Øvstetun, Arne E. Tvedt Jacobsen, Ingvild Nyquist,
Ragnhild Henriksen Løken, Aslak Kringlegarden, Ali Karagöz, Mette Helen Johansen og Signar Fiskå.
Kristoffer Øvstetun, Bergen TF, la frem følgende forslag:
Tilføyelse i punkt 3: …de sterke fagmiljøene forankret på regionalt nivå.
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
Vedtak: Med den endring som er nevnt ble HS forslag enstemmig vedtatt.
Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs syn
på organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste.

SAK 6 ARBEIDSPROGRAM 2018 - 2019
Forslag til arbeidsprogram var fremlagt.
President Camilla Hansen Steinum og visepresident Gunnar Amundsen innledet.
1.1 Kompetanse
Følgende hadde ordet: Renate Friedrich, Mohammedreza Sefidroodi, Arnt Einar Andersen, Irmelin
Marie Jenssen, Haydith Teran Fossheim, Aslak Kringlegarden, Arne E. Tvedt, Ragnhild Henriksen
Løken, Terje Fredriksen, Karen Reinholtsen, Mette Helen Johansen og Mariann Saanum Hauge.
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Mette Johansen, Nordland TF fremmet følgende forslag:
1.1.5. Bidra til at utdanningen av tannleger og tannlegespesialister står i forhold til befolkningens og
samfunnets behov, med god geografisk spredning av kompetanse.
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
1.2 Nærings og tariffpolitikk
Følgende hadde ordet: Birgit Hjort Kollevold, Aslak Kringlegarden og Kristoffer Øvstetun.
Birgit Hjort Kollevold, Akershus TF la frem følgende forslag:
Punkt 1.2.11. Understreke behovet for tannleger som ledere i tannhelsetjenesten, og bidra til å heve
lederkompetansen blant tannleger.
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
1.3 Økonomiske fordeler og 1.4 Sosialt
Ingen tok ordet.
2.1 Politisk rettet arbeid
Følgende hadde ordet: Kristoffer Øvstetun.
Kristoffer Øvstetun, Bergen TF la frem følgende forslag:
2.1.2. Bygge og ivareta gode relasjoner med politiske og administrative myndigheter.
Hovedstyret innarbeidet forslaget i sitt eget forslag til vedtak.
2.2 Befolkningsrettet arbeid
Følgende hadde ordet: Terje Fredriksen, Niklas Angelus, Julie Brandvik, Arnt Einar Andersen, Atle
Hagli og Grete Wergeland.
3.1 Organisasjonen
Følgende hadde ordet: Faruk Surbehan, Ragnhild Løken, Kristoffer Øvstetun, Mohammedreza
Sefidroodi, Terje Fredriksen, Grete Wergeland, Arnt Einar Andersen og Inken Sabine Henning.
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Kristoffer Øvstetun, Bergen TF fremmet følgende forslag:
Nytt punkt under 3.1: Aktivt jobbe sammen med NTF-S for å rekruttere studentene til å bli assosierte
medlemmer i lokalforeningene.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Hovedstyret fremmet følgende forslag:
Til innledning under punkt 3.1: Høy organisasjonsoppslutning med gjensidig respekt og forståelse
mellom medlemmene er en viktig målsetning for NTF.
Vedtak: Arbeidsprogrammet for perioden 2018-2019 godkjennes med fremlagte endringer.
Det godkjente arbeidsprogrammet følger som vedlegg til protokollen.

SAK 7 NTFs STYREGODKJENTE BUDSJETT FOR 2018 - 2019
Visepresident Gunnar Amundsen redegjorde for fremlagt budsjett vedtatt av hovedstyret.
Dette innebærer at medlemskontingenten økes med 150 kroner i 2018 og 200 kroner i 2019.
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm, Arnt Einar Arnesen, Kristoffer Øvstetun, Caroline Hol, Aslak
Kringlegarden og Truls Breyholtz.
Vedtak: Representantskapet tar NTFs budsjett for 2018 og 2019 til etterretning.

SAK 8 VALG
Sak 8 a Hovedstyre
Valgkomiteens leder Inger Johanne Nyland innledet.
Følgende hadde ordet: Jon Magne Qvale, Ragnhild Løken, Elisabeth Jonsson, Kjetil Strøm, Pål Ask,
Halvard Vik, Karen Reinholtsen, Ralf Husebø, Mohammedreza Sefidroodi og Faruk Surbehan.

Valgkomiteens innstilling:
President:
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF
Visepresident:
Gunnar Amundsen, Haugaland TF
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Hovedstyremedlemmer:
Ellen Holmemo, Bergen TF
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF
Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF
Terje Fredriksen, Telemark TF
Mette Johansen, Nordland TF
Varamedlemmer:
1. Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF
2. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF
3. Kjetil Strøm, Oslo TF
Det ble fremmet benkeforslag:
Hilde Aas, Østfold TF, som medlem til hovedstyret
Kristoffer Øvstetun, Bergen TF, som 1. varamedlem
Valget ga følgende resultat:
President
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF, valgt med 95 stemmer for og 3 blanke stemmer
Visepresident
Gunnar Amundsen, Haugaland TF, valgt med 95 stemmer for og 3 blanke stemmer
Som nye hovedstyremedlemmer ble valgt:
Ellen Holmemo, Bergen TF
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF
Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF
Terje Fredriksen, Telemark TF
Mette Johansen, Nordland TF

68 stemmer
94 stemmer
92 stemmer
92 stemmer
89 stemmer

Hilde Aas, Østfold TF, fikk 50 stemmer og ble dermed ikke valgt.
Til 1. varamedlem ble valgt:
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF
Ved akklamasjon ble valgt:
2. varamedlem Kristoffer Øvstetun, Bergen TF
3. varamedlem Kjetil Strøm, Oslo TF
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Sak 8 b Sentralt forhandlingsutvalg - godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs
hovedstyre
Vedtak: Farshad Alamdari og Hege Myklebust Vartdal godkjennes som henholdsvis representant og
vararepresentant til hovedstyre fra Sentralt forhandlingsutvalg.

Sak 8 c Sentralt næringsutvalg - godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs
hovedstyre
Vedtak: Ralf Husebø og Anne Kristine Solheim, godkjennes som henholdsvis representant og
vararepresentant til hovedstyret fra Sentralt næringsutvalg.

Sak 8 d Representantskapets ordfører og varaordfører
Valgkomiteens innstilling:
Ordfører:
Trond Grindheim, Bergen TF
Varaordfører:
Ranveig Roberg, Vestfold TF
Valget ga følgende resultat:
Ordfører:
Trond Grindheim, Bergen TF, ved akklamasjon
Varaordfører:
Ranveig Roberg, Vestfold TF, ved akklamasjon
Sak 8 e NTFs valgkomité
Innkomne forslag på kandidater var publisert på NTFs nettsted.
Innkomne forslag var:
 Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF
 Atle Haglig, Rogaland TF
 Torbjørn Fauske, Nordland TF
 Aase Vintermyr, Telemark TF
Følgende hadde ordet: Kjetil Strøm, Mette Johansen, Halvard Vik, Terje Fredriksen, Markas Irlinas og
Patrick Cetrelli.
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Det ble fremmet følgende benkeforslag:



Anne Beate Sønju Clasen, Oslo TF
Grete Wergeland, Buskerud TF

Til NTFs valgkomité ble valgt:







Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF
Atle Hagli, Rogaland TF
Torbjørn Fauske, Nordland TF
Aase Vintermyr, Telemark TF
Grete Wergeland, Buskerud TF

Anne Beate Sønju Clasen fikk færrest stemmer og ble dermed ikke valgt.
Valg av leder:
Aase Vintermyr ble valgt til leder av valgkomite med 59 stemmer.
Sak 8 f NTFs fagnemnd
Følgende hadde ordet: Mette Johansen, Terje Fredriksen, John Svanevik, Ragnhild Løken, Erik Nilsen,
Kjetil Strøm og Karen Reinholtsen.
Valgkomiteens innstilling:
Leder:
Elisabet Jonsson, Nordland TF
Nestleder:
Sverre Aukland, Aust-Agder TF
Medlemmer:
Jie-Yuan Wu, Østfold TF
Olav Lund, Bergen TF
Varamedlemmer:
Camilla Pedersen, Troms TF
Anders Øren, Oslo TF
Det ble fremmet følgende benkeforslag:
Nytt varamedlem: Mai Kerstin Gunnarsli, Telemark TF.
Nytt medlem i fagnemnden: Renate Friedrich, Sogn og Fjordane TF.
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Til NTFs fagnemnd ble valgt:
Leder:
Elisabeth Jonsson, Nordland TF, ved akklamasjon.
Nestleder:
Sverre Aukland, Aust-Agder TF, ved akklamasjon.
Medlemmer:
Jie-Yuan Wu, Østfold TF
Arne-Olav Lund, Bergen TF
Varamedlemmer:
Anders Øren, Oslo TF (1. varamedlem).
Camilla Pedersen, Troms TF (2. varamedlem).

Renate Friedrich, Sogn og Fjordane TF, og Mai Kerstin Gunnarsli, Telemark TF, ble dermed ikke valgt.
Sak 8 g Redaksjonskomiteen for NTFs Tidende
Valgkomiteens innstilling:
Medlemmer:
Jon E Dahl, Oslo TF
Anders Godberg, Østfold TF
Malin Jonsson, Bergen TF
Varamedlemmer:
Anne Rønneberg, Oslo TF
Kristin Klock, Bergen TF
Til NTFs redaksjons komite ble valgt ved akklamasjon:
Medlemmer:
Jon E Dahl, Oslo TF
Anders Godberg, Østfold TF
Malin Jonsson, Bergen TF
Varamedlemmer:
Anne Rønneberg, Oslo TF
Kristin Klock, Bergen TF
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Sak 8 h NTFs kontrollkomité
Valgkomiteens innstilling:
Styremedlemmer:
1. Hanne M.G. Almgren, Oslo TF
2. Rolf Terje Alvær, Rogaland TF
3. Geir Torsteinson, Bergen TF
Varamedlemmer, personlige:
1. Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF
2. Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF
3. Grethe Wergeland, Buskerud TF
Grethe Wergeland er valgt inn i valgkomiteen, og strykes dermed.
Det ble fremmet følgende benkeforslag:
Nytt personlig 3. varamedlem: Berit Øra, Sør-Trøndelag TF
Til NTFs kontrollkomite ble valgt ved akklamasjon;
Styremedlemmer
1. Hanne M.G. Almgren, Oslo TF
2. Rolf Terje Alvær, Rogaland TF
3. Geir Torsteinson, Bergen TF
Varamedlemmer, personlige
1. Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF
2. Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF
3. Berit Øra, Sør-Trøndelag TF

Sak 8 i NTFs råd for tannlegeetikk
Valgkomiteens innstilling:
Leder:
Maria Alvenes, Hedmark TF
Nestleder:
Morten Klepp, Rogaland TF
Styremedlem:
Birgit Hjorth Kollevold, Oslo TF
Knut Gätzschmann, Sør-Trøndelag TF
Line Pedersen, Nordland TF
35

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
233529328C674F33A7086DCF1A550897

Varamedlem:
Karen Reinholtsen, Bergen TF
Mariann Hauge, Vest-Agder TF
Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF
Til NTFs råd for tannlegeetikk ble valgt ved akklamasjon;
Leder:
Maria Alvenes, Hedmark TF
Nestleder:
Morten Klepp, Rogaland TF
Styremedlem:
Birgit Hjorth Kollevold, Oslo TF
Knut Gätzschmann, Sør-Trøndelag TF
Line Pedersen, Nordland TF
Varamedlem:
Karen Reinholtsen, Bergen TF
Mariann Hauge, Vest-Agder TF
Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF

Sak 8 j NTFs ankenemnd for klagesaker
Valgkomiteens innstilling:
Styremedlem:
Stig Heistein, Oslo TF
Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF
Magne Granmar, Telemark TF
Varamedlem:
Karen Reinholtsen, Bergen TF
Til NTFs ankenemnd for klagesaker ble valgt ved akklamasjon;
Styremedlem:
Stig Heistein, Oslo TF
Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF
Magne Granmar, Telemark TF
Varamedlem:
Karen Reinholtsen, Bergen TF
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Sak 8 k Sykehjelpsordningen for tannleger
Valgkomiteens innstilling:
Leder:
Aleidis Løken, Oslo TF
Styremedlemmer:
Jon Tryggestad, Nordland TF
Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF
Varamedlemmer:
Elsa Sundsvold, Troms TF
Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF
Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF
Til NTFs Sykehjelpsordningen for tannleger ble valgt ved akklamasjon;
Leder:
Aleidis Løken, Oslo TF
Styremedlemmer:
Jon Tryggestad, Nordland TF
Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF
Varamedlemmer:
Elsa Sundsvold, Troms TF
Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF
Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF

Sak 8 l Revisor
PFK Beckmann Lundevall Revisjon AS velges som NTFs revisor for 2018 og 2019

Sak 9 Eventuelt
Erik Nilsen takket hovedstyret og sekretariatet for stor innsats i kommunereformsaken.
Stein Tessem tok opp et spørsmål om abonnementsordningen for voksent klientell. Presidenten
orienterte om et forslag i statsbudsjettet hvor det er foreslått en forprosjektering av en
abonnementsordning, med fastpris. Ordningen er ment for de mellom 20-25 år som ofte ikke går
regelmessig til tannlegen. NTF vil gjerne bidra i arbeidet med dette.
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Berit Øra tok opp fordelingen mellom tilskudd til Sykehjelpsordningen for tannleger og
etterutdanningsfondet (fra trygdeordningen). Øra mener NTF bør arbeide for å styrke
etterutdanningsfondet. Presidenten orienterte om finansieringen av Sykehjelpsordningen og
tilskuddet til etterutdanningsfondet som er hjemlet i forskrift om stønad til tannbehandling.
Halvard Vik tok opp hvorvidt NTF kan legge til rette for et forum for faglige diskusjoner der
personvernet er ivaretatt. Presidenten orienterte om at NTF per nå ikke har dette under forberedelse
og ser at det vil ha utfordringer i forhold til blant annet personvernspørsmål. Hovedstyret vil
imidlertid se på saken.
Kristoffer Øvstetun tok opp at stemmegivning på kommende representantskap burde skje
elektronisk da valgene slik de avvikles nå er meget tidkrevende.
Aslak Kringlegarden tok opp NPE og klage/skadesaker.
Kjetil Strøm tok opp hvorvidt det er mulig å få opplysninger om hvem som er medlem i foreningen
for å finne ut hvem man skal invitere til kullfest o.a. Det ble orientert om lovverk rundt dette.
Atle Hagli tok opp problemstillingen pensjonsforhold for tannhelseteamet og muligheten for at NTF
kunne informere om dette (artikler, informasjonsmateriell m.m.).
Mariann Saanum Hauge spurte om man hadde vurdert ikke å ha faste femårsperioder i ordningen
med obligatorisk etterutdanning. Ordningen er vedtatt av representantskapet og må eventuelt
endres av her. Ordningen vil evalueres mot slutten av pågående periode.
Aslak Kringlegarden takket for møtet på vegne av representantene.
Ordføreren takket deretter deltakerne og hevet møtet klokken 16.40.
Dokumentet er elektronisk signert.

Trond Grindheim
Ordfører

Ranveig Roberg
Varaordfører

Camilla Hansen Steinum
President

Morten H. Rolstad
Generalsekretær

Hilde Halvorsen
Troms TF

Aslak Kringlegarden
Vestfold TF

Ved protokollen:
Dag K. Nilsen
Protokollfører

John Frammer
Protokollfører
38

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
233529328C674F33A7086DCF1A550897

