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Representantskapsmøtet 2019 

 

NTFs representantskapsmøte 2019 

Den norske tannlegeforening avholder representantskapsmøte på Scandic Oslo Airport Hotel 
på Gardermoen fra fredag 29. november og frem til søndag 1. desember 2019. NTFs 
medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det. 
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e. Beretning fra NTFs hovedstyre 2017-2019 
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h. Beretning fra NTFs fagnemnd 2017-2018 
i. Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2017-2019 
j. Beretning fra NTF Student 2017-2019 
k. Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2017-2019 
l. Rapporter fra NTFs kontrollkomité 2017-2018 

Sak 2 Årsregnskap NTF 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Sak 5 Ole Smith-Houskens fond 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

a. NTFs vedtekter 
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c. Reglement for NTFs ordførerkollegium 
d. Reglement for Sentralt forhandlingsutvalg mv. 
e. Reglement for Sentralt næringsutvalg mv. 
f. Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 
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j. Reglement for NTFs redaksjonskomité 
k. Reglement for NTFs klagenemnder 
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Sak 7 Etiske regler 
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Sak 8 Obligatorisk etterutdanning: Revisjon 

Endringer i ordningen fra 2021 

Sak 9 Prinsipprogram 

Prinsipprogram 2020-2023 

Sak 10 Arbeidsprogram 

Arbeidsprogram 2020-2021 

Sak 11 Budsjett NTF 

Budsjett 2020 og 2021 
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a. NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste 
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Sak 13 Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren 
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hovedstyre 
c. Sentralt næringsutvalg – godkjenning av representant og vararepresentant til NTFs hovedstyre 
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e. NTFs valgkomité 
f. NTFs fagnemnd (NTFs fag- og etterutdanningsutvalg) 
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Sak 1 - NTFs representantskapsmøte 2019 

Sak 1 Referat og meldinger 

Sak 1 a 

Protokoll fra representantskapsmøtet 2017 

Protokollen finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Protokoll fra representantskapsmøtet 2017 tas til orientering. 

Sak 1 b 

Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018 

Protokollen finnes på NTFs nettsted. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018 tas til orientering. 

Sak 1 c 

Orientering om aktuelle saker 

Presidenten orienterer om aktuelle saker av betydning for tannlegestanden og NTF. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Presidentens orientering tas til orientering. 

Sak 1 d 

Ordførerens beretning 2017-2019 

Beretningen fra representantskapets ordfører finnes på NTFs nettsted. 
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Sak 1 – NTFs representantskapsmøte 2019 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Ordførerens beretning tas til orientering. 

 

Sak 1 e 

Beretning fra NTFs hovedstyre 2017-2019 

Beretningen fra NTFs hovedstyre finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs hovedstyre tas til orientering. 

 

Sak 1 f 

Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2017-2019 

Beretningen fra Sentralt næringsutvalg finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra Sentralt næringsutvalg tas til orientering. 

 

Sak 1 g 

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2017-2019 

Beretningen fra Sentralt forhandlingsutvalg finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra Sentralt forhandlingsutvalg tas til orientering. 

 

Sak 1 h 

Beretning fra NTFs fagnemnd 2017-2018 

Beretningen fra NTFs fagnemnd finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs fagnemnd tas til orientering. 
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Sak 1 – NTFs representantskapsmøte 2019 

Sak 1 i 

Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2017-2019 

Beretningen fra NTFs råd for tannlegeetikk finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTFs råd for tannlegeetikk tas til orientering. 

 

Sak 1 j 

Beretning fra NTF Student 2017-2019 

Beretningen fra NTF Student finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra NTF Student tas til orientering. 

 

Sak 1 k 

Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2017-2019 

Beretningen fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Beretningen fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende tas til orientering. 

 

Sak 1 l 

Rapporter fra NTFs kontrollkomité 2017-2018 

Rapportene fra NTFs kontrollkomité for regnskapsårene 2017 og 2018 finnes på NTFs nettsted. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Rapportene fra NTFs kontrollkomité tas til orientering. 
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Sak 2 - NTFs representantskapsmøte 2019 

 

Sak 2 Årsregnskap NTF 
 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

NTFs årsberetning og årsregnskap med noter og kontantstrømoppstilling for 2017 og 2018 er i sin 
helhet publisert på NTFs nettsted.  

Hovedstyret godkjente NTFs årsregnskap i junimøtene i henholdsvis 2018 og 2019. Årsberetningen 
og årsregnskapet presenteres for NTFs representantskap til orientering. 

NTFs årsregnskap består, foruten kjernevirksomheten i NTF, av regnskapet for Sykehjelpsordningen 
for tannleger og regnskapet for NTFs fond (unntatt de fond som er registrert som egne stiftelser). 

Årsresultatet NTF samlet i 2017 er 19,7 millioner kroner og i 2018 er årsresultatet minus 1,9 millioner 
kroner.  

Bidrag/belastning til fri og bundet egenkapital (EK) er som følger: 

  2017 2018 

NTF til fri EK + 7,7 mill. kroner - 0,35 tusen kroner 

NTFs fond til fri EK + 4,6 mill. kroner + 1,39 mill. kroner 

Sykehjelpsordningen for tannleger til bundet EK + 6,75 mill. kroner - 5,45 mill. kroner 

 

Driftsresultatet NTF samlet er i 2017 7,5 millioner kroner og i 2018 minus 887 tusen kroner. Følgende 
delresultat bidrar til dette resultat: 

 2017 2018 

NTF + 722 tusen kroner + 521 tusen kroner 

NTFs fond + 4,15 mill. kroner + 1,48 mill. kroner 

Sykehjelpsordningen for tannleger + 2,6 mill. kroner - 5,39 mill. kroner 

 

2017 ble et meget godt resultat år for NTF. Driftsresultatene i alle tre enhetene er positive, selv om 
man valgte å styrke egenkapitalen i NTFs fond til videre- og etterutdannelse for tannleger ved ikke å 
overføre midler fra fondet til NTF. 

Ved å styrke egenkapitalen i videre- og etterutdanningsfondet har vi sikret nødvendige ressurser til å 
dekke kommende oppgradering av kurssystem og kursportal i NTFs nye nettsted, samt nødvendige 
teknologiske tilpasninger i forbindelse med revisjon av den obligatoriske etterutdanningen (OEU). 

2017 ble også et veldig godt børsår slik at NTFs investeringer i ulike typer fond per 31.12.2017 
oppnådde en positiv verdiendring på 12,3 mill. kroner.  
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Sak 2 - NTFs representantskapsmøte 2019 

2018 ble dessverre ikke et like godt resultat år som 2017. Driftsresultatet i Sykehjelpsordningen for 
tannleger endte på –5,4 mill. kroner. Et negativt driftsresultat har ikke forekommet siden 2010. Da 
ble driftsresultat på –130 tusen kroner.  

Det er flere årsaker til Sykehjelpsordningens negative resultat. Bruken av trygdemidler til 
tannbehandling var lavere i 2018 enn i 2017, slik at overføringene fra folketrygden ble redusert med 
1,3 mill. kroner. Utbetalingene fra ordningen økte i samme periode med 3,66 mill. kroner. I 2018 ble 
Sykehjelpsordningen pålagt av skatteetaten å beregne og å innbetale arbeidsgiveravgift på 
sykebidrag. Dette ble i 2018 en merkostnad på 2,85 mill. kroner. 

NTF og NTFs fond fikk begge et positivt driftsresultat i 2018.  

Kapitalforvaltningen i 2018 

2018 ble et veldig volatilt (ustabilt) børsår, og dessverre endte det for NTF med en negativ 
verdiendring på drøye 1 mill. kroner per 31.12.2018.  

Politisk usikre og uavklarte forhold globalt, som oppbygging av tollbarrier mellom store 
handelspartnere og fare for opptrappende handelskrig mellom USA og Kina, gir et urolig 
finansmarked som kan svinge mye. Det er derfor risikabelt å satse på at finansresultatet kontinuerlig 
skal bidra positivt til resultatet i NTF. 

Balanseføringer i 2018.  

Det ble i 2018 gitt et bidrag på 2 mill. kroner fra videre- og etterutdannelsesfondet til NTF. Bidraget 
ble ikke resultatført i NTF, men satt av i balansen. Midlene er ment å bruke som et bidrag til utvikling 
av ny kursportal i NTFs nye nettsted, samt nødvendige teknologiske tilpasninger i forbindelse med 
revisjon av OEU. Utviklingen av ny kursportal er nå igangsatt.  

Styregodkjent årsregnskap 

Ifølge NTFs vedtekter, jf. § 7, bokstav B, nr. 1, er det representantskapets oppgave å «behandle NTFs 
konsernregnskap med noter og årsberetning». Disse regnskapene ble godkjent av hovedstyret 
henholdsvis 19. juni 2018 og 20. juni 2019. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 

 



NTF NTF INNTEKTER
NTF inkl 

Sykehjelpsordningen for 
tannleger og NTFs fond 

NTF inkl 
Sykehjelpsordningen for 
tannleger og NTFs fond 

80 338 564 79 879 704 TOTALE INNTEKTER 103 993 281 102 014 534
2 423 261 2 439 990 PRODUKSJONSKOSTNADER 2 423 261 2 439 990

38 406 207 40 459 189 LØNN, HONORAR OG GODTGJØRELSER 38 562 050 40 598 839
SYKEBIDRAG 16 685 198 23 353 797

1 797 105 878 999 AV- OG NEDSKRIVNINGER 1 797 105 878 999
36 990 161 35 580 744 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 37 041 778 35 629 883
79 616 734 79 358 922 SUM PRODUKSJONS-OG DRIFTSKOSTNADER 96 509 392 102 901 508

721 831 520 783 DRIFTSRESULTAT 7 483 889 -886 975
7 350 492 1 644 959 FINANSINNTEKTER 12 843 569 3 147 984

401 251 2 514 236 FINANSKOSTNADER 587 143 4 171 251
7 671 071 -348 494 ÅRSRESULTAT 19 740 316 -1 910 242
7 903 236 -1 478 174 Disponert resultat til EK 7 903 236 1 021 826
-113 650 -13 939 Disponert resultat til EK Rettshjelpsfondet -113 650 -13 939
-118 515 1 143 619 Disponert resultat til EK reservefondet -118 515 1 143 619

Disponert resultat -  EK Sykehjelpsordningen 6 748 998 -5 452 622
Disponert resultat til EK Fond 5 320 246 1 390 874

2017 2018 Den norske tannlegeforening                   
Årsregnskap
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2017 2018 ÅRSREGNSKAP 2017 - 2018 2017 2018

NTF NTF SPESIFISERING AV INNTEKTER NTF inkl Sykehjelpsordningen 
for tannleger og NTFs fond 

NTF inkl Sykehjelpsordningen 
for tannleger og NTFs fond 

37 130 736 39 656 433 Medlemskontigent 37 130 736 39 656 433
790 000 805 000 Administrasjon 0 0

3 981 693 4 245 469 Salg abonnementer 3 981 693 4 245 469
6 270 381 6 147 800 Annonseinntekter 6 270 381 6 147 800
30 576 700 27 266 715 Kurs - og konferanseavgifter 30 576 700 27 266 715

628 100 419 000 Andre salgs- og reklameinntekter 628 100 419 000
796 580 1 176 188 Bidrag/tilskudd 25 241 297 24 116 017
164 375 163 100 Andre inntekter 164 375 163 100

80 338 564 79 879 704 TOTALE INNTEKTER 103 993 281 102 014 534

Totale inntekter 2017 OG 2018 for NTF inklusiv NTFs fond og Sykehjelpsordningen for tannleger 
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Sak 3 - NTFs representantskapsmøte 2019 

Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Årsberetninger og årsregnskap med noter for perioden 2017-2018 finnes i sin helhet på NTFs 
nettsted. 

Sykehjelpsordningen for tannleger har som formål å yte stønad ved sykdom og 
svangerskap/nedkomst til medlemmene i ordningen. Medlemmer av ordningen er enhver tannlege 
som utøver tannlegeyrket her i landet. 

Sykehjelpsordningen mottok i denne toårsperioden 40,75 mill. kroner i tilskudd fra folketrygden. Det 
er i samme periode utbetalt 40 mill. kroner i sykebidrag til 403 tannleger for 24.745 sykedager. Dette 
er økning i antall sykedager på 7,4 % fra forrige toårs periode. 

Overføringene til Sykehjelpsordningen er 0,86 % av trygderefusjonene på tannhelseområdet. Fra 
2016 til 2017 økte utbetalingene fra trygdeordningen med 4,5 %. Dessverre registrerte vi en 
reduksjon i trygdeutbetalingene fra 2017 til 2018 på 6,2 %. 

Etter en gjennomgang med skatteetaten våren 2018 vedrørende utbetalingene av syketrygd er 
ordningen blitt pålagt å beregne arbeidsgiveravgift på sykelønnen. Dette er gjeldene fra og med 
2018. Arbeidsgiveravgiften i 2018 beløper seg til 2,85 mill. kroner. 

Det er foretatt årlige forsikringsmessige beregninger for nødvendig avsetningsbehov, og ved 
periodens slutt 31.12.2018 er det avsatt totalt 4,46 mill. kroner for fremtidige forpliktelser. 

Det er i perioden 2017-2018 utbetalt godtgjørelser inklusiv arbeidsgiveravgift på 295 494 kroner til 
Sykehjelpsordningens styremedlemmer. 

Sykehjelpsordningen har ingen ansatte og driftes som en del av NTFs virksomhet. 
Administrasjonskostnaden for driften i perioden er 1,595 mill. kroner. Revisjonshonorar i samme 
periode er 105 625 kroner. 

Sykehjelpsordningen har valgt en meget tradisjonell og forsiktig investeringspolitikk. Per 31.12.2018 
er 24 % av ordningens likvide midler plassert i bank til faste renteavtaler, 19 % er plassert i DNB 
Garantikapital og de resterende 57 % er investert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. 
Samlet avkastning i perioden 2017-2018 er 4,1 mill. kroner. 

Sykehjelpsordningen for tannleger har ingen eksterne lån. Totalkapitalen i Sykehjelpsordningen per 
31.12.2018 er kr. 96 808 139. 

Disse regnskapene ble godkjent av Sykehjelpsordningens styre henholdsvis 19. april 2018 og 19. mai 
2019. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 
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Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Formål 

Fondets formål er å fremme videre- og etterutdanning av tannleger i offentlig og privat praksis. NTFs 
hovedstyre, supplert med en representant fra Helsedirektoratet, er fondets styre. Fondet bør 
spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende tannleger, 
særlig i perifere strøk av landet. 

Fondets drift 

Driften av fondet har fulgt tidligere opptrukne retningslinjer. Fondsmidler er benyttet målrettet for å 
styrke NTFs arbeid med etterutdanning, dels som bidrag til foreningens etterutdanningsvirksomhet, 
dels til å gjennomføre seminarer for kurskontakter i lokalforeninger, spesialistforeninger og i den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I 2017 ble det ikke overført midler fra fondet til NTF. I 2018 
ble det overført 2 millioner kroner som er øremerket utvikling av kursportal i NTFs nye nettsted.  

Inntekter 

Fondets inntekter besto i 2017 og 2018 av bidrag fra trygden og renter av kapitalplassering. 
Trygdebidraget beløp seg i 2018 til 3,21 mill. kroner mot 3,42 mill. kroner i 2017. Dette er en 
reduksjon i tilskuddet på 6,2 % i forhold til året før. 

Økonomien i fondet er helt avhengig av det årlige trygdebidraget på 0,14 %.  

Finanspostene 

Finansresultatet i 2017 var 606 tusen kroner og i 2018 minus 33 tusen. Finansresultatene er sterkt 
korrelert til børsverdiene, da fondet har investert i ulike fondsstrukturer både norske og globale 
fond.  

Årsresultatet i 2017 og 2018  

Årsresultat i fondet i 2017 er 4 millioner kroner og i 2018 er resultatet 663 tusen kroner. 

Aktiviteter i 2017/2018 

Det ble ikke avsatt midler til utvikling av TSE moduler i 2017 og 2018.  

I 2017 og 2018 har fondet kapitalisert verdi som skal benyttes til å utvikle nye kurs, både nettbaserte 
fagkurs og fagkurs inkludert samvær med kollegaer. 

Eiendeler, egenkapital og gjeld 

I 2017 økte fondets eiendeler med 5,3 mill. kroner og i 2018 økte det ytterligere med 3,6 millioner 
kroner. Per 31.12 2018 har fondet plassert 6,9 millioner kroner i ulike fond og 10,6 millioner kroner i 
bank. 

Sak 4 - NTFs representantskapsmøte 2019 
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Egenkapitaldekningen i fondet per 31.12.2018 er 74 %. 

Kommentar 

Økonomien i NTFs fond for videre- og etterutdannelse er helt avhengig av det årlige trygdebidraget 
på 0,14 %. Vi registrerer at endringen i det årlige trygdebidraget fra 2017 til 2018 er negativt og 
nedgangen er på 6,2 %. Det er første gangen man har registret en reduksjon i tilskudd til fellesformål 
for tannleger.  

Disse regnskapene ble godkjent av fondets styre henholdsvis 19. juni 2018 og 20. juni 2019. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 
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Sak 5 Ole Smith-Houskens fond 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Ole Smith-Houskens fond er opprettet som takk for det store arbeidet Ole Smith-Housken utførte i 
Den norske tannlegeforening. Fondet er opprettet for å fremme NTFs formål og er denne 
forenings eiendom.  

Fondets opprinnelige kapital var kr 31 639,83. Dette utgjør i dag fondets urørlige egenkapital. 

Denne kapitalen var NTFs fortjeneste ved salget i 1915 av eiendommen Pilestredet 19 i Oslo, som 
NTF fikk i gave fra tannlegene H. O. Heide, P. Wang-Norderud og Ole Smith-Housken i 1906.  

Kapitalen i fondet forutsettes økt ved avkastning på kapitalen og ved gaver. 

Fondets eiendeler består av en bankkonto, og avkastningen i fondet er renteinntekter på denne 
bankkontoen.  

I 2017 og 2018 var rentenivået lavt og hovedstyret besluttet at avkastningen i gjeldende periode, 
totalt 13 806 kroner, skulle tillegges fondets midler.  

Totalkapitalen i fondet, som er identisk med fondets eiendeler per 31.12.2018, er 1 213 585 
kroner. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 

Sak 5 - NTFs representantskapsmøte 2019 
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Dette saksfremlegget omfatter sak 6 som helhet. Eventuelle ytterligere kommentarer og forslag 
til vedtak finnes under de respektive underpunktene i saken. 

Bakgrunn 

Hovedstyret har i perioden nedsatt en prosjektgruppe som har fått i oppdrag å gjennomgå NTFs 
vedtekter og underliggende regelverk og fremlegge et forslag til nytt revidert regelverk. 

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag og forankring for revisjonsarbeidet, sendte gruppen 
sommeren 2018 en spørreundersøkelse til alle lokal- og spesialistforeningene for å kartlegge deres 
aktivitet og synspunkter på utvalgte problemstillinger. Svarprosenten var 100 %. Resultatene av 
undersøkelsen ble gjennomgått på NTFs ledermøte i november 2018. Høsten 2018 innhentet 
prosjektgruppen også innspill fra alle NTFs organer, NTFs ordførerkollegium og fra redaksjonen for NTFs 
Tidende om eventuelle endringsbehov knyttet til den del av regelverket som regulerer disse spesielt.  

25. februar i år sendte hovedstyret et forslag til reviderte vedtekter og underliggende regelverk på
høring til alle NTFs lokalforeninger og spesialistforeninger, NTF Student, NTFs øvrige organer og NTFs
ordførerkollegium. Hver adressat (organ/tillitsvalgt) ble bedt om å se særlig på de deler av forslaget som
direkte gjelder dem. I tillegg ble alle lokal- og spesialistforeningene særlig oppfordret til å invitere sine
medlemmer til et møte der forslaget gjennomgås, evt. innhente innspill fra sine medlemmer på annen
måte. Alle høringsinstansene avleverte høringssvar.

I etterkant av høringsrunden har prosjektgruppen foretatt en grundig vurdering og diskusjon av alle de 
innkomne høringsuttalelsene og på denne bakgrunn fremlagt et revidert forslag til endret regelverk. 
Hovedstyret har gjennomgått og diskutert anbefalingene fra prosjektgruppen og fremlegger med dette 
et justert forslag til vedtekter og underliggende regelverk for representantskapet. Høringsinnspillene og 
hovedstyrets endringsforslag ble også gjennomgått for lederne av alle NTFs organer på årets Forum for 
tillitsvalgte i mai. 

For en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for de fremsatte forslagene vises det til høringsbrevet 
med vedlegg som finnes tilgjengelig på NTFs nettsted www.tannlegeforeningen.no under fanen 
«Representantskapet». For å gjøre materialet lettere å finne frem i, finnes også en oppdatert versjon av 
et såkalt «regelverksspeil» under samme fane, der gjeldende vedtekter/underliggende regelverk 
sammenholdes med de justerte forslagene. Et notat der innspillene til høringsinstansene gjennomgås, er 
også publisert på NTFs nettsted. 

Ny versjon av forslag til revidert regelverk – endringsforslag og begrunnelser 

En oppsummering av hovedpunktene i de innholdsmessige endringene som foreslås i etterkant av 
høringsrunden og vurderinger som ligger til grunn for disse følger nedenfor. 
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Ikrafttredelse av regelverket  

For å gi lokal- og spesialistforeningene og NTF Student mulighet til å gjennomgå og vedta de nødvendige 
endringer i egne vedtekter på sine respektive generalforsamlinger ble det i høringsbrevet foreslått at 
reviderte vedtekter og underliggende regelverk ikke skulle tre i kraft før 1. januar 2021.  

I høringsrunden ble det stilt spørsmål ved hvordan en slik ikrafttredelse skulle gjennomføres midt i en 
representantskapsperiode, særlig ift. bestemmelsene som gjelder valg og sammensetning av de ulike 
organene. Det er også kommet innspill om at det er svært lang tid å vente i over et år før nytt regelverk 
trer i kraft. 

Hovedstyret er enig i innsigelsene mot utsatt ikrafttredelse til 1. januar 2021 og foreslår i stedet at 
regelverket som gjelder NTFs organer (vedtektene kapittel 5, 6, 7 og 8 med tilhørende reglementer) og § 
13 om hovedstyrets rolle og sammensetning trer i kraft umiddelbart, dersom de blir vedtatt av 
representantskapet. For resten av regelverket foreslås ikrafttredelse fra 1. januar 2020 og ikke 2021.  

Denne endringen vil gjøre det mulig å gjennomføre valg av sentrale tillitsvalgte i samsvar med reviderte 
vedtekter og reglementer allerede på årets representantskap. Utfordringen er at valgkomitéene må lage 
sine innstillinger basert på gjeldende regelverk, og også ta høyde for at representantskapet støtter 
hovedstyrets forslag enten helt eller delvis. I tillegg må de ha funnet et tilstrekkelig antall kandidater 
også til eventuelle nye verv. Hovedstyret har vært i dialog med NTFs valgkomité og med NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg og NTFs sentrale næringsutvalg om disse utfordringene og har fått bekreftet at alle 
valgkomiteene har sagt seg villig til å utføre det nødvendige arbeidet i denne sammenheng.  

Fordelen med å sette ikrafttredelsesdatoen allerede 1. januar 2020 for resten av regelverket er at det 
kan tre i kraft samtidig som nytt hovedstyre starter sitt arbeid. Umiddelbar ikrafttredelse for alt 
regelverk anbefales derimot ikke, fordi det vil innebære endring bl.a. i representantskapets fullmakter 
mens møtet avholdes. Videre er det ikke hensiktsmessig å endre kapittelet om medlemsforhold, som 
bl.a. avgrenser kontingentkategoriene, før 1. januar, når en ny kontingentperiode begynner.  

Når NTFs vedtekter endres vil det nødvendigvis også være behov for at lokal-/spesialistforeningene og 
NTF Student foretar en gjennomgang av egne vedtekter, slik at de ikke er i strid med NTFs vedtekter. 
Dette arbeidet må igangsettes så snart som mulig etter ikrafttredelsen av NTFs vedtekter 1. januar 2020 
og må forelegges for hovedstyret før 1. januar 2021, jf. vedtektene §§ 18-2, 19-2 og 20-2. Det foreslås 
derfor presisert innledningsvis i NTFs vedtekter at NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student 
senest innen utgangen av 2020 må ha gjort de nødvendige tilpasninger i egne vedtekter som følge av 
endringene i NTFs vedtekter, og forelagt disse for NTFs hovedstyre. Ved eventuell motstrid har NTFs 
vedtekter uansett forrang.  

 

Kapittel 2 – NTFs representantskap  

§ 5 Ordførerkollegiet 

Det foreslås at ordlyden endres slik at ordfører får en mer aktiv plikt til å holde seg orientert om 
hovedstyrets arbeid og gjøre seg kjent med hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis, jf. § 5 
(4) og (6) og pkt. 3.4 i Reglement for NTFs ordførerkollegium. For å lette ordførers arbeid på dette 
punktet foreslås inntatt under hovedstyrets oppgaver i § 16 (17) en uttrykkelig plikt for hovedstyret til å 
holde ordfører informert om sitt arbeid og hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis.  

Det foreslås også inntatt et punkt i § 5 om ordførerkollegiet tilsvarende bestemmelsene for lokal-
/spesialistforeningene og NTF Student om plikt til å bidra til løpende dialog med hovedstyret.  
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Av forslag til revidert Reglement for NTFs representantskap pkt. 2.2 fremgår at representantskapet skal 
velge setteordfører dersom både ordfører og varaordfører har forfall. Dette er en videreføring av en 
gjeldende bestemmelse. Gjeldende reglement sier ingen ting om hvilket flertallskrav som gjelder ved 
valg av setteordfører. Hovedstyret foreslår at det presiseres i reglementet at valget treffes ved 
alminnelig flertall. 

§ 8 Representantskapets oppgaver

Pkt. (5) om representantskapets rolle knyttet til NTFs budsjett

Hovedstyrets opprinnelige forslag til bestemmelse lød som følger: 

«Kommentere NTFs styregodkjente budsjett og styrets kontingentfastsettelse for kommende 
representantskapsperiode og samtidig forsikre seg om at budsjettet er godt fundamentert på vedtatt 
arbeidsprogram.»  

Flere høringsinstanser ønsker at representantskapet skal ha større påvirkningsmulighet når det gjelder 
NTFs budsjett.  

Det er viktig for hovedstyret å understreke at det opprinnelige forslaget ikke var ment å innebære 
innholdsmessige endringer i representantskapets oppgaver knyttet til regnskap og budsjett. Endringene 
i ordlyden var kun et forsøk på å beskrive representantskapets eksisterende oppgaver på en mer presis 
måte.   

Hovedstyret ser imidlertid at beskrivelsen av representantskapets rolle knyttet til NTFs budsjett som ble 
gitt i høringsbrevet, bør utdypes. I praksis er det slik at representantskapet rent faktisk har stor mulighet 
til å påvirke hvordan foreningens midler skal benyttes, og på denne måten også budsjettet. Dette fordi 
budsjettet som fremlegges av hovedstyret må sees i sammenheng med hovedstyrets forslag til 
arbeidsprogram. Ved gjennomgangen av arbeidsprogrammet kan representantskapet treffe vedtak når 
det gjelder prioriteringer innenfor budsjettet. Hovedstyret må i så fall foreta endringer i budsjettet 
underveis i hovedstyreperiodene, på bakgrunn av endringer i arbeidsprogrammet som er vedtatt av 
representantskapet.  

Representantskapet kan også alltid komme med innspill til hovedstyrets kontingentfastsettelse som 
nødvendigvis må hensyntas av hovedstyret når kontingenten for neste periode skal fastsettes. Det er 
imidlertid hovedstyrets ansvar å legge frem utkast til arbeidsprogram og vedtatt budsjett, på bakgrunn 
av vedtak om kontingent. Det er også hovedstyret som er ansvarlig for foreningens drift, og som holdes 
ansvarlig for foreningens økonomi.  

For å tydeliggjøre at det ikke foreslås noen endringer i representantskapets mulighet til å påvirke 
prioriteringer innenfor budsjettet, foreslår hovedstyret at ordet «kommentere» i § 8 (5) erstattes med 
«gjennomgå» når det gjelder budsjettet.   

Pkt. (17) Fastsette grensene for NTFs lokalforeninger

Av § 18-1 fremgår at det er representantskapet som fastsetter lokalforeningenes grenser. Denne 
oppgaven bør også fremgå av listen over representantskapets oppgaver i § 8 (17).  

§ 9-2 Innkalling til møtet og utsending av saksliste

I høringsrunden er det pekt på at fristen for utsending av saksliste er 15. oktober, men at det i 
vedtektene kun er gitt en sistefrist for selve møtet. For å sikre at sakene aldri sendes ut senere enn 6 
uker før møtedato foreslås dette uttrykkelig inntatt i vedtektene § 9-2.  
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Reglement for NTFs representantskap 

Ifølge reglement for representantskapet kan representantskapet treffe ulike beslutninger under sitt 
møte. For noen av beslutningene er det i dag uttrykkelig angitt at vedtak kan treffes ved alminnelig 
flertall, mens det for andre beslutninger ikke står noe om hvilke flertallskrav som gjelder. Hovedstyret 
foreslår at det i reglementet gjennomgående presiseres at beslutninger av denne art kan treffes ved 
alminnelig flertall. 

Når det gjelder muligheten til å sette strek for videre debatt (reglementet pkt. 7.2) foreslår hovedstyret 
at det presiseres i reglementet at det er ordfører som kan foreslå dette, men at det er 
representantskapet som treffer den endelige beslutningen. I dagens reglement står det bare at det kan 
fremsettes forslag om strek for videre debatt uten at det står noe om hvem som kan foreslå det og 
hvem som treffer endelig beslutning om det.   

Det foreslås også presisert i reglementet pkt. 9.3 og 10.3 at stemmegivning og valg kan skje enten 
elektronisk eller ved hjelp av fysiske stemmesedler.  

 

Kapittel 3 – NTFs hovedstyre  

§ 13 Rolle og sammensetning  

 8. avsnitt – Presidentskapets mulighet til å ha andre roller  

Hovedstyret støtter forslaget fra en av høringsinstansene om å utvide bestemmelsen til å gjelde alle 
tillitsverv i foreningen, ikke bare vervet som leder av NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg.  

I tillegg foreslår Hovedstyret at det også oppstilles en begrensning for hvilke verv de øvrige 
hovedstyremedlemmene skal kunne ha i funksjonsperioden. Mer konkret foreslås at de ikke skal kunne 
ha andre verv som velges av representantskapet eller være medlem av NTFs sentrale forhandlingsutvalg 
eller NTFs sentrale næringsutvalg. Det foreslås også at man heller ikke bør være medlem av hovedstyret 
dersom man er leder av en av NTFs lokal- eller spesialistforeninger, men dette kravet er ikke absolutt.   

§ 14 Presidenten og visepresidentens funksjon  

Avsnittet om at presidenten tilkommer godtgjørelse fremgår allerede av § 8 (6) og foreslås fjernet, fordi 
det er overflødig.  

§ 16 Hovedstyrets oppgaver  

Ingen av høringsinstansene har kommet med forslag om ytterligere oppgaver som bør tillegges 
hovedstyret. Prosjektgruppen har imidlertid blitt oppmerksom på noen oppgaver som bør inntas, noe 
hovedstyret støtter. Disse oppgavene er:  

 Holde ordfører informert om sitt arbeid og hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis, § 16 
(17). (Gjenspeiler ordførers oppgaver som angitt i § 5 (4) og (6), se tidligere i saksfremlegget).  

 Vedta reglement for NTFs sekretariat, § 16 (13).  
 Fastsette gebyr for NTFs sentrale ankenemnd, § 16 (14).  
 Beslutte når det skal innkalles til representantskapsmøter, jf. § 9-2, § 16 (15).  

Videre foreslås en samordning av ordlyden § 16 (6), (7) og (8) ved å bruke begrepet «involvere» i alle 
punktene. «Involvere» omfatter også det tidligere foreslåtte «orientere» og «høre».  
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Tidligere foreslåtte § 16 (2), 2. setning, om at hovedstyret kan sende en sak skriftlig til 
representantskapet for konsultasjon anses overflødig siden innholdet allerede fremgår i bestemmelsen 
om ekstraordinært representantskap, jf. § 11 siste ledd.  

Kapittel 4 – Lokalforeninger, spesialistforeninger og NTF student 

§ 17 Generelt

I hovedstyrets opprinnelige forslag ble NTF Sentralt definert som «NTFs hovedstyre/NTFs sekretariat». 
Dette foreslås nå endret til «NTFs hovedstyre og/eller NTFs administrasjon, slik at også 
generalsekretæren omfattes. 

§ 18-1 Generelt om lokalforeningene

Noen lokalforeninger har kommet med innspill til endringer i beskrivelsen av lokalforeningens 
geografiske utstrekning, basert på dagens situasjon. Vedlegget er oppdatert iht. disse innspillene. Det er 
i tillegg uttrykt ønske fra noen lokalforeninger om at også andre kommuner enn tidligere skal være del 
av lokalforeningen. På denne bakgrunn foreslår prosjektgruppen at følgende tillegg inntas i § 18-1 (3) 
(understreket):  

«Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet. Lokalforeninger som finner det 
hensiktsmessig for arbeidet med foreningens oppgaver, kan med representantskapets samtykke justere 
sine grenser eller slutte seg sammen til større foreninger»  

At det er representantskapet som skal bestemme grensene for lokalforeningene er også regelen i dag, jf. 
gjeldende vedtekter § 4 pkt. A. som lyder: 

«NTFs medlemmer er fordelt i lokalforeninger. Grensene for disse fastsettes av representantskapet og 
skal som hovedregel følge fylkesgrensene.» 

I høringsbrevet foreslår hovedstyret at siste del av bestemmelsen om at lokalforeningene som 
hovedregel skal følge fylkesgrensene fjernes. De nåværende fylkene vil i stor grad bli erstattet av nye og 
større fylker etter regionreformens ikrafttredelse 1. januar 2020 og allerede i dag er det syv 
lokalforeninger som ikke følger de eksisterende fylkesgrensene. Med det nye tillegget ønsker 
hovedstyret bare å tydeliggjøre at lokalforeningene selv kan foreslå endringer i sine grenser, noe de kan 
også i dag. En slik sak må uansett behandles av representantskapet. 

At det er representantskapet som skal fastsette lokalforeningenes grenser må også inntas i listen over 
representantskapets oppgaver i § 8 (17) siden det ikke står der i dag.  

Hovedstyret opprettholder for øvrig sin anbefaling i høringsbrevet om at man i neste 
representantskapsperiode ser nærmere på behovet for å foreta endringer i NTFs lokalforeningsstruktur. 

§ 18-2 Lokalforeningenes vedtekter

Flere lokalforeninger stiller seg kritiske til at deres vedtekter formelt må godkjennes av hovedstyret, 
med den begrunnelse at dette vil kunne gjøre det nødvendig å innkalle til ekstraordinære 
generalforsamlinger med det merarbeid og kostnader det medfører.  

Hovedstyret mener at det viktigste i denne forbindelse er at sekretariatet/hovedstyret får mulighet til å 
gjennomgå lokalforeningenes vedtekter og endringer i disse for kvalitetssikring. Dette hensynet vil også 
kunne ivaretas dersom lokalforeningenes kun får en plikt til å forelegge vedtektene/endringer i disse for 
hovedstyret etter vedtakelse. NTFs vedtekter vil uansett ha forrang ved motstrid.  
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Hovedstyret oppfordrer imidlertid foreningene til å gå i dialog med sekretariatet i forkant av sine 
generalforsamlinger for å få en gjennomgang/vurdering av de foreslåtte vedtektsendringene, slik at 
eventuelle behov for avklaringer mv. avdekkes så tidlig som mulig.  

Hovedstyret foreslår at den samme endringen inntas for spesialistforeningene (§ 19-2), men at NTF 
Students vedtekter fortsatt skal godkjennes av hovedstyret (§ 20-2). I motsetning til lokal- og 
spesialistforeningene er NTF Student ikke et eget rettssubjekt med eget organisasjonsnummer.  

§ 18-4 Lokalforeningenes oppgaver

Pkt. (1) Representere sine medlemmer

Med unntak av det som gjelder lokalforeningenes selvbestemmelsesrett, er innholdet i 4. ledd om 
uttalelser utad i saker som det er sannsynlig at kan få offentlig interesse, også inntatt i bestemmelsene 
som gjelder spesialistforeningenes og NTF Students oppgaver, jf. § 19-3 (1) og § 20-3 (1).  

Verken lokalforeningene eller NTF Student har hatt innspill til dette avsnittet. Flere av 
spesialistforeningene har derimot reagert på det, og uttrykt bekymring for at de skal få «munnkurv» ved 
uenighet mellom dem og NTF sentralt. Ingen av spesialistforeningene synes å være uenig i at saker først 
skal drøftes med NTF sentralt, for i størst mulig grad å bidra til harmoniserte uttalelser fra foreningen. 
Spesialistforeningene er imidlertid svært opptatt av at det bør være rom for faglig diskusjon og uenighet 
i foreningen, og at det i vedtektene ikke må gis inntrykk av at man ønsker å kneble offentlig, faglig 
meningsutveksling. Det vises til at det ikke er helt unaturlig at særgrupper som er i mindretall har et 
annet perspektiv enn moderorganisasjoner. Videre pekes det på at dette innebærer at 
spesialistforeningene ikke kan stimulere til en offentlig debatt om saker av samfunnsinteresse som de 
jobber for, men som de ikke har fått gjennomslag for i NTF. Det vises også til at det å ha en offentlig 
debatt om saker man er uenige om vil kunne være relevant i opptakten til representantskapsmøter, og 
at det da vil være uheldig å hindre debatten ved at spesialistforeningene blir låst av gamle vedtak.  

Hovedstyret har forståelse for spesialistforeningens argumentasjon, og foreslår følgende endringer i 
avsnittene om uttalelser utad i en sak:  

For lokalforeningene, § 18-4 (1), andre ledd: 

«Lokalforeningene har selvbestemmelsesrett i lokale saker, men skal konsultere NTFs hovedstyre dersom 
det er sannsynlig at saken kan få betydelig offentlig interesse. Så langt det er mulig skal Uttalelser fra 
lokalforeningen i slike saker skal være drøftet i forkant med NTFs president eller generalsekretærsentralt. 
Innholdet i slike uttalelser må bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra 
NTFs representantskap eller hovedstyre.»  

For spesialistforeningene, § 19-3 (1) andre ledd, og NTF Student, § 20-3 (1) andre ledd: 

 «Så langt det er mulig skal [sSpesialistforeningen/NTF Student] skal ikke uttale seg utad i saker som kan 
få betydelig offentlig interesse uten først å ha drøftet den med NTFs president eller generalsekretær. 
Innholdet i slike uttalelser må bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra 
NTFs representantskap eller hovedstyre.»  

Det blir altså obligatorisk å drøfte saker med NTF s president eller generalsekretær. Dette er mer 
konkret enn «NTF Sentralt» som ifølge § 17 viser til «NTFs hovedstyre og/eller NTFs administrasjon», og 
i praksis er det president og generalsekretær som representerer foreningen utad. I tillegg inntas kun en 
oppfordring (ingen plikt) til at selve uttalelsen ikke står i motsetning til NTFs offisielle politikk eller 
vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre.  
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 Pkt. (3) Avholde generalforsamling minst hvert annet år 

Én lokalforening og én spesialistforening ønsker ikke et krav om årlig generalforsamling, og mener det 
bør være tilstrekkelig at det stilles krav om at generalforsamling minst må avholdes hvert annet år. 
Siden NTF selv har generalforsamling (representantskap) bare hvert annet år, foreslår hovedstyret å 
endre kravet til minst hvert annet år. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dersom det ikke 
avholdes generalforsamling hvert år, kan myndigheten til å godkjenne foreningens regnskap ikke ligge 
hos generalforsamlingen, da dette er oppgave som må utføres årlig.  

Samme endring foreslås også for spesialistforeningene (§ 19-3 (3)). For NTF Student foreslås derimot at 
generalforsamlingene skal avholdes årlig (§ 20-3 (3)). Dette for å knytte studentene nærmere NTF 
sentralt og den virksomhet som skjer der.  

Det foreslås at begrepet «generalforsamling» benyttes gjennomgående, også for NTF Students 
«årsmøter». 

§ 19-3 Spesialistforeningenes oppgaver  

 Pkt. (1) Representere sine medlemmer  

Det vises til det som er sagt foran under § 18-4 (1) om uttalelser utad og foreslått endring også i § 19-3 
(1).  

To spesialistforeninger mener at § 19-3 (1), 3. avsnitt, som forhindrer «underforeningene» i å gå i dialog 
med offentlig myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha avklart 
dette med NTFs presidentskap eller generalsekretær, bør endres. Disse foreningene ønsker å kunne gå i 
slik dialog så lenge dette ikke strider mot NTFs offisielle politikk. Hovedstyret støtter ikke dette forslaget 
og mener det vil skape en svært uoversiktlig situasjon dersom ulike ledd i foreningen skal inngå i slik 
dialog uten å ha avklart det med de som formelt representerer foreningen utad.  

§ 19-3 (1) siste avsnitt, som pålegger NTF sentralt å sørge for at spesialistforeningene orienteres om alle 
saker som særskilt vedrører spesialiteten, er ment som en plikt til å involvere foreningen så tidlig som 
mulig i prosessen. Det er etter hovedstyrets vurdering ikke nødvendig å presisere dette. Hovedstyret 
støtter imidlertid høringsinnspillet om at det i første setning der det fremgår at foreningen skal 
orienteres om saker som "vedrører spesialiteten" tilføyes, "... og/eller som kan påvirke 
spesialistforeningenes arbeid". Dette fordi det kan oppstå saker i NTF som for så vidt ikke vedrører en 
eller flere av spesialitetene som kliniske fagområder, men som organisatorisk likevel kan påvirke 
spesialistforeningenes arbeid.  

 Pkt. (3) Avholde generalforsamling minst hvert annet år 

Det vises til det som sagt foran under § 18-4 (3) om hyppigheten av generalforsamlinger og foreslått 
endring også i § 19-3 (3).  

 Pkt. (5) Avholde medlemsmøte for å gjennomgå sakene som skal behandles av representantskapet  

Flere av spesialistforeningene uttrykker forståelse for at representantskapssakene må behandles 
grundig, men mener krav om fysisk møte er for strengt. Det argumenteres for at det bør være 
tilstrekkelig at dialogen om representantskapssaker finner sted på e-post, og vises i denne sammenheng 
til spesialistforeningenes størrelse, spredning av medlemsmassen og omfanget av saker av spesiell 
interesse for spesialistområdet. Saker som spesielt omfatter spesialistfeltet er ofte færre, og kan 
behandles på andre måter. I tillegg vil alle representantskapssakene bli presentert for medlemmene på 
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medlemsmøte i deres respektive lokalforeninger. Hovedstyret har forståelse for dette, og foreslår at det 
presiseres at sakene fortrinnsvis skal gjennomgås i møte.  

Den samme presiseringen inntas for NTF Student i § 20-3 (5). 

§ 20-3 NTF Students oppgaver

Pkt. (1) Representere sine medlemmer

Det vises til det som sagt foran under § 18-4 (1) om uttalelser utad og foreslått endring også i § 20-3 (1). 

Pkt. (3) Avholde årlig generalforsamling

Det vises til det som sagt foran under § 18-4 pkt. (3) om endring av betegnelse fra «årsmøte» til 
«generalforsamling» og hyppigheten av generalforsamlinger, og foreslått endring også i § 20-3 (3). I 
tillegg er det tydeliggjort at NTF Student selv skal fastsette sin kontingent på sin generalforsamling, men 
at en eventuell kontingentøkning må godkjennes av hovedstyret. Dette fordi medlemskap i NTF Student 
er obligatorisk. NTF Student er heller ikke et eget rettssubjekt. 

Pkt. (5) Avholde medlemsmøte for å gjennomgå sakene som skal behandles av representantskapet

Det vises til det som sagt foran under § 19-3 (5) om lemping av kravet til fysisk møte og foreslått endring 
også i § 20-3 (5) 

§ 21-2 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

En lokalforening ønsker at det presiseres i bestemmelsen at lokalforeningens medlemmer som har rett 
til å fremsette endringsforslag på lokalforeningsmøter, må være fysisk til stede på møtet og 
argumentere for sitt forslag. Hovedstyret mener at bestemmelsen uansett må tolkes på denne måten, 
og at det ikke er behov for å presisere dette.  

Kapittel 5 – NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor, NTF sentrale 
forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV) 

Som følge av at forslag til revidert Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i 
tariffbundne virksomheter er vedtatt av NTFs lønnspolitiske forum, beskrives innholdet i reglementet og 
de foreslåtte bestemmelsene i vedtektene kapittel 5 samlet i et eget saksfremlegg, jf. sak 6 d. 

Kapittel 6 – NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs næringspolitiske forum 

Innholdet i foreslått reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum videreføres i 
stor grad, men skal etter gjeldende vedtekter § 10 vedtas dels av hovedstyret (næringsutvalgets 
mandat) og dels av næringspolitisk forum. I tillegg foreslås deler av gjeldende § 10 flyttet til 
reglementet. En redegjørelse for innholdet i reglementet og de foreslåtte bestemmelsene i vedtektene 
kapittel 6, er derfor samlet i et eget saksfremlegg, jf. sak 6 e. 

Kapittel 7 – NTFs øvrige faste utvalg, råd og komiteer 

Innledningsvis gjør hovedstyret oppmerksom på at forslagene som fremgår av pkt. 3.1 i høringsbrevet av 
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25. februar om størrelse på og beslutningsmyndighet for NTFs utvalg, råd og komiteer opprettholdes.
Det gjøres også forslaget til mal for disse organenes reglementer.

§ 29 NTFs fag- og etterutdanningsutvalg og utvalgets reglement

NTFs fagnemnd er delt i sitt syn på endringen av nemndas navn til «NTFs etterutdanningsutvalg». 
Nemnda er ikke uenig i at deres primære oppgave er å arbeide med kurs og etterutdanning, og at 
nemnda ikke skal arbeide med fagpolitikk. Likevel mener noen av medlemmene at det er viktig at navnet 
fremdeles inneholder ordet «fag». På denne bakgrunn foreslår hovedstyret at nemndas nye navn blir 
«NTFs fag- og etterutdanningsutvalg». 

Fagnemnda ønsker også at det fremgår tydeligere av vedtektsbestemmelsen og reglementet at den i 
tillegg til å være et rådgivende organ for hovedstyret, også har en utøvende funksjon. For å tydeliggjøre 
fagnemndas utøvende funksjon og rolle som bidragsyter ved planlegging, gjennomføring og evaluering 
av foreningens etterutdanningstilbud foreslår hovedstyret å endre § 2. ledd i § 29 ved å fjerne ordet 
«bistå».  

Fagnemnda ønsker også at det ikke skal være et ubetinget krav i nemndas reglement om at 
representantene fra de odontologiske lærestedene bare kan oppnevnes for tre påfølgende 
representantskapsperioder. Det er lærestedene som oppnevner representantene og det bør tas hensyn 
til at lærestedene kan ha gode grunner for at de ikke ønsker å skifte ut en representant, eller at de ikke 
har mulighet til å stille med en ny representant. Hovedstyret foreslår derfor at det bare inntas en 
henstilling om dette («bør»). 

Siden myndigheten til å vedta fag- og etterutdanningsutvalgets reglement foreslås overført fra 
representantskapet til hovedstyret, foreslår hovedstyret at det inntas en presisering i reglementets pkt. 
4 om at eventuelle endringer i reglementet ikke skal foretas uten at disse først er drøftet med utvalget. 

§ 30 NTFs etikkråd, rådets reglement og NTFs etiske reglers innledende kommentarer og
saksbehandlingsbestemmelser

Organets navn

NTFs råd for tannlegeetikk støtter ikke forslaget til nytt navn og viser til at en komité gjerne defineres 
som et utvalg som forbereder eller gransker saker. Rådet mener derfor at navnendringen vil snevre inn 
hva det fremstår som at rådet jobber med. Rådet viser også til at etikkomité-navnet hovedsakelig brukes 
om kliniske etikkomiteer, mens øvrige akademikerforeninger som har et profesjonsetisk organ kaller 
dette for råd. Hovedstyret er enig i at det er mer naturlig å bruke benevnelsen råd enn komité ut fra de 
ulike oppgavene rådet har, og foreslår at nytt navn blir NTFs etikkråd.  

Rådets arbeid - Involvering i hovedstyrets og fagnemndas arbeid

Etisk råd mener at det er behov for uttrykkelige rutiner som beskriver hvordan rådet skal involveres i 
hovedstyrets og fagnemndens arbeid for å sikre rådet innflytelse. Det vises til at Etisk råd er foreningens 
sakkyndige organ i spørsmål som gjelder profesjonsetikk, men at det likevel i liten grad har blitt involvert 
og hørt av hovedstyret og fagnemnden bl.a. ved utviklingen av kurs. Hovedstyret legger til grunn at 
bestemmelsen om plikt til involvering av NTFs organer som nå er inntatt i listen over hovedstyrets 
oppgaver utgjør en uttrykkelig (og tilstrekkelig) oppfordring til at det utarbeides slike rutiner som 
etterspørres.  

Nødvendige endringer i NTFs etiske reglers innledende kommentarer og
saksbehandlingsbestemmelser
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Saksbehandlingsbestemmelsene i NTFs etiske regler omhandler bl.a. Etisk råds sammensetning, mandat 
og arbeid. I tillegg omtales bl.a. klageprosessen som må følges både ved klage til rådet og til 
lokalforeningene. Hovedstyret har foreslått at de bestemmelser som omhandler rådets sammensetning, 
mandat og arbeid flyttes fra saksbehandlingsbestemmelsene til et eget reglement med samme mal som 
foreslått for de øvrige organene. Pkt. 3 om sammensetning av NTFs råd for tannlegeetikk foreslås derfor 
fjernet fra saksbehandlingsbestemmelsene i NTFs etiske regler. Endringen av rådets navn innarbeides 
også i NTFs etiske reglers innledende kommentarer og saksbehandlingsbestemmelser, se sak 7.  

§ 32 NTFs valgkomité og komiteens reglement 

 Frist for innstilling til kandidater til sentrale tillitsverv 

Ifølge gjeldende instruks for valgkomiteen må komiteen sende innstilling til hovedstyret til kandidater til 
sentrale verv senest 1. september. Hovedstyret foreslår at fristen utsettes en måned, til 1. oktober. Det 
vil dermed være mulig for valgkomiteen å innstille personer til sentrale verv som også har stilt som 
kandidat til NTFs sentrale forhandlingsutvalg eller næringsutvalg, men som ikke har blitt valgt på 
lønnspolitisk eller næringspolitisk forum. Som det fremgår foran, foreslår hovedstyret at 
hovedstyremedlemmer i funksjonsperioden ikke samtidig kan være medlem av det sentrale 
forhandlings- eller næringsutvalget. At man stiller til valg i et av disse utvalgene betyr imidlertid ikke at 
man bør utelukkes som kandidat til hovedstyret dersom man ikke blir valgt.  

 

Kapittel 8 - NTFs klagenemnder, inkludert reglementet  

 Hvilke instanser kan oversende saker til NTFs etikkråd?  - Reglementets pkt. 4.1, 5.1 og 6.1 

Kjeveortopedinemnda og én lokalforenings klagenemnd mener dagens rutine der klagenemndene ikke 
har mulighet til å vurdere et saksforhold opp mot NTFs etiske regler, men må sende saker som gjelder 
overtredelse av NTFs etiske regler til lokalforeningens styre, er altfor passiv. Kjeveortopedinemnda 
mener at de også bør kunne henvise saker av etisk karakter til etisk råd for rådgivning og behandling. 
Kjeveortopedinemnda mener i tillegg at etisk råd også bør samarbeide med spesialistforeningene mht. 
håndhevingen av de etiske reglene.  

Det er lokalforeningene og etisk råd som har ansvaret for håndhevingen av de etiske reglene. 
Spesialistforeningene har ingen rolle i denne sammenheng. Saker skal i utgangspunktet alltid sendes til 
lokalforeningen som første instans. Hovedstyret synes det er fornuftig å opprettholde dagens system, 
men foreslår at reglementet for klagenemndene endres slik at nemndene selv skal kunne oversende 
saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler til lokalforeningens styre for vurdering, ikke bare 
orientere pasientene om denne muligheten.  

Avgrensningen av klagenemndenes mandat i forhold til NTFs etiske regler og helsepersonelloven som i 
dag presiseres i reglementets pkt. 4.1 for de lokale klagenemndene, foreslås inntatt også i 
bestemmelsene som angir mandatet til NTFs sentrale ankenemnd og NTFs klagenemnd for 
kjeveortopediske saker, jf. reglementets pkt. 5.1 og pkt. 6.1. 

 Lokalforeningenes klagenemnder – Saksbehandling – Reglementets pkt. 4.3  

En lokalforenings klagenemnd viser til at klagenemndene ofte distribuerer kopier av journaler til 
nemndsmedlemmene for at disse skal kunne forberede seg til møte. Kopiene blir gjerne sendt pr. 
post/Digipost. Det er derfor ikke tilstrekkelig å stille krav om at klagenemnden returnerer mottatt 
materiale til avsender for å ivareta personvernhensyn. Kopiene må også makuleres og data må slettes 
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fra nemndsmedlemmenes pc’er mv. Hovedstyret foreslår endringer i reglementet som tar høyde for 
dette.  

Samme klagenemnd mener også at det må inntas en presisering om at protokollen fra 
klagenemndsbehandlingen skal være i anonymisert form for å ivareta personvernhensyn både for 
innklaget tannlege og klager. Hovedstyret foreslår endringer i reglementet som tar høyde for dette. 

På bakgrunn av innspill på NTFs klagenemndsseminar som ble avholdt høsten 2018, inntas også en 
setning i reglementets punkt 4.3 om at klagenemndene skal utarbeide årsrapporter som skal oversendes 
sekretariatet innen 1. mars påfølgende år.  

Kapittel 11 Medlemsforhold 

§ 41-3 Lokalforeningenes medlemskontingent

Maksgrensen for lokalforeningskontingentens størrelse

En lokalforening viser til at det må presiseres at maksimumsgrensen på 10 % må knyttes opp mot 
ordinær kontingent, og ikke f.eks. opp mot kontingenten som gjelder for studentmedlemmer eller 
pensjonistmedlemmer. Hvis ikke, kan det fremstå som om denne maksimumsgrensen også gjelder ift. 
disse gruppene som har rett til en redusert kontingent. Hovedstyret foreslår at denne presiseringen 
inntas.  

§ 42 Innmelding, jf. § 47 Strykning

Av gjeldende vedtekter § 20 om «innmelding» står det at medlemskapet for ordinære medlemmer bare 
opprettholdes dersom medlemmet gjennomfører NTFs obligatoriske nettbaserte kurs for tannleger i 
ulike lovkrav og etikk i løpet av de tre første månedene av medlemskapet. Det står ingen ting i 
bestemmelsen om hvordan NTF rent praktisk skal forholde seg i et slikt tilfelle.  

Hovedstyret foreslår at konsekvensen må være at medlemmet blir strøket som medlem, ikke ekskludert. 
Når kursene er gjennomført kan medlemmet dermed søke om å bli gjenopptatt som medlem. For å gi 
medlemmet litt mer tid på å gjennomføre kursene, foreslås fristen økt fra 3 til 6 måneder. Det foreslås 
også at det kun henvises til «NTFs obligatoriske nettbaserte kurs» i bestemmelsen, noe som vil gi 
hovedstyret mulighet til å beslutte at også andre kurs enn de som gjelder lovkrav og etikk kan gjøres 
obligatoriske for medlemmene. 

§ 47 om strykning foreslås utvidet til også å gjelde manglende gjennomføring av NTF obligatoriske
nettbaserte kurs. Det foreslås også presisert i bestemmelsen at myndigheten til å iverksette strykninger
tilligger NTFs administrasjon.
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Sak 6 a 

NTFs vedtekter 

Det vises til samlet saksfremlegg til sak 6 med orientering om endringer som foreslås i gjeldende 
vedtekter. I tillegg vises det til øvrige dokumenter som er publisert i saken. 
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Kapittel 1  Foreningens navn, formål og organer 

§ 1 Navn
Foreningens navn er Den norske tannlegeforening. Kortformen Tannlegeforeningen og initialene NTF 
kan også benyttes.  

§ 2 Formål
Foreningens formål er å: 
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(1) samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale
interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse,

(2) representere tannlegestanden eller grupper av denne utad i standsspørsmål,
(3) fremme det kollegiale samhold, og
(4) fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre tannhelsen.

§ 3 Organer
Foreningens organer er: 

(1) NTFs representantskap (kapittel 2)
(2) NTFs hovedstyre (kapittel 3)
(3) NTFs lokalforeninger (§ 18)
(4) NTFs spesialistforeninger (§ 19)
(5) NTF Student (§ 20)

Faste utvalg, råd og komiteer: 
(6) NTFs sentrale forhandlingsutvalg (§ 23)
(7) NTFs sentrale næringsutvalg (§ 27)
(8) NTFs fag- og etterutdanningsutvalg (§ 29)
(9) NTFs etikkråd (§ 30)
(10) NTFs kontrollkomité (§ 31)
(11) NTFs valgkomité (§ 32)
(12) NTFs redaksjonskomité (§ 33)

NTFs klagenemnder: 
(13) Lokalforeningenes klagenemnder (§ 34)
(14) NTFs sentrale ankenemnd (§ 35)
(15) NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker (§ 36)

Kapittel 2  NTFs representantskap 

§ 4 Rolle og funksjonstid
Representantskapet er foreningens høyeste myndighet. 

Representantskapet velges for to år av gangen og har sin funksjonstid fra representantskapsmøtet og 
frem til nytt ordinært representantskap blir satt. 

§ 5 Ordførerkollegiet
Ordførerkollegiet består av ordfører og varaordfører. 

Ordfører er representantskapets fremste tillitsvalgte og har følgende oppgaver: 

(1) Innkalle til representantskapsmøte, jf. § 9-2 og § 11.
(2) Lede representantskapsmøtet, jf. Reglement for NTFs representantskap.
(3) Sørge for at det velges en valgkomité, jf. § 32.
(4) Bidra til løpende dialog med hovedstyret vedrørende representantskapsmøtet.
(5) Holde seg orientert om hovedstyrets arbeid og gi råd om i hvilken utstrekning

representantskapets medlemmer bør orienteres om arbeidet.
(6) Gjøre seg kjent med hvordan representantkapsvedtak føres ut i praksis.
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Varaordføreren assisterer ordføreren ved utførelsen av disse oppgavene og trer ved forfall inn i 
ordførerens sted. 

§ 6 Representantskapets sammensetning
Representantskapet består av følgende deltakere: 

Deltakere med stemmerett: 
(1) Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i

lokalforeningen, jf. § 21-4-1.
(2) Spesialistforeningenes ledere, jf. 21-4-2.
(3) NTF Students leder, jf. § 21-4-3.

Deltakere uten stemmerett: 
(4) Representantskapets ordfører og varaordfører, jf. § 5.
(5) Hovedstyrets medlemmer, jf. § 13.

§ 7 Øvrig deltakelse på representantskapsmøtet
Følgende deltakere skal inviteres til representantskapsmøtet: 

(1) Lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer som er nevnt i kapittel 7.
(2) En representant for studentene fra hvert av de odontologiske lærestedene, jf. § 21-4-3.
(3) NTFs generalsekretær og de ansatte i NTFs sekretariat som generalsekretæren beslutter.

I tillegg kan ordfører i samråd med hovedstyret beslutte å invitere særskilte sakkyndige som skal 
redegjøre for saker som er til behandling.  

NTFs medlemmer kan også delta på representantskapsmøtet i den utstrekning plassen tillater det, 
med mindre representantskapet for den enkelte sak har besluttet behandling for lukkede dører.  

Representantskapet kan beslutte at også andre kan gis adgang til møtet. 

Hvilke deltakere som har tale- og forslagsrett på representantskapet fremgår av Reglement for NTFs 
representantskap. 

§ 8 Representantskapets oppgaver
Representantskapet har følgende oppgaver: 

(1) Diskutere overordnede fagpolitiske problemstillinger og vedta policydokumenter som legger
grunnlaget for hovedstyrets politiske arbeid.

(2) Gjennomgå beretninger for hovedstyret og fra faste utvalg og komiteer.
(3) Vedta arbeidsprogram.
(4) Kommentere NTFs årsregnskap med noter og årsberetning.
(5) Gjennomgå NTFs styregodkjente budsjett, kommentere styrets kontingentfastsettelse for

kommende representantskapsperiode og samtidig forsikre seg om at budsjettet er godt
fundamentert på vedtatt arbeidsprogram.

(6) Fastsette godtgjøring til president og eventuelt andre tillitsvalgte.
(7) 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.
(8) I helt spesielle tilfeller, ta opp til drøfting saker som ikke står på dagsordenen, etter forslag

fra hovedstyret. Vedtak om å ta saken opp til behandling, så vel som avgjørelse i slike saker
krever 3/4 flertall.

(9) Velge:
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a. Medlemmer av hovedstyret. 
b. Medlemmer av faste utvalg, råd og komiteer når ikke annet er bestemt. 
c. Medlemmer av NTFs sentrale ankenemnd. 
d. Ordfører og varaordfører. 
e. Valgkomité. 
f. Revisor. 

(10) Utnevne æresmedlemmer. 
(11) Suspendere en tillitsvalgt etter forslag fra hovedstyret, når det vil stride mot foreningens 

interesser at vedkommende blir i stillingen. Vedtaket krever 2/3 flertall. 
(12) Vedta reglement for NTFs representantskap. 
(13) Vedta reglementer for NTFs ordfører, NTFs etikkråd, NTFs valgkomité, NTFs kontrollkomité 

og NTFs redaksjonskomité.  
(14) Vedta reglement for NTFs klagenemnder. 
(15) Vedta NTFs etiske regler. 
(16) Gi hovedstyret innspill når det gjelder sted for NTFs landsmøter. 
(17) Fastsette grensene for NTFs lokalforeninger. 
(18) Beslutte oppsigelse av NTFs generalsekretær. 

§ 9 Saksgang og saksbehandling før representantskapsmøtet  
§ 9-1 Innmelding av saker  
Forslag til saker som ønskes behandlet av representantskapet må være sendt fra NTFs organer til 
sekretariatet innen 1. mai i de årene det avholdes representantskapsmøte. 

Saker som foreslås av et eller flere medlemmer (private forslag) sendes til lokalforeningens styre, 
som skal videresende forslaget til sekretariatet med sin begrunnede innstilling. Det private forslaget 
må være innsendt til lokalforeningen senest 1. april i de årene det avholdes representantskapsmøte.  

§ 9-2 Innkalling til møtet og utsending av saksliste 
Ordfører innkaller til representantskapsmøte etter hovedstyrets beslutning.  

Ordinært holdes et representantskapsmøte hvert annet år, innen 1. desember.  

Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst seks uker før møtet og senest 15. oktober i de 
årene det avholdes representantskapsmøte. Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen: 

(1) Dagsorden. 
(2) Beskrivelse av representantskapssakene med hovedstyrets innstilling. 
(3) Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, med valgkomiteens innstilling. 
(4) Innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen.  

§ 9-3 Behandling av representantskapssakene i lokal- og spesialistforeningene og i NTF 
Student  
Lokal- og spesialistforeningene og NTF Student skal fremlegge de utsendte representantskapssakene 
for sine medlemmer, som beskrevet i § 21. 
 

§ 10  Beslutningsmyndighet og gjennomføring av representantskapsmøtet 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. 
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Nærmere regler om gjennomføringen av representantskapsmøtet og valg av tillitsvalgte fremgår av 
Reglement for NTFs representantskap.  

§ 11 Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles av ordføreren når hovedstyret finner det 
nødvendig, eller når minst 1/4 av representantskapets stemmeberettigede medlemmer skriftlig har 
fremsatt krav om dette overfor ordføreren.  

Innkalling til møtet må sendes ut med minst tre ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter. 

Et ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslisten.  

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.  

§ 12 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 et flertall av de medlemmer som saken angår, har vedtatt eller forkastet saken. 

Kapittel 3 NTFs hovedstyre 

§ 13 Rolle og sammensetning
Hovedstyret står til ansvar for representantskapet og er foreningens høyeste myndighet, etter 
representantskapet. 

Hovedstyret består av følgende medlemmer: 

(1) President
(2) Visepresident
(3) Fem styremedlemmer

Disse syv velges av representantskapet. 

(4) Leder for NTFs sentrale næringsutvalg
(5) Leder for NTFs sentrale forhandlingsutvalg

Leder for NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs sentrale forhandlingsutvalg velges direkte til 
hovedstyret av henholdsvis NTFs næringspolitiske forum, jf. § 28, og NTFs lønnspolitiske forum, 
jf. § 25. 

Både offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger skal være representert i hovedstyret med 
minst tre fra hver gruppe. 

Alle hovedstyremedlemmer har samme ansvar for å ivareta NTF som helhet, og bidra til at 
foreningens fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt ift. særinteressene.  

Visepresidenten er presidentens stedfortreder. For visepresidenten velges et personlig varamedlem 
blant de valgte styremedlemmene under punkt (3). 
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For de valgte styremedlemmer under punkt (3) velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem. 
Varamedlemmet trer inn som fast medlem ved permanent forfall. 

For styremedlemmene under punktene (4) og (5) inngår de respektive utvalgenes nestledere som 
medlemmets personlige vararepresentant. 

President og visepresident kan ikke ha andre tillitsverv i foreningen så lenge de innehar disse 
posisjonene. Øvrige hovedstyremedlemmer kan i funksjonsperioden ikke ha andre verv som velges 
av representantskapet, være medlem av NTFs sentrale forhandlingsutvalg eller NTFs sentrale 
næringsutvalg, og bør heller ikke være leder av en av NTFs lokal- eller spesialistforeninger.  

§ 14 Presidentens og visepresidentens funksjon
Presidenten er foreningens øverste leder, med plikt til å ha regelmessig kontakt med den daglige 
virksomhet. 

Presidenten leder hovedstyrets møter.  

Presidenten har adgang til alle møter i NTF. Unntak gjelder for NTFs kontrollkomité, som kan beslutte 
at presidenten ikke kan delta på enkeltstående møter. 

Presidenten og et styremedlem i fellesskap, kan forplikte foreningen med sin underskrift. 

Visepresidenten overtar presidentens verv ved dennes forfall.  

§ 15 Beslutningsmyndighet og dissens
Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede i møte, eller 
avgir stemme hvis saken behandles på annen måte.  

Et mindretallssyn i hovedstyret, som deles av minst 1/3 av hovedstyrets medlemmer, kan i spesielle 
tilfeller gjøres kjent ved NTFs videre behandling av saken. Saken skal i så fall være behandlet i to 
påfølgende hovedstyremøter.  

§ 16 Hovedstyrets oppgaver
Hovedstyret har følgende oppgaver: 

(1) Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet og representere foreningens
medlemmer utad.

(2) Ivareta foreningens interesser, derunder på foreningens vegne, ta standpunkt til enhver sak på
det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig.

(3) Godkjenne og signere NTFs årsregnskap med noter og årsberetning.
(4) Vedta NTFs budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode. Vedtak om endring av

kontingent krever enstemmighet i hovedstyret.
(5) Forvalte NTFs Rettshjelpsordning og foreningens fond der det ikke foreligger særskilte

bestemmelser om forvaltningen.
(6) Involvere lokalforeningene, spesialistforeningene og NTF Student i NTFs aktiviteter som er av

særlig interesse for deres arbeid.
(7) Involvere alle NTFs faste utvalg, råd og komiteer i NTFs aktiviteter som er av særlig interesse

for deres arbeid.
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(8) Involvere NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale næringsutvalg i saker som gjelder 
hhv. offentlig og privat sektor. 

(9) Koordinere virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller 
som ivaretar særinteresser, for å sikre at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i 
forhold til særinteressene. 

(10) Godkjenne Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne 
virksomheter og Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum, som er 
vedtatt av hhv. forhandlingsutvalget og næringsutvalget.  

(11) Vedta reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg. 
(12) Vedta reglement for NTFs kollegahjelpsordning. 
(13) Vedta reglement for NTFs administrasjon. 
(14) Fastsette gebyr for NTFs sentrale ankenemnd. 
(15) Beslutte når det skal innkalles til representantskapsmøter, jf. § 9-2. 
(16) Avgi innstilling i de saker som skal behandles av representantskapet og selv fremsette forslag 

når det er påkrevd. 
(17) Holde ordfører informert om sitt arbeid og hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis. 
(18) Avgi to-årlig beretning om sin virksomhet, og legge frem godkjent og revidert regnskap, 

budsjett og arbeidsprogram for representantskapet. 
(19) Ansette generalsekretær og fastsette dennes lønns-, arbeids- og øvrige vilkår. 
(20) Hvis påkrevet, suspendere generalsekretæren inntil lovlig representantskap kan innkalles. Ved 

behov kan hovedstyret besette stillingen ved konstitusjon. 
(21) Inngå sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike avtaler er 

delegert til NTFs sentrale forhandlingsutvalg.  
(22) Bestemme sted for NTFs landsmøter. Hovedstyret skal behandle mottatte søknader fra 

lokalforeninger og ta hensyn til innspill fra representantskapet i beslutningsprosessen, jf. § 8 
(16). 

Hovedstyrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av representantskapet, og 
er gyldig til slik overprøving har funnet sted. 
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Kapittel 4  Lokalforeninger, spesialistforeninger og NTF 
Student 

§ 17 Generelt 
NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student er alle en del av NTF. De skal ivareta 
særinteressene til sin medlemsgruppe i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel, men også sikre 
at foreningens felles interesser blir ivaretatt.  

Når det henvises til NTF sentralt i det videre menes NTFs hovedstyre og/eller NTFs administrasjon. 

§ 18 NTFs lokalforeninger
§ 18-1 Generelt om lokalforeningene
NTFs medlemmer er fordelt i følgende lokalforeninger:

(1) Aust-Agder tannlegeforening
(2) Bergen tannlegeforening
(3) Buskerud tannlegeforening
(4) Finnmark tannlegeforening
(5) Haugaland tannlegeforening
(6) Hedmark tannlegeforening
(7) Nordland tannlegeforening
(8) Nordmøre og Romsdal tannlegeforening
(9) Nord-Trøndelag tannlegeforening
(10) Oppland tannlegeforening
(11) Oslo tannlegeforening
(12) Rogaland tannlegeforening
(13) Romerike tannlegeforening
(14) Sogn og Fjordane tannlegeforening
(15) Sunnmøre tannlegeforening
(16) Sør-Trøndelag tannlegeforening
(17) Telemark tannlegeforening
(18) Troms tannlegeforening
(19) Vest-Agder tannlegeforening
(20) Vestfold tannlegeforening
(21) Østfold tannlegeforening

En nærmere beskrivelse av lokalforeningenes geografiske område fremgår av eget vedlegg til disse 
vedtektene.  

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet. Lokalforeninger som finner det 
hensiktsmessig for arbeidet med foreningens oppgaver, kan, med representantskapets samtykke, 
justere sine grenser eller slutte seg sammen til større foreninger.  

Medlemskap i en lokalforening er obligatorisk for alle NTFs ordinære medlemmer og 
pensjonistmedlemmer, jf. § 41-1. 
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§ 18-2 Lokalforeningenes vedtekter
Lokalforeningene har egne vedtekter, som ikke må være i strid med NTFs vedtekter. Ved eventuell
motstrid har NTFs vedtekter forrang. Lokalforeningenes vedtekter og endringer i disse, skal
forelegges for hovedstyret.

§ 18-3  Lokalforeningenes styre
Styrets sammensetning fremgår av lokalforeningens vedtekter. Styret velges på generalforsamlingen.

Lokalforeningene skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale 
utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. 
Slike styremedlemmer velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Dersom det velges mer enn ett 
styremedlem etter dette avsnittet, kan generalforsamlingen beslutte at de til sammen bare skal ha 
én stemme i styret. 

Lokalforeningene skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta 
næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet velges på generalforsamlingen på samme 
måte som de øvrige styremedlemmene. 

Verken styremedlemmene som er nevnt i de to foregående avsnitt eller ledere av UTV kan samtidig 
inneha vervet som lokalforeningsleder. 

§ 18-4 Lokalforeningenes oppgaver
Lokalforeningene har følgende oppgaver:

(1) Representere NTF i sitt geografiske område, og ivareta sine medlemmers interesser i tråd
med NTFs formål.

Lokalforeningene har selvbestemmelsesrett i lokale saker, men skal konsultere NTFs
hovedstyre dersom det er sannsynlig at saken kan få betydelig offentlig interesse. Uttalelser
fra lokalforeningen i slike saker skal være drøftet i forkant med NTFs president eller
generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle
politikk, eller vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre.

I andre saker enn lokale saker skal styret i lokalforeningen ikke gå i dialog med offentlige
myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha avklart dette
med NTFs president eller generalsekretær.

Lokalforeningen kan ikke inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF
sentralt.

Lokalforeningene skal holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning
for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.

NTF sentralt skal sørge for at lokalforeningen orienteres om alle saker som særskilt angår
medlemmene i lokalforeningen og/eller som kan påvirke lokalforeningens arbeid.
Lokalforeningen skal få mulighet til å uttale seg om saken før den behandles videre i NTF.

(2) Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendig for å holde NTFs
medlemsregister oppdatert.

(3) Avholde generalforsamling minst hvert annet år.

Lokalforeningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen, jf. § 41-3.
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(4) Velge medlemmer til lokalforeningens klagenemnd på generalforsamlingen, jf. Reglement for
NTFs klagenemnder, vedtatt av representantskapet.

(5) Velge to eller flere kollegahjelpere i lokalforeningen på generalforsamlingen, jf. Reglement
for NTFs kollegahjelpsordning, vedtatt av hovedstyret.

(6) Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra lokalforeningen til saker som ønskes
behandlet av representantskapet, jf. § 9-1 første ledd.

Videresende til sekretariatet private forslag til representantskapsaker, vedlagt
lokalforeningsstyrets begrunnede innstilling, jf. § 9-1 andre ledd.

(7) Avholde medlemsmøte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet
og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet. Lokalforeningen skal
delta på representantskapet med det antall medlemmer som følger av § 21-4-1.
Behandlingen av representantskapssakene i lokalforeningene er regulert i § 21.

(8) Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
Hovedstyret kan kreve at saken skal behandles på et medlemsmøte, at lokalforeningen skal
holde veiledende avstemninger og at stemmetallene skal oppgis.

(9) Legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og
etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt, jf. § 29.

§ 19 NTFs spesialistforeninger
§ 19-1 Generelt om spesialistforeningene
I en disiplin hvor NTF har godkjente spesialister, kan det opprettes en spesialistforening. Medlemskap
i NTFs spesialistforeninger er ikke obligatorisk.

Foreningen kan ha ulike medlemskategorier. Kategorien «ordinære medlemmer» kan bare bestå av 
medlemmer av NTF som er godkjente spesialister eller spesialistkandidater. 

Spesialistforeningens styre velges på generalforsamlingen, av og blant de ordinære medlemmene. 

§ 19-2 Spesialistforeningenes vedtekter
Spesialistforeningene har egne vedtekter, som ikke må være i strid med NTFs vedtekter. Ved
eventuell motstrid har NTFs vedtekter forrang. Spesialistforeningenes vedtekter og endringer i disse
skal forelegges for hovedstyret.

§ 19-3 Spesialistforeningenes oppgaver
Spesialistforeningene har følgende oppgaver:

(1) Ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Spesialistforeningene skal ikke uttale seg utad i saker som kan få betydelig offentlig interesse
uten først å ha drøftet den med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike
uttalelser bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs
representantskap eller hovedstyre.

Spesialistforeningene skal heller ikke gå i dialog med offentlige myndigheter, politikere,
organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha avklart dette med NTFs president eller
generalsekretær.
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Spesialistforeningen kan ikke inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF 
sentralt. 

Spesialistforeningene skal holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha 
betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF 
sentralt. 

NTF sentralt skal sørge for at spesialistforeningene orienteres om alle saker som særskilt 
vedrører spesialiteten og/eller som kan påvirke spesialistforeningens arbeid. 
Spesialistforeningen skal få mulighet til å uttale seg om saken før den behandles videre i NTF. 

(2) Bistå NTF sentralt i foreningens arbeid for spesialistene.

(3) Avholde generalforsamling minst hvert annet år.

Spesialistforeningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen.

(4) Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra spesialistforeningen til saker som ønskes
behandlet av representantskapet, jf. § 9-1 første ledd.

(5) Fremlegge for spesialistforeningens ordinære medlemmer de saker som skal behandles av
representantskapet, fortrinnsvis i medlemsmøte. Behandlingen av representantskapssakene i
spesialistforeningene er regulert i § 21.

(6) Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
Hovedstyret kan kreve at saken skal fremlegges på et medlemsmøte, at spesialistforeningen
skal holde veiledende avstemninger og at stemmetallene skal oppgis.

(7) Legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og
etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud, jf. § 29.

§ 20 NTF Student
§ 20-1 Generelt om NTF Student
Studentmedlemmer i NTF er medlemmer i NTF Student.

NTF Students styre velges på generalforsamlingen, av og blant NTFs studentmedlemmer. 

§ 20-2 NTF Students vedtekter
NTF Student har egne vedtekter som ikke må være i strid med NTFs vedtekter. Ved eventuell
motstrid har NTFs vedtekter forrang. Foreningens vedtekter godkjennes av hovedstyret.

§ 20-3 NTF Students oppgaver
NTF Student har følgende oppgaver:

(1) Ivareta studentmedlemmenes interesser i tråd med NTFs formål.

NTF Student skal ikke uttale seg utad i saker som kan få betydelig offentlig interesse uten
først å ha drøftet den med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser
bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs
representantskap eller hovedstyre.

NTF Student skal heller ikke gå i dialog med offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner
og samarbeidspartnere uten først å ha konsultert NTFs president eller generalsekretær.

NTF Student kan ikke inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF sentralt.
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NTF Student skal holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for 
NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.   

NTF sentralt skal sørge for at NTF Student orienteres om alle saker som særskilt vedrører 
studentmedlemmene og/eller som kan påvirke NTF Students arbeid. NTF Student skal få 
mulighet til å uttale seg om saken før den behandles videre i NTF. 

(2) Bistå NTF sentralt i foreningens arbeid for studenter.

(3) Avholde årlig generalforsamling.

NTF Students kontingent fastsettes av generalforsamlingen, men må godkjennes av NTFs
hovedstyre.

(4) Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra NTF Student til saker som ønskes behandlet
av representantskapet, jf. § 9-1 første ledd.

(5) Fremlegge for studentmedlemmene de saker som skal behandles av representantskapet,
fortrinnsvis i medlemsmøte. Behandlingen av representantskapssakene i NTF Student er
regulert i § 21.

(6) Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister når hovedstyret ber om det.

§ 21 Behandling av representantskapssaker i lokal- og spesialistforeningene og i NTF
Student før representantskapsmøtet
§ 21-1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Lokalforeningsstyrene plikter å legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for
medlemmene i et medlemsmøte.

Spesialistforeningsstyrene og styret i NTF Student plikter også å fremlegge sakene som nevnt i første 
ledd for sine ordinære medlemmer, fortrinnsvis i møte. 

§ 21-2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har følgende
medlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning:

I lokalforeningene: Ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer, jf. § 41-1 og § 41-2. 

I spesialistforeningene: Ordinære medlemmer, jf. § 19-1, 2. ledd. 

NTF Student:  Ethvert medlem. 

Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet 
ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet. 

§ 21-3 Hovedstyrets rett til å kreve avstemning om saker på dagsorden
Hovedstyret kan anmode om at en eller flere saker som er satt på dagsorden til representantskapet
skal settes under avstemning, og at forslaget og stemmetallene skal meddeles representantskapet.
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§ 21-4 Foreningenes representasjon til representantskapet
§ 21-4-1 Lokalforeningene
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens
representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende
representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, evt. leders stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening. 

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 
medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer telles med i 
grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn. 

Lokalforeningene skal være representert av tannleger fra både offentlig og privat sektor. 

§ 21-4-2 Spesialistforeningene
Spesialistforeningene møter på representantskapet ved sin leder, evt. nestleder som dennes
stedfortreder.

§ 21-4-3 NTF Student
NTF Student møter på representantskapet med sin leder, evt. nestleder som dennes stedfortreder.

I tillegg har et medlem fra hvert av de norske odontologiske lærestedene adgang til 
representantskapsmøtet. Disse oppnevnes av og blant NTFs studentmedlemmer ved lærestedene. 

§ 21-5 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen
kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en 
avstemning i den enkelte forening, jf. §§ 21-2 og 21-3.  

Kapittel 5 NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig 
sektor, NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale 
tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV) 

§ 22 Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i
tariffbundne virksomheter
NTFs forhandlingsvirksomhet både lokalt og sentralt i offentlig sektor er nærmere beskrevet i 
Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter, 
som er godkjent av hovedstyret. 

§ 23 NTFs sentrale forhandlingsutvalg
Hovedstyret inngår sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike 
avtaler og å foreta plassoppsigelser, meddele plassfratredelse og godta eller forkaste et 
forhandlingsresultat/meklingsskisse er delegert til NTFs sentrale forhandlingsutvalg. 

NTFs sentrale forhandlingsutvalg og valgkomiteen for forhandlingsutvalget velges på NTFs 
lønnspolitiske forum de år det er representantskap, for samme periode som hovedstyret.  
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Forhandlingsutvalget er representert i hovedstyret ved sin leder eller ved nestleder som er dennes 
personlige vararepresentant.  

Forhandlingsutvalgets sammensetning og nærmere retningslinjer for utvalgets virksomhet fremgår 
av Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. 

§ 24 Lokale tillitsvalgte eller utvalg av tillitsvalgte
Ved hver virksomhet der NTF har partsrettigheter velges eller utpekes en tillitsvalgt eller et utvalg av 
tillitsvalgte, fortrinnsvis med varamedlemmer, av og blant de ansatte. 

De tillitsvalgtes arbeidsområde fremgår av Hovedavtalen i det tariffområdet virksomheten er 
tilknyttet og av Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne 
virksomheter. 

§ 25 NTFs lønnspolitiske forum
NTFs lønnspolitiske forum arrangeres de årene det avholdes representantskapsmøte. 

Nærmere regler for lønnspolitisk forums sammensetning og oppgaver fremgår av Reglement for NTFs 
sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.   

Kapittel 6 NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs 
næringspolitiske forum 

§ 26 Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum
Utfyllende bestemmelser til dette kapittelet fremgår av Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg 
og næringspolitiske forum som er godkjent av hovedstyret. 

§ 27 NTFs sentrale næringsutvalg
NTFs sentrale næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål og være et rådgivende organ for 
hovedstyret.  

Næringsutvalget og valgkomiteen for næringsutvalget velges på NTFs næringspolitiske forum de år 
det er representantskap, for samme periode som hovedstyret. Utvalget skal fortrinnsvis bestå av 
privatpraktiserende tannleger med ulike næringsinteresser og geografisk tilhørighet.  

Næringsutvalget er representert i hovedstyret ved sin leder eller ved nestleder, som er dennes 
personlige vararepresentant.  

Nærmere regler for næringsutvalgets sammensetning og oppgaver fremgår av Reglement for NTFs 
sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum. 

§ 28 NTFs næringspolitiske forum
NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for de næringsdrivende representantene fra styrene i 
NTFs lokalforeninger. Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for 
næringsdrivende tannleger. 
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Kapittel 7 NTFs øvrige faste utvalg, råd og komiteer 

§ 29 NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
NTFs fag- og etterutdanningsutvalg er et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker. 

Fag- og etterutdanningsutvalget skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet, 
samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.  

Fag- og etterutdanningsutvalgets sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av 
hovedstyret i eget reglement.  

§ 30 NTFs etikkråd
NTFs etikkråd er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegers profesjonsetikk. 
Etikkrådet skal jobbe for å fremme og utvikle medlemmenes profesjonsetikk.   

Etikkrådets sammensetning og oppgaver fastsettes av representantskapet i eget reglement.

§ 31 NTFs kontrollkomité
NTFs kontrollkomité skal påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet blir 
fulgt opp, og at dette gjøres innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Kontrollkomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av 
representantskapet i eget reglement.  

§ 32 NTFs valgkomité
NTFs valgkomité skal avgi innstilling til representantskapet om kandidater til alle verv som ifølge NTFs 
vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet.  

Valgkomiteen omfattes ikke av innstillingen og velges direkte av representantskapet. 

Valgkomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av representantskapet i 
eget reglement.  

§ 33 NTFs redaksjonskomité
NTFs redaksjonskomité skal være medlemmenes talerør inn i NTF Tidendes redaksjon. Komiteen skal 
påse at gjeldende mandat for tidsskriftet følges og, i samråd med ansvarlig redaktør, utarbeide 
strategi for dets virksomhet og utvikling.  

Redaksjonskomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av 
representantskapet i eget reglement.  

Kapittel 8 NTFs klagenemnder 

§ 34  Lokalforeningenes klagenemnder
Lokalforeningene har egne klagenemnder som følger Reglement for NTFs klagenemnder, fastsatt av 
representantskapet. 

§ 35  NTFs sentrale ankenemnd
Lokale klagenemnders avgjørelser kan påklages til NTFs sentrale ankenemnd. 
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Ankenemndens sammensetning og retningslinjer for virksomheten følger av Reglement for NTFs 
klagenemnder, fastsatt av representantskapet. 

§ 36 NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker
NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker skal avgi endelig uttalelse i klagesaker vedrørende 
kjeveortopedisk behandling. 

Sammensetning og retningslinjer for virksomheten følger av Reglement for NTFs klagenemnder, 
fastsatt av representantskapet. 

Kapittel 9 NTFs tidsskrift 

§ 37 NTFs Tidende
NTF utgir NTFs Tidende, som er et medlemsblad og odontologisk-vitenskapelig tidsskrift. 

NTFs Tidende er heleid av NTF, og er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift som styres etter 
Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.  

Hovedstyret fastsetter styringsdokumenter for Tidende som omfatter formålsparagraf, utgivers rolle 
og ansvarlig redaktørs rolle.  

Ansvarlig redaktør skal sørge for at Tidende blir utformet og redigert etter styringsdokumentene. 

Kapittel 10  NTFs administrasjon 

§ 38 Sekretariatet
Foreningens kontor skal være i Oslo. Foreningens daglige virksomhet utøves av sekretariatet, som 
ledes av generalsekretæren. 

Sekretariatet kan avgjøre saker som ikke etter sin art eller viktighet bør behandles av hovedstyret. 
Enhver avgjørelse av sekretariatet kan bringes inn for hovedstyret.  

Hovedstyret fastsetter et reglement for generalsekretæren og sekretariatet. 

§ 39 Generalsekretæren
Generalsekretæren er ansvarlig for foreningens daglige drift og forretningsførsel, og disponerer 
foreningens midler i samsvar med hovedstyrets fullmakt og vedtak. 

Generalsekretæren, eller den vedkommende bemyndiger, har adgang til alle møter i NTF. Unntak 
gjelder for NTFs kontrollkomité som kan beslutte at generalsekretæren ikke kan delta på 
enkeltstående møter. 

Kapittel 11  Medlemsforhold 

§ 40 Medlemskategorier
NTF har følgende medlemskategorier: 
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§ 40-1 Ordinære medlemmer
Alle som har norsk autorisasjon eller lisens som tannlege, kan opptas som ordinært medlem. For
medlemmer som taper sin autorisasjon eller lisens, foretas en konkret vurdering av om
forutsetningene for medlemskap fortsatt er til stede.

§ 40-2 Pensjonistmedlemmer
Medlemmer av NTF som har gått av med pensjon, og som ikke lenger er yrkesaktive i
tannlegerelatert virksomhet, kan innvilges pensjonistmedlemskap. I spesielle tilfeller kan
pensjonistmedlemskap også innvilges ved svært lav eller uregelmessig yrkesaktivitet.

Pensjonistmedlemmer betaler 15 % av full kontingent, inkludert abonnementsavgift for NTFs 
Tidende. 

§ 40-3 Studentmedlemmer
Odontologistudenter kan opptas som studentmedlemmer. Ethvert studentmedlem inngår
automatisk som medlem i NTF Student.

§ 40-4 Passive medlemmer
Tannleger med norsk autorisasjon eller lisens som tannlege, men som ikke lenger er yrkesaktive i
tannlegerelatert virksomhet, eller som bare utøver slik yrkesaktivitet i utlandet, kan innvilges passivt
medlemskap.

Passive medlemmer har ikke stemmerett i foreningsanliggender og er ikke valgbare til verv 
foreningen.  

Passive medlemmer betaler 50 % av full medlemskontingent. 

§ 40-5 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 ordinært medlemskap eller pensjonistmedlemskap 
har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen.  

Æresmedlemmer betaler ingen medlemskontingent. 

§ 41 Lokalforeningsmedlemskap
§ 41-1 Obligatorisk medlemskap i lokalforening
Ordinære medlemmer inngår automatisk som medlem av lokalforeningen i det distrikt hvor de har
sitt hovedarbeidssted. Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller.

Pensjonistmedlemmer har pliktig lokalforeningsmedlemskap, men kan velge hvilken lokalforening de 
skal ha sin hovedtilknytning til. 

§ 41-2 Assosiert medlemskap i lokalforening
Ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer kan i tillegg til sitt hovedmedlemskap, opptas som
assosiert medlem i andre lokalforeninger.

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs, men har ikke stemmerett i 
lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i lokalforeningen.  
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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.  

§ 41-3 Lokalforeningenes medlemskontingent  
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier innenfor 
rammen som følger av § 44-1.  

Bestemmelsen om strykning av medlemskap i NTF gjelder også dersom et medlem ikke betaler 
kontingent til lokalforeningen, jf. § 47. 

§ 42 Innmelding  
Søknad om medlemskap sendes sekretariatet. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato.  

For ordinære medlemmer forutsettes det at NTFs obligatoriske nettbaserte kurs gjennomføres i løpet 
av de 6 første månedene av medlemskapet, jf. § 47.  

Sekretariatet sender bekreftelse på medlemskapet, sammen med informasjon om hvilke rettigheter 
og plikter som følger av medlemskapet, jf. § 45 og § 46. 

§ 43 Utmelding  
Utmelding skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. 
juni eller 31. desember).  

§ 44 Medlemskontingent  
§ 44-1 Fastsettelse av medlemskontingent 
Hovedstyret fastsetter medlemskontingenten som del av budsjettet som fremlegges for 
representantskapet til gjennomgang, jf. § 8 (5). I forbindelse med gjennomgangen av budsjettet kan 
representantskapet kommentere styrets forslag til kontingent for kommende 
representantskapsperiode. 

Hovedstyret kan vedta redusert kontingent til særskilte medlemsgrupper, i samsvar med 
retningslinjer vedtatt av hovedstyret.  

Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier innenfor en 
ramme på maksimalt 10 % av den ordinære kontingenten til NTF. Ved pliktig 
lokalforeningstilknytning, betales kontingenten til den lokalforening som vedkommende medlem 
plikter å stå tilsluttet 1. januar.  

§ 44-2 NTFs Tidende inkludert i medlemskontingenten 
NTFs Tidende er en pliktig del av medlemskapet. Medlemskontingenten inkluderer 
abonnementsavgiften på Tidende. Ved reduksjon i medlemskontingenten etter § 44-1 gis ingen 
reduksjon i abonnementsavgiften.  

§ 44-3 Forskuddsvis betaling av kontingent 
Kontingenten betales forskuddsvis. Ved innmelding betales forholdsmessig kontingent. 

§ 45 Medlemmenes rettigheter  
Tannleger som er medlemmer av NTF, har rett til å benytte initialene MNTF i tilknytning til sitt navn.  
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Medlemmene har krav på å bli holdt orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen. 
Medlemmene, med unntak av passive medlemmer, har også krav på rådgivning fra foreningen i 
spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen. 

Medlemmene, med unntak av studentmedlemmer i utlandet, skal få tilsendt NTFs Tidende. 

Medlemmene har rett til å delta i foreningens faglige arrangementer.  

§ 46 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 sitt forhold til foreningen.  

Et medlem som endrer kontaktinformasjon 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 utmeldingen. Vedtak om eksklusjon kan ikke unngås ved utmelding.  

§ 47 Strykning
Et medlem som ikke har betalt foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, vil bli 
strøket som medlem. Dette gjelder også ved manglende betaling av lokalforeningskontingent. 
Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.  

Et medlem som på tross av gjentatte påminnelser ikke har gjennomført NTFs obligatoriske 
nettbaserte kurs i løpet av de første 6 månedene av medlemskapet, vil bli strøket som medlem. 
Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når NTFs obligatoriske nettbaserte kurs er gjennomført. 

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon. 

§ 48 Eksklusjon
Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere et medlem som er fratatt sin autorisasjon eller lisens 
som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs 
vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs 
klagenemndsregler.  

Uttalelse fra lokalforeningens styre skal være innhentet på forhånd. Beslutningen kan påklages til 
representantskapet innen fire uker.  

Eksklusjon av et hovedstyremedlem vedtas av representantskapet, med 2/3 flertall. 

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av det organ som har foretatt eksklusjonen, med 
2/3 flertall.  

Kapittel 12  Vedtektsendringer og oppløsning 

§ 49 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer vedtas av representantskapet med 2/3 flertall, og trer i kraft fra den tid 
representantskapet bestemmer.  

§ 50 Oppløsning av NTF
Oppløsning av foreningen vedtas av representantskapet, og forutsetter 2/3 flertall i to etterfølgende 
ordinære representantskap. 
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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. 

VVedlegg til NTFs vedtekter § 18: 

Geografisk avgrensning av NTFs lokalforeninger, pr. 1. januar 2020 
1. Aust-Agder: Tidligere Aust-Agder fylke 
2. Bergen: Tidligere Hordaland fylke 
3. Buskerud: Tidligere Buskerud fylke 
4. Finnmark: Tidligere Finnmark fylke 
5. Haugaland: Distriktet Haugaland i tidligere Rogaland fylke (dvs. kommunene 

Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, 
Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord) 

6. Hedmark: Tidligere Hedmark fylke 
7. Nordland: Tidligere Nordland fylke 
8. Nordmøre og Romsdal: Nordmøre distrikt og Romsdal distrikt i tidligere Møre og Romsdal

fylke (dvs. kommunene Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, 
Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure og kommunene 
Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna) 

9. Nord-Trøndelag: Tidligere Nord-Trøndelag fylke (dvs. distriktene Fosen,  
Namdalen, Innherred og Stjørdalen i Trøndelag fylke). 

10. Oppland: Tidligere Oppland fylke 
11. Oslo: Tidligere Oslo fylke, Asker & Bærum distrikt i tidligere Akershus  

fylke og Follo distrikt (dvs. kommunene Nesodden, 
Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen 
og Ytre) av Enebakk kommune) 

12. Rogaland: Tidligere Rogaland fylke, unntatt nordre del, Haugaland. 
13. Romerike: Romerike distrikt i tidligere Akershus fylkes (dvs. kommunene  

Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, 
Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland).  

14. Sogn og Fjordane: tidligere Sogn- og Fjordane fylke  
15. Sunnmøre: Sunnmøre distrikt i tidligere Møre og Romsdal fylke (dvs.  

kommunene Ålesund (tidligere Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og 
Sandøy), Giske, Sula, Stranda, Sykkylven, Fjord (tidligere Norddal og 
Stordal), Vanylven, Ulstein, Hareid, Ørsta, Volda og Herøy) 

16. Sør-Trøndelag: Tidligere Sør-Trøndelag fylke (dvs. distriktene Orkladalen,  
Gauldalen og Trondheim i Trøndelag fylke) 

17. Telemark: Tidligere Telemark fylke 
18. Troms: Tidligere Troms fylke 
19. Vest-Agder: Tidligere Vest-Agder fylke 
20. Vestfold: Tidligere Vestfold fylke 
21. Østfold: Tidligere Østfold fylke 
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II 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020, med unntak av § 18 og kapitlene 5, 6, 7 og 8 som trer i kraft 
umiddelbart. 

III 

NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student må senest innen utgangen av 2020 ha gjort de 
nødvendige tilpasninger i egne vedtekter som følge av endringene i NTFs vedtekter og forelagt disse 
for NTFs hovedstyre, jf. §§ 18-2, 19-2 og 20-2. 
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Sak 6 b 

Reglement for NTFs representantskap 

Det vises til saksfremlegg til sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende 
Reglement for representantskapet. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

Reglement for NTFs representantskap erstatter gjeldende Reglement for representantskapet og skal 
lyde: 

Reglement for NTFs representantskap 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019. Ikrafttreden 1. januar 2020. 

Innholdsfortegnelse 
1. Innledning ........................................................................................................................................ 2 

2. Møteledelse ..................................................................................................................................... 3 

2.1 Møteledelse ............................................................................................................................. 3 

2.2 Ordførers og varaordførers forfall........................................................................................... 3 

2.3 Behandling av enkeltsaker for lukkede dører ......................................................................... 3 

3. Møtets åpning .................................................................................................................................. 3 

3.1 Navneopprop ........................................................................................................................... 3 

3.2 Beslutningsdyktighet ............................................................................................................... 3 

3.3 Fravær under møtet eller sent oppmøte ................................................................................ 3 

3.4 Fullmakt ................................................................................................................................... 3 

3.5 Øvrige deltakelse på møtet ..................................................................................................... 3 

4. Dagsorden ........................................................................................................................................ 3 

4.1 Innsigelser til dagsorden ......................................................................................................... 4 

4.2 Saker som ikke står på dagsorden ........................................................................................... 4 

4.3 Sakenes rekkefølge .................................................................................................................. 4 
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4.4 Eventuelt ................................................................................................................................. 4 

5. Ordskifte .......................................................................................................................................... 4 

5.1 Opptak og oppbevaring av disse ............................................................................................. 4 

5.2 Krav til talerne ......................................................................................................................... 4 

5.3 Krav til forsamlingen ............................................................................................................... 4 

6. Stemme-, forslags- og talerett ......................................................................................................... 4 

6.1 Stemme-, forslags- og talerett................................................................................................. 4 

6.2 Forslags- og talerett................................................................................................................. 4 

6.3 Talerett .................................................................................................................................... 5 

7. Avgrensing og avslutning av ordskiftet ............................................................................................ 5 

7.1 Begrenset taletid ..................................................................................................................... 5 

7.2 Strek for videre debatt mv. ..................................................................................................... 5 

8. Forslag ............................................................................................................................................. 5 

9. Avstemning i saker ........................................................................................................................... 5 

9.1 Oppnevning av tellekorps ........................................................................................................ 5 

9.2 Saken tas opp til avstemning ................................................................................................... 5 

9.3 Åpen og skriftlig avstemning ................................................................................................... 6 

9.4 Stemmeplikt ............................................................................................................................ 6 

9.5 Flertallskrav ............................................................................................................................. 6 

9.6 Prøveavstemninger ................................................................................................................. 6 

10. Valg av tillitsvalgte ....................................................................................................................... 6 

10.1 Valg av president og visepresident ......................................................................................... 6 

10.2 Øvrige valg ............................................................................................................................... 6 

10.3 Praktisk gjennomføring av valgene ......................................................................................... 7 

10.4 Valgperioder ............................................................................................................................ 7 

11. Protokoll ...................................................................................................................................... 7 

11.1 Plikt til å føre protokoll ........................................................................................................ 7 

11.2 Protokollfører .......................................................................................................................... 7 

11.3 Undertegning av protokoll ...................................................................................................... 7 

11.4 Protokolltilførsler .................................................................................................................... 7 

11. Innledning

Dette reglementet gjelder for møteledelse og saksbehandling under NTFs
representantskapsmøter. Reglementet utfyller bestemmelsene om representantskapet i
NTFs vedtekter kapittel 2. Ved eventuell motstrid mellom reglementet og vedtektene, går
vedtektene foran.
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Reglementet gjelder så langt det er anvendelig også for ekstraordinære 
representantskapsmøter. 

Endringer i dette reglementet vedtas av NTFs representantskap med 2/3 flertall. 

22. Møteledelse

2.1 Møteledelse 
Møtet ledes av representantskapets ordfører, assistert av representantskapets varaordfører, 
som sørger for at sakene behandles etter NTFs vedtekter. 

2.2 Ordførers og varaordførers forfall 
Har både ordfører og varaordfører forfall, skal representantskapet velge setteordfører. 
Presidenten leder i så fall valget av setteordfører. Valget treffes ved alminnelig flertall. 

2.3 Behandling av enkeltsaker for lukkede dører 
Representantskapet kan beslutte at særskilte saker skal behandles for lukkede dører, dvs. at 
andre deltakere på møtet enn de som er nevnt i vedtektene § 6 må forlate møtelokalet 
under behandlingen av saken. 

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall. 

3. Møtets åpning

3.1 Navneopprop 
Ved møtets åpning foretar NTFs generalsekretær navneopprop. Ved navneopprop foretas 
oppropet i den rekkefølge som fremgår av representantskapets deltakerliste. 

3.2 Beslutningsdyktighet 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede 
medlemmene er tilstede. 

3.3 Fravær under møtet eller sent oppmøte 
Under møtet må ingen av representantskapets medlemmer forlate møtelokalet for 
lengre tid, uten å melde fra til ordfører. Det må også meldes fra ved tilbakekomst. 

Representanter som møter etter navneoppropet, melder seg til ordfører før de tar sete. 

3.4 Fullmakt 
Representantene kan ikke gi andre representanter fullmakt til å stemme på sine vegne ved 
uteblivelse. 

3.5 Øvrige deltakelse på møtet 
Representantskapet kan beslutte at også andre enn de som er uttrykkelig nevnt i vedtektene 
§§ 6 og 7 kan gis adgang til møtet.

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall. 

4. Dagsorden
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4.1 Innsigelser til dagsorden 
Ordføreren avklarer om det er noen innsigelser til utsendt dagsorden.  

4.2 Saker som ikke står på dagsorden 
Dersom NTFs hovedstyre ønsker å ta opp saker som ikke står i innkallingen til drøfting og 
vedtak, gjelder bestemmelsen i vedtektene § 8 (8).  
 

4.3 Sakenes rekkefølge  
Representantskapet kan beslutte å endre rekkefølgen av sakene på dagsordenen. 

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall. 

4.4 Eventuelt 
Som tilleggspost på dagsordenen, kan representantskapet beslutte å føre opp posten 
eventuelt. Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall. 

Posten eventuelt er beregnet på korte innlegg av informativ karakter eller på spørsmål til 
foreningens ledelse. Det kan ikke fattes vedtak under dette punkt. 

Saker eller forespørsler som ønskes tatt opp under eventuelt, må være levert ordføreren 
innen tidspunkt annonsert ved møtets start. 

55. Ordskifte 

5.1 Opptak og oppbevaring av disse 
Representantskapets forhandlinger tas opp på egnet medium. Alle talere skal benytte 
talerstolen. Unntatt fra dette er de representanter fra hovedstyret og sekretariat som har 
tilgang til egen mikrofon. Opptakene slettes etter 2 år, etter at påfølgende 
representantskapsmøte er avholdt. 

Opptakene fra representantskapet kan ikke utleveres.  
 
5.2 Krav til talerne 

Talerne må henvende seg til ordføreren. Talerne skal holde seg nøye til den sak eller den del 
av saken ordskiftet gjelder. Ordfører skal se til at dette følges. 
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. 
 

5.3 Krav til forsamlingen 
Det er ikke tillatt å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall. 

6. Stemme-, forslags- og talerett 

6.1 Stemme-, forslags- og talerett  
- Representantene for lokalforeningene. 
- Representantene for spesialistforeningene. 
- Representanten for NTF student. 

 
6.2 Forslags- og talerett   
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- Representantskapets ordfører og varaordfører. 
- Hovedstyrets medlemmer. 
- Representantene for studentene fra hvert av de norske odontologiske lærestedene. 
 

6.3 Talerett 
- Representantene for NTFs faste utvalg og komiteer.  
- NTFs generalsekretær.  
- Ansatte i NTFs sekretariat, etter generalsekretærens beslutning. 
- Særskilt sakkyndige. 

Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på relevante saksområder. 

77. Avgrensing og avslutning av ordskiftet 

7.1 Begrenset taletid 
Før og under ordskiftet i en sak kan representantskapet vedta at taletiden skal begrenses. 
 
Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall. 

7.2 Strek for videre debatt mv. 
På forslag fra ordfører kan representantskapet beslutte at det settes strek for videre debatt. 
Et vedtak etter dette punktet treffes ved alminnelig flertall. 
 
Dersom det settes strek for videre debatt, må de som ønsker det få slippe til før streken 
settes.  
 
Etter at det er satt strek, kan det ordinært ikke settes frem forslag. Det er under denne del av 
ordskiftet heller ikke anledning til å trekke forslag dersom noen protesterer. 

8. Forslag 

Alle forslag skal leveres skriftlig til ordføreren. Dette gjelder også forslag om kandidater til 
valg eller ansettelse, eller at den sak som behandles skal utsettes, oversendes hovedstyret, 
eller annet organ, eller at et forslag ikke kan vedtas. 

Et forslag skal være tydelig merket slik at det klart fremgår hvilket punkt, paragraf, avsnitt 
etc. i den angjeldende sak, det refereres til. 

Forslaget skal undertegnes av forslagsstilleren. Ordføreren skal referere forslaget for 
representantskapet. 

9. Avstemning i saker 

9.1 Oppnevning av tellekorps 
Ved møtets åpning velges et tellekorps. 

 
9.2 Saken tas opp til avstemning 

Når ordskiftet er slutt, tar ordfører saken opp til avstemning. Fra da av må ordskifte ikke 
finne sted, og det må heller ikke settes frem nye forslag. 
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For valg av tillitsvalgte, henvises til punkt 10. 
 

9.3 Åpen og skriftlig avstemning 
Saker avgjøres ved åpen avstemning. Skriftlig avstemning skjer når minst 1/3 av de 
stemmeberettigede forlanger det. Skriftlig avstemning kan skje enten med fysiske eller 
elektroniske stemmesedler. 
 

9.4 Stemmeplikt 
Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme. 

9.5 Flertallskrav 
Representantskapets avgjørelse fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er 
bestemt. Med dette menes at mer enn halvparten av stemmene er avgitt for forslaget. 
Ved stemmelikhet anses derfor forslaget som forkastet.  

Krever en avgjørelse kvalifisert flertall, dvs. 2/3 eller 3/4 flertall, plikter ordfører å opplyse om 
dette før avstemningen. 

Ved avstemning regnes bare med avgitte stemmer. Blanke stemmesedler regnes som avgitte 
stemmer.  

9.6 Prøveavstemninger 
Før endelig avstemning i en sak, kan representantskapet vedta at det skal foretas 
prøveavstemninger. Disse er ikke bindende. 
 
Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall. 

110. Valg av tillitsvalgte  

10.1 Valg av president og visepresident 
Presidenten og visepresidenten skal velges med 2/3 flertall.  

Er det ikke 2/3 flertall for en kandidat, foretas 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. 

10.2 Øvrige valg 
Ved alle øvrige valg kreves alminnelig flertall.  

Er det ikke alminnelig flertall for en kandidat, foretas omvalg mellom de to som har fått flest 
stemmer. Er det fremdeles stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 

Hovedstyret består av minst tre offentlig ansatte og tre privatpraktiserende tannleger, se 
vedtektene § 13. Fører valget ikke til dette resultat, skal den fra den overrepresenterte 
gruppe 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 flertall i første valgomgang, foretas omvalg mellom dem 
som ikke har nødvendig flertall. Ved omvalget ansees de valgt som har fått flest stemmer.  
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10.3 Praktisk gjennomføring av valgene 
 Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme også ved valg. 

Ved valg av tillitsvalgte skal det på den fysiske eller elektroniske stemmeseddelen stå så 
mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antall som skal velges. Stemmesedler som 
ikke er korrekt utfylt, blir forkastet.  

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 foretas skriftlig avstemning også dersom det bare er én 
kandidat.  

Valg av president og visepresident foregår alltid skriftlig. 

10.4 Valgperioder 
Alle valg gjelder for to år fra førstkommende årsskifte, når intet annet er uttrykkelig bestemt.  

Det kan imidlertid foretas nødvendige suppleringsvalg for kortere tid.  

111. Protokoll 

11.1  Plikt til å føre protokoll 
Representantskapet fører protokoll over sine forhandlinger. 

 
11.2 Protokollfører 

Ved møtets åpning utpeker ordfører protokollfører etter forslag fra generalsekretæren. 
 

11.3 Undertegning av protokoll 
Ved møtets åpning utpeker ordføreren seks personer til å undertegne protokollen. 

 
11.4 Protokolltilførsler 

Ordføreren avgjør om protokolltilførsler skal tillates. Dersom noen deltakere protesterer  
mot avgjørelsen, treffes endelig beslutning av representantskapet. 

Vedtak etter dette punkt treffes ved alminnelig flertall. 

 

II 

Reglementet trer i kraft 1. januar 2020. 
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Sak 6 c 

Reglement for NTFs ordførerkollegium 

Det vises til saksfremlegg til sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende 
Instruks for ordfører. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

Reglement for NTFs ordførerkollegium erstatter gjeldende Instruks for ordfører, og skal lyde: 

RReglement for NTFs ordførerkollegium 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019. Ikrafttreden 1. januar 2020. 

1. Innledning

Dette reglementet utfyller bestemmelsene om ordførerkollegiet i NTFs vedtekter § 5 og må
også sees i sammenheng med bestemmelsene om representantskapet i vedtektene kapittel 2
og i Reglement for NTFs representantskap.

2. Sammensetning og valg av ordførerkollegiet

2.1 Ordførerkollegiet består av ordfører og varaordfører som velges av representantskapet etter
innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Ordfører og varaordfører kan ikke i sin funksjonstid ha andre tillitsverv i foreningen.

3. Ordførerkollegiets arbeid

3.1 Ordfører leder representantskapsmøtet. Varaordfører bistår ordfører. Nærmere regler om
møteledelsen følger av Reglement for representantskapet.

3.2 Ordfører er ansvarlig for at det velges en valgkomité.

Ethvert medlem har forslagsrett til kandidater til valgkomiteen. Ordfører skal i god tid før
representantskapet oppfordre enkeltmedlemmer og styrene i NTFs lokal- og
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spesialistforeninger til å fremme skriftlige forslag til medlemmer til valgkomiteen. Ordførers 
kunngjøringer knyttet til valg av valgkomiteen skal skje gjennom NTFs Tidende og på NTFs 
nettsted.   

Forslag til kandidater til valgkomiteen skal sendes ordfører innen en nærmere angitt frist. 
Ordfører skal innen 1. september i representantskapsåret oversende hovedstyret en oversikt 
over de kandidatene som er foreslått innen den kunngjorte fristen, med angivelse av 
forslagsstiller. Oversikten skal kunngjøres for medlemmene samtidig med kunngjøring av 
representantskapssakene og valgkomiteens innstilling. 

Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. 

Alle kandidater til valgkomiteen skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler 
for tillitsvalgte og ansatte, og avgi skriftlig erklæring til ordfører om sin habilitet. Ordfører 
skal, med bistand fra sekretariatet, samle inn erklæringene og kontrollere at ingen kandidater 
stiller til valg i et annet organ som velges av representantskapet (jf. Reglement for NTFs 
valgkomité).  

3.3 Ordfører skal, med bistand fra sekretariatet, samle inn erklæringer om habilitet fra 
kandidater som stiller til tillitsverv via benkeforslag på representantskapet. 

3.4 Ordfører skal holde seg informert om hovedstyrets arbeid og gi råd om, og i hvilken 
utstrekning, representantskapets medlemmer bør orienteres om arbeidet. 

Ordfører kan delta i hovedstyrets møter der saker til representantskapet skal behandles. 

Ordfører skal gjøre seg kjent med hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis.  

3.5 Ordfører kan be om opplysninger fra alle NTFs organer som skal forelegge beretning, rapport
 eller innstilling for representantskapet. 

44. Endringer i reglementet

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.

II 

Reglementet trer i kraft 1. januar 2020. 
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Sak 6 d 

Reglement for Sentralt forhandlingsutvalg og NTFs tariffbundne virksomheter 

I sak 6 NTFs vedtekter, vises det under kapittel 5 til dette saksfremlegget. Kapittel 5 i vedtektene 
vedtas i sak 6 a, mens reglementet godkjennes for seg.  

Forslag til reviderte vedtekter, nytt kapittel 5, erstatter gjeldende vedtekter § 9. Bestemmelsene 
foreslås i det vesentlige videreført.   

For omtale av foreslåtte endringer vises det til høringsbrev av 25. februar 2019, spesielt punkt 3.1, 
3.4 § 14-3 og 3.6.  

Endringer som ikke er nevnt i høringsbrevet er av strukturell art. 

Navnet på reglementet foreslås endret til Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale 
tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.  

Revisjon av Reglement for NTFs tariffbundne virksomheter 

Hovedstyret behandlet forslag til revidert Reglement for NTFs tariffbundne virksomheter i november 
2018. Sentralt forhandlingsutvalg sendte deretter forslaget på høring til de lokale tillitsvalgte og 
diskuterte det også på tariffkonferansen i mars 2019. Det kom innspill om at det kunne bli vanskelig å 
rekruttere fem medlemmer til SF og innspill vedrørende fylkestannlegenes representasjon på 
lønnspolitisk forum. Ellers ingen innspill av materiell karakter.  

Reglementet ble så forelagt for hovedstyret i august 2019. 

Forslag til endringer skal vedtas i lønnspolitisk forum 23. oktober 2019. 

Saken fremmes med forbehold om vedtak på lønnspolitisk forum. Hvis det foretas endringer i 
lønnspolitisk forum, vil de publiseres så snart som mulig etter at forumet er avholdt.  

De viktigste endringene 

Det er foretatt omfattende strukturelle endringer, endringer som bringer regelverket i tråd med 
gjeldende praksis og noen få materielle endringer.  

Strukturendringer 

Per i dag foreligger reglementet som ett dokument og instruks for valgkomiteen til Sentralt 
forhandlingsutvalg som ett dokument. Det foreslås at instruksen innarbeides i reglementet. 

Det foreslås videre en mer tydelig inndeling av regulering av henholdsvis lokale tillitsvalgte (del I) og 
sentrale tillitsvalgte (del II).  
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Presisering av gjeldende praksis 

Del I 

Pkt. 3. Det foreslås en bestemmelse om at dersom det er flere lokalforeninger i en fylkeskommune, 
skal UTV oppnevne medlemmer til hvert av styrene.  

Pkt. 4.4 Det er foretatt en forenkling av omtalen av hvilke utgifter til tillitsvalgtarbeid som kan kreves 
dekket, og det foreslås å ta ut det som gjelder interne overføringer av midler.  

Del II 

Pkt. 1. Det foreslås at plikten for Sentralt forhandlingsutvalg til å fremlegge saker av prinsipiell 
interesse for hovedstyret uttrykkes i reglementet.  

Pkt. 3.2 Det inntas en presisering om at det er SFs leder som skal sitte i hovedstyret, eventuelt 
nestleder som dennes vara 

Pkt. 3.3 (6) Det foreslås inntatt en presisering om at NTF har ansvar for finansiering av opplæring av 
tillitsvalgte, men at den fortrinnsvis skal skje med OU-midler.  

Pkt. 6.4 Det presiseres at også SF, ikke bare et flertall av UTVene og hovedstyret, kan innkalle til 
ekstraordinært lønnspolitisk forum. 

Materielle endringer 

Del I 

Pkt. 4.5 Det foreslås inntatt en ny bestemmelse som presiserer at tillitsvalgte ikke skal opptre eller 
uttale seg på en måte som kan være til skade for NTFs omdømme eller være i strid med foreningens 
politikk.  

Del II 

Pkt. 2 Det foreslås av SF skal bestå av fem medlemmer og at utvalget er beslutningsdyktig når tre 
medlemmer er tilstede. SF består i dag av tre medlemmer og to vara.  

Pkt. 3.2 Det foreslås også at SFs representant til hovedstyret oppnevnes direkte uten å måtte 
godkjennes av representantskapet, av praktiske hensyn.  

Pkt. 5.4 og 6.3 Når det gjelder tariffkonferansens og lønnspolitisk forums oppgaver, foreslås 
endringer som tydeliggjør at konferansen foretar drøftinger knyttet til lønnsoppgjørene og at 
forumet drøfter tariffpolitiske spørsmål. 

PKt. 6.1 Det foreslås at lønnspolitisk forum avholdes innen 20. september, i stedet for innen 
utgangen av oktober, av hensyn til at valg på SF kan foretas før den sentrale valgkomiteen 
ferdigstiller sin innstilling.  

Pkt. 6.2 Det foreslås at lønnspolitisk forum skal bestå av en tillitsvalgt fra hvert forhandlingssted der 
NTF har partsstatus i tariffområdet, for at tillitsvalgte fra alle tariffområder skal ha stemmerett.  

Det foreslås at bestemmelsen om at en representant fra fylkestannlegene skal inviteres til 
lønnspolitisk forum tas ut.  

Pkt. 6.4 Videre foreslås det at krav om at det skal avholdes ekstraordinært lønnspolitisk forum skal 
fremsettes for hovedstyret. 
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Del III 

Det foreslås at vedtak av endring av reglementet treffes av SF, ikke av lønnspolitisk forum, etter 
drøfting med lønnspolitisk forum eller at tillitsvalgte har blitt hørt på annen måte. Endringene skal 
godkjennes av hovedstyret.  

Ikrafttredelse 

SF og valgkomiteen til SF velges på lønnspolitisk forum 24. oktober 2019. I fall hovedstyrets forslag 
om at SF skal bestå av fem medlemmer, ikke vedtas av representantskapet, vil SF videreføres med tre 
medlemmer og to vara medlemmer.   

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

Representantskapet godkjenner Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte 
i tariffbundne virksomheter, som lyder:  

RReglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg 
og lokale tillitsvalgte i tariffbundne 
virksomheter 
Innhold 
Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter ......... 3 

Innledning ................................................................................................................................................ 4 

Del I  Lokalt .......................................................................................................................................... 5 

1. Lokale tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV) ........................................................................... 5 

2. Sammensetning av UTV og valg av tillitsvalgte ........................................................................... 5 

2.1 Stemmerett og rett/plikt til å motta valg ............................................................................ 5 

2.2 Utpeking av tillitsvalgte ....................................................................................................... 5 

2.3 Sammensetning av UTV og valgperiode .............................................................................. 5 

2.5 Valgkomité ........................................................................................................................... 5 

3. UTVs representasjon i lokalforeningenes styrer ......................................................................... 6 

4. UTVs arbeid ................................................................................................................................. 6 

4.1 Avgrensning av UTVs arbeidsområde .................................................................................. 6 

4.2 UTVs oppgaver og ansvar .................................................................................................... 6 

4.3 Lokalt samarbeid ................................................................................................................. 7 
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4.4 Dekning av tillitsvalgtes utgifter .......................................................................................... 7 

4.5 UTVs opptreden og uttalelser utad ..................................................................................... 7 

Del II  Sentralt ................................................................................................................................... 7 

1. NTFs sentrale forhandlingsutvalg ................................................................................................ 7 

2. Sammensetning og valg av NTFs sentrale forhandlingsutvalg .................................................... 7 

3. NTFs sentrale forhandlingsutvalgs arbeid ................................................................................... 7 

3.1 Møter og beslutningsmyndighet ......................................................................................... 7 

3.2 Representasjon til NTFs hovedstyre .................................................................................... 8 

3.3 Utvalgets oppgaver og ansvar ............................................................................................. 8 

4. Valgkomité for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og gjennomføring av valg ............................. 8 

4.1 Mandat ................................................................................................................................ 8 

4.2 Sammensetning og valg ....................................................................................................... 9 

4.3.  Valgkomiteens arbeid ......................................................................................................... 9 

4.4  Gjennomføring av valg ....................................................................................................... 9 

5. NTFs tariffkonferanse ................................................................................................................ 10 

5.1 Tidspunkt ........................................................................................................................... 10 

5.2 Sammensetning ................................................................................................................. 10 

5.3 Inviterte deltakere ............................................................................................................. 10 

5.4 NTFs tariffkonferanses oppgaver ...................................................................................... 10 

6. NTFs lønnspolitiske forum (LPF) ................................................................................................ 10 

6.1 Tidspunkt ........................................................................................................................... 10 

6.2 Sammensetning ................................................................................................................. 10 

6.3 Inviterte deltakere ............................................................................................................. 10 

6.4 Stemmerett ....................................................................................................................... 10 

6.3 NTFs lønnspolitiske forums oppgaver ............................................................................... 11 

6.4 Ekstraordinært lønnspolitisk forum .................................................................................. 11 

Del III Endringer i Reglementet........................................................................................................ 11 

Innledning 

Dette reglementet regulerer og beskriver organisering og oppgaver for tillitsvalgte i offentlig sektor, 
både lokalt og sentralt. Reglementet utfyller bestemmelser i NTFs vedtekter som omhandler NTFs 
forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor, NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale 
tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV).  

Der hvor UTV benevnes i dette reglementet, gjelder så langt det er praktisk mulig, det samme for 
virksomheter hvor det ikke er UTV, men kun én tillitsvalgt. 
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Del I Lokalt

1. Lokale tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV)
Ved hver virksomhet der NTF har partsrettigheter velges eller utpekes én eller et utvalg av
tillitsvalgte (UTV), fortrinnsvis med varamedlemmer, av og blant NTFs medlemmer.

De tillitsvalgtes arbeidsområde fremgår av Hovedavtalen i det tariffområdet virksomheten er
tilknyttet.

De tillitsvalgte representerer, innenfor sitt arbeidsområde, NTF/NTFs sentrale
forhandlingsutvalg. De tillitsvalgte er medlemmenes talerør og bindeledd mellom dem og
vedkommende arbeidsgiver.

2. Sammensetning av UTV og valg av tillitsvalgte

2.1 Stemmerett og rett/plikt til å motta valg 
Ethvert medlem av NTF som er valgbar etter Hovedavtalenes regler, har stemmerett og har 
rett og plikt til å motta valg. 

2.2 Utpeking av tillitsvalgte 
Ved virksomheter der det ikke foretas valg, kan NTFs sentrale forhandlingsutvalg utpeke 
tillitsvalgte. 

2.3 Sammensetning av UTV og valgperiode  
Antall medlemmer og varamedlemmer i UTV bestemmes ut fra lokale forhold. Det bør være 
minst 3 faste medlemmer i utvalget. En av disse velges som hovedtillitsvalgt og er også leder 
for UTV. 

Valgperiode for tillitsvalgte bestemmes lokalt, men bør ikke være for mer enn to år av 
gangen. For å sikre kontinuitet, bør ikke alle medlemmene av UTV skiftes ut samtidig. 

2.4 Gjennomføring av valg 
Valg av tillitsvalgte foretas på årsmøte/medlemsmøte for medlemmer i offentlig sektor. 

Valget skal skje skriftlig dersom et medlem krever det. 

Valg av leder/hovedtillitsvalgt skjer særskilt. Øvrige medlemmer av UTV kan velges under ett. 

Det året det er valg, skal det varsles særskilt om dette i møteinnkallingen og valgkomiteens 
innstilling bør være vedlagt innkallingen. 

2.5 Valgkomité 
På årsmøte/medlemsmøte bør det velges en egen valgkomité som innstiller kandidater til 
UTV.  

Kandidater til valgkomiteen foreslås av UTV eller av sittende valgkomité. Det kan også 
fremmes benkeforslag.  
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3. UTVs representasjon i lokalforeningenes styrer

Ifølge NTFs vedtekter skal lokalforeningene ha minst et styremedlem som er medlem av UTV,
som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i lokalforeningens område.

UTV oppnevner minst ett av UTVs medlemmer til lokalforeningens styre. Det oppnevnes også
et varamedlem. Lokalforeningens valgkomité orienteres så snart UTV-medlemmet/-ene og
dennes/disses vara er oppnevnt.

Dersom det er flere lokalforeninger i en fylkeskommune, skal UTV oppnevne medlemmer til
hvert av disse styrene.

4. UTVs arbeid

4.1 Avgrensning av UTVs arbeidsområde 
UTV har plikter, rettigheter og oppgaver som følger av Hovedavtalen i det aktuelle 
tariffområdet og lokale tilpasninger til denne, og har derved myndighet til å forhandle og 
inngå forpliktende avtaler på vegne av medlemmene i virksomheten.  

I særlig viktige eller prinsipielle spørsmål må ikke UTV på egen hånd treffe avtaler som binder 
NTF lokalt uten å ha samrådd seg med egne medlemmer og NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg/NTF.  

UTV kan heller ikke inngå avtaler som griper inn i enkeltmedlemmers arbeidsavtaler. 

Saker som skal behandles sentralt, sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg. 

4.2 UTVs oppgaver og ansvar 
UTV skal 

(1) innen sin virksomhet bistå medlemmene og ivareta deres interesser, i henhold til lov- 
og avtaleverk.

(2) søke å løse tvister mellom medlemmene og arbeidsgiver i minnelighet. Oppnås ikke
en minnelig løsning, skal saken sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs
sekretariat. UTV kan til enhver tid søke råd og bistand fra juridisk avdeling i NTF.
Interesse- og eller rettstvister håndteres etter hovedavtalenes bestemmelser for den
angitte virksomhet.

(3) sørge for at NTF blir representert i virksomhetens samarbeidsorganer. Ved eventuell
representasjon i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg kan det avtales
samarbeid med øvrige Akademikerforeninger i virksomheten.

(4) etter hovedavtalens bestemmelser holde seg orientert om omorganiserings- og
driftsplaner innenfor virksomheten, med sikte på at medlemmenes innflytelse skal
kunne ivaretas på et tidligst mulig tidspunkt. UTV skal også søke å utøve
medbestemmelse med henblikk på budsjettarbeid i virksomheten, og om mulig, i
samarbeid med Akademikerne lokalt.
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(5) hvert år orientere medlemmer om årets aktiviteter, fortrinnsvis i en årsmelding, som
presenteres for lokalforeningens medlemmer. Årsmeldingen bør omtale antall møter
og aktivitet i UTV og prinsipielle og aktuelle saker.

(6) snarest mulig innkalle til medlemsmøte når det er saker av spesiell interesse som bør
drøftes med medlemmene, dersom et flertall av medlemmene krever det eller
dersom det pålegges av NTFs sentrale forhandlingsutvalg.

4.3 Lokalt samarbeid 
Ved behov kan UTV inngå lokalt samarbeid med øvrige akademikerforeninger. 

4.4 Dekning av tillitsvalgtes utgifter 
Tillitsvalgtes utgifter i forbindelse med møter og aktiviteter i arbeidsgivers regi eller som er 
innkalt av arbeidsgiver skal i all hovedsak dekkes av arbeidsgiver. 

Tillitsvalgtes utgifter i forbindelse med møter og aktiviteter i NTFs, lokalforeningens eller 
UTVs regi eller som er innkalt av disse skal dekkes av NTF.  

4.5 UTVs opptreden og uttalelser utad 
UTV skal ikke opptre eller uttale seg på en måte som kan være til skade for NTFs omdømme 
eller være i strid med foreningens politikk. 

Del II Sentralt 

1. NTFs sentrale forhandlingsutvalg

NTFs hovedstyre inngår sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og
inngå slike avtaler og å foreta plassoppsigelser, meddele plassfratredelse og godta eller
forkaste et forhandlingsresultat/meglingsskisse er delegert til NTFs sentrale
forhandlingsutvalg.

Det skal jevnlig avholdes møter i NTFs sentrale forhandlingsutvalg. NTFs sentrale
forhandlingsutvalg skal legge frem saker av prinsipiell interesse for hovedstyret. NTFs
sentrale forhandlingsutvalg kan sende saker til høring blant UTV og/eller medlemmene i
særskilt viktige saker.

2. Sammensetning og valg av NTFs sentrale forhandlingsutvalg

NTFs sentrale forhandlingsutvalg består av fem medlemmer, inkludert leder og nestleder.

NTFs sentrale forhandlingsutvalg velges på NTFs lønnspolitiske forum. Valget gjelder to år fra
førstkommende årsskifte.

3. NTFs sentrale forhandlingsutvalgs arbeid

3.1 Møter og beslutningsmyndighet 
NTFs sentrale forhandlingsutvalg bør tilstrebe å være fulltallige på sine møter, men er 
beslutningsdyktig når tre av fem medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 
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3.2 Representasjon til NTFs hovedstyre 
NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal være representert i hovedstyret ved sin leder eller 
eventuelt nestleder. Nestleder er leders personlige vararepresentant.  

NTFs sentrale forhandlingsutvalgs leder og nestleder velges på NTFs lønnspolitiske forum og 
oppnevnes direkte til hovedstyret. Leder av NTFs sentrale forhandlingsutvalg orienterer NTFs 
valgkomité om valget. 

3.3 Utvalgets oppgaver og ansvar 
NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal 

(1) sørge for at valg av NTFs tillitsvalgte etter Hovedavtalen i hvert tariffområde finner
sted. Utvalget kan ved virksomheter der det ikke foretas valg, utpeke tillitsvalgte.

(2) ivareta ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsspørsmål samt
fagpolitiske interesser.

(3) forberede og fremsette krav i forbindelse med sentrale forhandlinger.
(4) oppnevne forhandlingsdelegasjon(er) til sentrale forhandlinger i tariffområdene det

er etablert partsrettigheter/kreves etablert partsrettigheter.
(5) være kontaktledd og rådgiver overfor UTVene og bistå ved lokale forhandlinger ved

behov.
(6) drive opplæring av tillitsvalgte, spesielt i lov- og avtaleverk, forhandlingsstrategi og -

teknikk. Denne virksomheten skal finansieres av NTF, fortrinnsvis med OU-midler så
langt det finnes midler til dette.

(7) gi råd til UTVene i vanskelige medlemssaker. Saker av prinsipiell karakter som er
brakt inn for NTFs sentrale forhandlingsutvalg, skal legges frem for hovedstyret.

(8) arrangere NTFs lønnspolitiske forum de år det er representantskap.
(9) arrangere NTFs tariffkonferanse årlig.
(10) oppnevne medlemmer og varamedlemmer fra NTF til Akademikernes

forhandlingsutvalg.
(11) sørge for at det velges en valgkomité til NTFs sentrale forhandlingsutvalg og påse at

det fremmes kandidater til medlemmer av valgkomiteen fra UTVene ved UTV-leder,
innen en nærmere angitt frist før valget gjennomføres.

(12) sørge for at det på NTFs lønnspolitiske forum foreligger en skriftlig og oppdatert
oversikt over hvor mange medlemmer de ulike delegatene til forumet representerer.

(13) bidra til god dialog og løpende informasjonsutveksling med hovedstyret om sine
aktiviteter.

(14) legge frem saker av prinsipiell interesse for hovedstyret og være høringsinstans for
hovedstyret i saker som angår sitt arbeidsområde og offentlig tannhelsesektor.

(15) avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i perioden.

4. Valgkomité for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og gjennomføring av valg

4.1 Mandat 
Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til NTFs lønnspolitiske forum om kandidater til 
NTFs sentrale forhandlingsutvalg.  
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4.2 Sammensetning og valg 
Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteens leder velges 
blant de valgte medlemmene.  

Valgkomiteen velges på NTFs lønnspolitiske forum. Valget gjelder to år fra førstkommende 
årsskifte. 

UTVene kan fremme forslag på medlemmer til komiteen. Forslagene sendes til NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg som fremlegger en fullstendig liste over foreslåtte kandidater med 
angivelse av forslagsstiller for NTFs lønnspolitiske forum. 

4.3.  Valgkomiteens arbeid 
UTV kan fremme kandidater til de ulike posisjonene i NTFs sentrale forhandlingsutvalg. 
Valgkomiteen skal i god tid før NTFs lønnspolitiske forum ta skriftlig kontakt med UTV og 
oppfordre dem til å komme med skriftlige forslag til kandidater til NTFs sentrale 
forhandlingsutvalg innen en nærmere angitt frist. 

Alle sittende medlemmer av NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal kontaktes av valgkomiteen 
og spørres om de ønsker gjenvalg.  

Valgkomiteen skal gjennomføre samtaler med kandidater for å vurdere deres 
organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene.  

Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og 
ansatte og avgi skriftlig erklæring til valgkomiteen om sin habilitet.  

For å sikre kontinuitet, bør valgkomiteen i sin innstilling foreslå at maksimalt to 
utvalgsmedlemmer skiftes ut samtidig. Det er ønskelig med kandidater fra ulike 
tariffområder.  

Valgkomiteens 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. 

Valgkomiteens innstilling på kandidater skal sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg, 
innen 1. september. Innstillingen sendes til deltagerne på NTFs lønnspolitiske forum sammen 
med programmet.  Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle øvrige kandidater 
som er foreslått innen den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller. 

4.4 Gjennomføring av valg 
Valgkomiteens leder skal presentere og begrunne innstillingen på NTFs lønnspolitiske forum. 
UTV som har foreslått kandidater gis mulighet til å presentere disse.  

Delegater må være personlig til stede for å avgi stemme. Det kan ikke gis fullmakt til annen 
delegat. 

NTFs sentrale forhandlingsutvalg har ansvar for at en oppdatert oversikt over hvor mange 
medlemmer den enkelte delegat representerer foreligger skriftlig på valgdagen. 
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Leder og nestleder velges separat. Leder skal velges skriftlig. 

5. NTFs tariffkonferanse 

5.1 Tidspunkt  
NTFs tariffkonferanse avholdes årlig, fortrinnsvis i februar/mars. Møteinnkallingen må være 
sendt deltakerne senest én måned før møtedato. 

5.2 Sammensetning  
NTFs tariffkonferanse er sammensatt av følgende deltakere: 

(1) NTFs sentrale forhandlingsutvalg. 

(2) Inntil to tillitsvalgte fra hvert forhandlingssted i tariffområder der NTF har partsstatus. 

Ved behov kan NTFs sentrale forhandlingsutvalg invitere flere tillitsvalgte. 

For forhandlingssteder hvor det er valgt/oppnevnt en hovedtillitsvalgt, bør hovedtillitsvalgt 
møte.   

5.3 Inviterte deltakere 
NTFs presidentskap, hovedstyret og generalsekretæren inviteres til konferansen. 

5.4 NTFs tariffkonferanses oppgaver 
NTFs tariffkonferanse skal 

(1) drøfte strategier for årets tariffoppgjør, 
(2) drøfte NTFs krav til tariffoppgjørene, 
(3) orientere om sentrale og lokale lønnsoppgjør, og 
(4) bidra med opplæring av tillitsvalgte innen lønns- og arbeidsvilkår. 

 

6. NTFs lønnspolitiske forum (LPF) 

6.1 Tidspunkt 
NTFs lønnspolitiske forum avholdes de årene det er valg til NTFs hovedstyre, innen 20. 
september. Møteinnkallingen må være sendt deltakerne senest én måned før møtedato. 

6.2 Sammensetning 
 NTFs lønnspolitiske forum er sammensatt av følgende deltakere: 

(1) NTFs sentrale forhandlingsutvalg. 
(2) Én tillitsvalgt fra hvert forhandlingssted der NTF har partsstatus i tariffområdet. 
For forhandlingssteder hvor det er valgt hovedtillitsvalgt, bør hovedtillitsvalgt møte.   

6.3 Inviterte deltakere 
NTFs presidentskap, hovedstyre og generalsekretær inviteres til NTFs lønnspolitiske forum. 

Ved behov kan NTFs sentrale forhandlingsutvalg invitere andre deltakere.  

6.4 Stemmerett 
Medlemmene av NTFs sentrale forhandlingsutvalg og inviterte deltakere har ikke 
stemmerett. De øvrige deltakere har én stemme for hvert medlem de representerer. 
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6.3 NTFs lønnspolitiske forums oppgaver 
NTFs lønnspolitiske forum skal 

(1) drøfte tariffpolitiske spørsmål av prinsipiell betydning.
(2) drøfte og behandle saker bragt inn av ett eller flere UTV, NTFs sentrale

forhandlingsutvalg eller NTFs hovedstyre.
(3) evaluere lokale lønnsoppgjør.
(4) velge NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale forhandlingsutvalgs

valgkomité.

6.4 Ekstraordinært lønnspolitisk forum 
Ekstraordinært lønnspolitisk forum skal innkalles dersom et flertall av de lokale 
tillitsvalgte/UTV, NTFs sentrale forhandlingsutvalg eller NTFs hovedstyre krever det, eller 
dersom NTFs lønnspolitiske forum selv beslutter det. Kravet fremsettes for hovedstyret.  

Ekstraordinært møte skal finne sted senest en måned etter at det er krevd eller besluttet 
avholdt.   

Dagsorden skal sendes ut så snart det er praktisk mulig, og senest ti dager før møtet. Et 
ekstraordinært lønnspolitisk forum kan bare behandle de saker som står på sakslisten. 

Del III Endringer i Reglementet 

Vedtak om endringer i dette reglement gjøres av NTFs sentrale forhandlingsutvalg etter 
drøfting med NTFs lønnspolitiske forum eller ved at UTV-ledere har blitt hørt på annen måte. 
Endringene skal godkjennes av NTFs hovedstyre. 

II 

Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter trer 
i kraft umiddelbart.   
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Sak 6 e 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum 

Sak 6 a NTFs vedtekter (nytt kapittel 6) og sak 6 e Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og 
næringspolitiske forum må ses i sammenheng, fordi deler av gjeldende vedtekter § 10 foreslås flyttet 
til reglement. 

Det vises til høringsbrev av 25. februar 2019 om revisjon av NTFs vedtekter og underliggende 
regelverk, spesielt punkt 3.1, 3.4 og 3.7. Regelverksspeil mellom gjeldende og forslag til nytt 
regelverk, finnes på NTFs nettsted.  

NTFs vedtekter kapittel 6: 

Forslag til reviderte vedtekter, nytt kapittel 6, erstatter gjeldende vedtekter § 10. 

Høringsinstansene hadde ingen merknader til forslaget til nytt kapittel 6. Det foreslås ingen 
innholdsmessige endringer etter høringsrunden. Forslag til vedtak fremgår av saksfremlegg i sak 6a. 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum inneholder bestemmelser som 
etter gjeldende vedtekter § 10 skal vedtas av ulike NTF organer:   

• Hovedstyret vedtok endringer i gjeldende mandat for Sentralt næringsutvalg 21. juni 2019
(kapittel 1, unntatt punkt 1.2)

• Næringspolitisk forum vedtok sitt eget reglement 20. september 2019 (kapittel 2). Dette skal
formelt godkjennes av representantskapet. De har ikke tidligere hatt et reglement.

• Det som foreslås flyttet fra gjeldende vedtekter § 10 til reglementet, forutsetter at
representantskapet vedtar forslag til reviderte vedtekter, nytt kapittel 6 (kapittel 1.2 og deler
av 3 og 4).

Av praktiske årsaker fremlegges hele reglementet for Representantskapet for godkjenning. 

Merknader til innholdsmessige endringer  

Reglementet kapittel 1 NTFs sentrale næringsutvalg: 

Gjeldende vedtekter § 10, om næringsutvalgets sammensetning, foreslås flyttet til reglementet 
punkt 1.2. 

Næringsutvalget foreslås utvidet fra 3 til 5 privatpraktiserende medlemmer, inkludert leder og 
nestleder, uten varamedlem. Det presiseres at utvalget er beslutningsdyktig når 3 av 5 medlemmer 
er til stede. Se høringsbrevet punkt 3.1. 

Det presiseres at medlemmene har ulike næringsinteresser. Dette er i samsvar med formålet med 
gjeldende § 10.  
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Næringsutvalgets oppgaver er i all hovedsak uendret, bortsett fra godkjenning av det årlige 
forhandlingsresultatet for veiledende avtale for tannhelsesekretærer (mønsteravtalen), etter 
fullmakt fra hovedstyret.  

Det er tatt inn i reglementet at næringspolitisk forum må arrangeres senest innen 20. september. Om 
frist for valgkomiteens innstilling, se reglementet kapittel 3. 

Reglementet kapittel 2 NTFs næringspolitiske forum 

Det er presisert at lokalforeningene forventes å sende det styremedlemmet som har spesielt ansvar 
for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Se vedtektene ny § 18-3 (3) og høringsbrevet 
punkt 3.4 og 3.7.  

Bakgrunnen for dette er at næringspolitisk forum velger ett hovedstyremedlem direkte, og at 
vedtektsbestemmelsen om etterfølgende formell godkjenning fra representantskapet foreslås 
fjernet. Se høringsbrevet punkt 3.5. 

Det er tatt inn i reglementet at valgkomiteens leder innkalles til næringspolitisk forum hvert år. 

Reglementet kapittel 3 Valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg og gjennomføring av valg  

Kapittelet er dels nytt og dels en stadfesting av praksis, og er ment å klargjøre valgkomiteens rolle og 
oppgaver.   

Gjeldende vedtekter § 10, om valg, foreslås flyttet til reglementet punkt 3.2 (2) og 3.4 (2) flg. Det 
anses unødvendig at detaljerte regler for gjennomføring av valg for et underliggende utvalg fremgår 
av NTFs vedtekter. 

Tidspunkt for valg av valgkomité foreslås endret, slik at både næringsutvalg og valgkomité velges de 
år hvor det er representantskap. Det er tatt inn i reglementet at valgkomiteens leder velges blant de 
valgte medlemmene.  

Det er tatt inn i reglementet at valgkomiteens innstilling må foreligge senest innen 1. september. 
Begrunnelse for dette fremgår av sak 5a (til vedtektene ny § 32), og må ses i sammenheng med at 
frist for den sentrale valgkomiteens innstilling foreslås utsatt til 1. oktober. 

Stemmetall på næringspolitisk forum foreslås endret. Hver lokalforening vil ha har minst én stemme 
(som tidligere), og ytterligere én stemme for hver påbegynt 150 (mot tidligere 100) 
privatpraktiserende medlemmer i lokalforeningen. Se høringsbrevet punkt 3.3 og vedtektene ny § 6 
om tilsvarende endringer for representantskapet. 

Det foreslås at det skal gjennomføres særskilt valg på nestleder, siden nestleder også er leders 
personlige vararepresentant til hovedstyret. Se vedtektene ny § 13 (7).  

Reglementet kapittel 4 Endringer i reglementet 

Etter gjeldende vedtekter § 10 skal hovedstyret vedta næringsutvalgets mandat, etter forslag fra 
utvalget. Det foreslås at dette endres, slik at næringsutvalget vedtar sitt eget reglement, men at 
hovedstyret skal godkjenne endringene. Forslaget flytter myndighet fra hovedstyret til utvalget.  

Det foreslås at også endringer i reglementet for NTFs næringspolitiske forum skal vedtas av 
næringsutvalget, og at etterfølgende godkjenning overføres fra representantskapet til hovedstyret. 
Dette er en endring i forhold til høringsbrevet punkt 3.7.  

For de bestemmelsene som foreslås flyttet fra vedtektene til reglementet, vil myndighet overføres 
fra representantskapet til hovedstyret og næringsutvalget.  
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Forslaget anses hovedsakelig som en nødvendig opprydding. Det anses ikke hensiktsmessig at ulike 
NTF organer skal vedta og godkjenne mandat for næringsutvalget og reglement for næringspolitisk 
forum.  

Valg på næringspolitisk forum 2019 og ikrafttreden 

NTFs sentrale næringsutvalg og valgkomite til næringsutvalget for perioden 2020-2021 ble valgt på 
næringspolitisk forum 20. september 2019, med forbehold om at representantskapet vedtar de 
foreslåtte endringene.  

Dersom endringene ikke vedtas, vil den av de 3 ordinære medlemmene som fikk færrest stemmer på 
næringspolitisk forum miste tillitsvervet, og den som fikk nest færrest stemmer bli varamedlem til 
utvalget for perioden 2020-2021. Begrunnelse for forslaget om umiddelbar ikrafttreden er omtalt 
under sak 6. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

Representantskapet godkjenner Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske 
forum, som lyder: 

RReglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske 
forum 

Vedtatt av NTFs hovedstyre 21. juni 2019 (kapittel 1, unntatt 1.2) og næringspolitisk forum 20. 
september 2019 (kapittel 2). Godkjent av NTFs representantskap 30. november 2019, med 
umiddelbar ikrafttredelse. 

Innhold 
1. NTFs sentrale næringsutvalg ...........................................................................................................   1 

1.1 Mandat .................................................................................................................................... 1 

1.2 Sammensetning og valg ........................................................................................................... 1 

1.3 Næringsutvalgets arbeid ......................................................................................................... 2 

1.3.1 Møter og beslutningsdyktighet ....................................................................................... 2 

1.3.2 Representasjon i NTFs hovedstyre .................................................................................. 2 

1.3.3 Næringsutvalgets oppgaver ............................................................................................ 2 

2. NTFs næringspolitiske forum ........................................................................................................... 2 

2.1 Mandat .................................................................................................................................... 2 

2.2 Sammensetning ....................................................................................................................... 2 

3. Valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg og gjennomføring av valg ............................................ 2 

3.1 Mandat .................................................................................................................................... 2 

3.2 Sammensetning og valg ........................................................................................................... 3 

3.3 Valgkomiteens arbeid .............................................................................................................. 3 

3.4 Gjennomføring av valg ............................................................................................................ 3 
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4. Endringer i reglementet ................................................................................................................... 4 

11. NTFs sentrale næringsutvalg

1.1 Mandat 
NTFs sentrale næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål, og er et rådgivende 
organ for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 27. 

 1.2 Sammensetning og valg 
Næringsutvalget består av fem privatpraktiserende medlemmer med ulike næringsinteresser, 
inkludert leder og nestleder. 

Næringsutvalget velges på NTFs næringspolitiske forum de år det er representantskap. Valget 
gjelder for to år fra førstkommende årsskifte, jf. punkt 3. 

1.3 Næringsutvalgets arbeid    

1.3.1 Møter og beslutningsdyktighet 
Næringsutvalget bør tilstrebe å være fulltallige på sine møter, men er beslutningsdyktig når 
tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 

1.3.2 Representasjon i NTFs hovedstyre 
Næringsutvalget er representert i NTFs hovedstyre ved sin leder eller nestleder, som er 
dennes personlige vararepresentant.  

1.3.3 Næringsutvalgets oppgaver 
Næringsutvalget skal 
(1) bidra til god dialog og løpende informasjonsutveksling med NTFs hovedstyre om sine

aktiviteter
(2) fremme aktuelle saker og være høringsinstans for NTFs hovedstyre i saker som angår

selvstendig næringsvirksomhet og privat tannhelsesektor
(3) holde kontakt med styremedlemmene som ivaretar næringsdrivende tannlegers

interesser i NTFs lokalforeninger, jf. NTFs vedtekter § 18-3.
(4) oppnevne medlem og varamedlem fra NTF til Akademikerne næringsdrivende, og

være kontaktledd mellom NTFs hovedstyre og Akademikerne næringsdrivende.
(5) godkjenne mønsteravtalen for tannhelsesekretærer når det årlige

forhandlingsresultatet foreligger, etter fullmakt fra NTFs hovedstyre
(6) arrangere NTFs næringspolitiske forum en gang i året, senest innen 20. september.
(7) sørge for at det velges en valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg, jf. punkt 3.2
(8) bidra til rekruttering av næringsdrivende medlemmer til tillitsverv i NTF
(9) avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i perioden

2. NTFs næringspolitiske forum

2.1 Mandat 
NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for næringsdrivende representanter fra styrene 
i NTFs lokalforeninger, se NTFs vedtekter § 18-3 (3).  

Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger. 
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Næringspolitisk forum skal velge medlemmer til NTFs sentrale næringsutvalg og valgkomité, 
som fastsatt i kapittel 3.  
 

22.2 Sammensetning 
Det innkalles én representant fra hver lokalforening, som har stemmerett på vegne av de 
privatpraktiserende medlemmene i sin lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles hvert år.  
 

3. Valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg og gjennomføring av valg 
 
3.1 Mandat 

  Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til næringspolitisk forum om kandidater til NTFs 
sentrale næringsutvalg.  

 
3.2 Sammensetning og valg  

  Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteens leder velges blant de valgte 
medlemmene. 

 
  Valgkomiteen velges på næringspolitisk forum de år det er representantskap. Valget gjelder 

for to år fra førstkommende årsskifte. 
 
  Alle privatpraktiserende medlemmer kan foreslå kandidater til valgkomiteen. Forslag på 

medlemmer til valgkomiteen sendes til næringsutvalget innen en nærmere angitt frist. En 
oversikt over foreslåtte kandidater til valgkomiteen, med angivelse av forslagsstiller, 
oversendes deltakerne i forkant av næringspolitisk forum. Bestemmelsene i punkt 3.3 og 3.4 
gjelder også for valg av valgkomité, så langt de passer. 

 
3.3 Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen skal kontakte sittende medlemmer i næringsutvalget og avklare om de ønsker 
gjenvalg. Lokalforeningene skal oppfordres til å foreslå kandidater til næringsutvalget innen 
en nærmere angitt frist. 

 
  Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og 

egnethet for vervene.  
 
  Valgkomiteen skal legge vekt på at næringsutvalget skal være sammensatt av medlemmer 

med ulike næringsinteresser og geografisk tilhørighet, som gjenspeiler sammensetningen i 
den privatpraktiserende delen av medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis være 
yrkesaktive. Valgkomiteen skal foreta en avveining av behovet for kontinuitet opp mot 
behovet for fornyelse. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt 
kandidatur. Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for 
tillitsvalgte og ansatte.  

 
  Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet og foreligge i god tid før næringspolitisk 

forum, senest innen 1. september. Innstillingen sendes ut til deltakerne på næringspolitisk 
forum. 

 
3.4 Gjennomføring av valg 

  Valgkomiteens leder skal presentere og begrunne innstillingen på næringspolitisk forum. 
Lokalforeninger som har foreslått kandidater gis mulighet til å presentere disse.  

   
  Hver lokalforening har minst én stemme, og ytterligere én stemme for hver påbegynt 150 

privatpraktiserende medlemmer i lokalforeningen. Næringsutvalget har ansvar for at det 
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foreligger en oppdatert oversikt over hvor mange privatpraktiserende medlemmer den 
enkelte delegat representerer før valget gjennomføres. 

Næringsutvalgets leder og nestleder velges ved eget valg. Deretter velges de tre ordinære 
medlemmene. Ved alle valg kreves alminnelig flertall. 

Dersom det oppstår stemmelikhet mellom to kandidater, anses den som har fått stemmer fra 
flest lokalforeninger som valgt. 

Den enkelte lokalforenings representant må være personlig til stede for å ha stemmerett. Det 
kan ikke gis fullmakt til annen delegat. 

44. Endringer i reglementet
Endringer i dette reglement vedtas av NTFs sentrale næringsutvalg. Endringene skal
godkjennes av NTFs hovedstyre.

II 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 6 f 

Reglement for NTFs fag – og etterutdanningsutvalg 

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende 
Instruks for NTFs fagnemnd. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

 

I 

 

Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg erstatter gjeldende Instruks for NTFs fagnemnd, og 
skal lyde: 

 

 

RReglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 
 
 Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden. 

 
1.  Mandat  

 
1.1  NTFs fag- og etterutdanningsutvalg er et rådgivende organ for hovedstyret i 

etterutdanningssaker.  
 
1.2  Fag- og etterutdanningsutvalget skal bidra med faglig innhold til NTFs 

etterutdanningsvirksomhet samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av 
foreningens etterutdanningstilbud.  

  
 2. Sammensetning og valg 

 
2.1  Fag- og etterutdanningsutvalget velges av representantskapet etter innstilling fra 

valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte. 
  
2.2  Fag- og etterutdanningsutvalget består av fem medlemmer. Utvalgets leder og nestleder 

velges ved eget valg.  
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2.3  Fag- og etterutdanningsutvalget skal i tillegg bestå av en representant fra hvert av de 
odontologiske lærestedene. Representantene skal oppnevnes av lærestedene på forespørsel 
fra NTFs sekretariat.  

 
  Disse representantene bør som hovedregel være vitenskapelige ansatte og bør, om mulig, 

representere ulike fagområder.  
 
  Representantene må være medlem av NTF og oppnevnes også for én 

representantskapsperiode.  
 
  Samme representant bør ikke oppnevnes for mer enn tre påfølgende 

representantskapsperioder.  
 
33. Utvalgets arbeid 

3.1 Utvalget bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre 
medlemmer valgt av representantskapet er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 

3.2 Fag- og etterutdanningsutvalget, hovedstyret og lokal- og spesialistforeningene skal alle bidra 
til god dialog og løpende informasjonsutveksling om sine aktiviteter knyttet til kurs- og 
etterutdanning. 

3.3 Utvalget skal bistå lokal- og spesialistforeningene i saker som angår kurs- og 
etterutdanningsvirksomhet. 

 
3.4  Utvalget bistår i planlegging av, og deltar på, Forum for etterutdanning.    

3.5 Fag- og etterutdanningsutvalgets leder inngår i NTFs sentrale landsmøtekomite og i 
Godkjenningsutvalget for obligatorisk etterutdanning. 

3.6 Hovedoppgaven for representantene som er utpekt av lærestedene, er med sin faglige og 
vitenskapelige kompetanse, å bidra med oppdatert kunnskap fra de odontologiske 
universitetsmiljøene til fag- og etterutdanningsutvalgets arbeid. 

 

3.7 Fag- og etterutdanningsutvalget skal avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet 
i representantskapsperioden. 

4. Endringer i reglementet 

Endringer i dette reglementet vedtas av NTFs hovedstyre, etter drøfting med fag- og 
etterutdanningsutvalget.  

 

II 

 

Reglementet trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 6 g 

Reglement for NTFs etikkråd 

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om forslag til nytt Reglement for NTFs 
etikkråd.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 
 

Nytt Reglement for NTFs etikkråd skal lyde: 
 

RReglement for NTFs etikkråd 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden. 

1. Mandat 

NTFs etikkråd er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegers 
profesjonsetikk. Rådet skal jobbe for å fremme og utvikle medlemmenes profesjonsetikk.   

2. Sammensetning og valg 
 
2.1 Etikkrådet velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder for 

to år fra førstkommende årsskifte.  
 
2.2 Etikkrådet består av fem medlemmer. Komiteens leder og nestleder velges ved eget valg.  
 
2.3 Ingen kan samtidig ha verv i etikkrådet og i NTFs hovedstyre. 
 
3. Rådets arbeid 
 
3.1 Etikkrådet bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre 

medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 
 

3.2 Etikkrådet skal: 
(1) bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene 
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(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 
3.3 Etikkrådet behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter. 
 
3.4 Etikkrådet skal avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i 

representantskapsperioden. 
 
44. Endringer i reglementet 
 

Vedtak om endringer i dette reglementets krever 2/3 flertall i representantskapet. 
 

II 
 
Reglementet trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 6 h 

Instruks for kontrollkomiteen 

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende 
Instruks for kontrollkomiteen. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

Reglement for NTFs kontrollkomité erstatter gjeldende Instruks for kontrollkomiteen, og skal lyde: 

RReglement for NTFs kontrollkomité 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden. 

1. Mandat

Kontrollkomiteens oppgave er å påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av
representantskapet blir fulgt opp, og at dette gjøres innenfor det godkjente budsjettet.

2. Sammensetning og valg

2.1 Kontrollkomiteen velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget
gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Kontrollkomiteen består av fem medlemmer. Komiteens leder og nestleder velges ved eget
valg.

2.3 Medlemmer av kontrollkomiteen bør ha god kjennskap til NTFs organisasjon og arbeidsform.
Erfaring fra tidligere sentrale verv i foreningen er en fordel.

2.4 Ingen kan samtidig ha verv i kontrollkomiteen og i et annet organ som velges av
representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen kan heller ikke være ansatt i NTFs
sekretariat. De kan ikke ha et slikt slektsforhold til sentrale tillitsvalgte eller ansatte i
sekretariatet som fremgår av forvaltningslovens habilitetsregler.
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33. Komiteens arbeid 
 
3.1 Kontrollkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når 

tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 
 

3.2 NTFs president og hovedstyrets øvrige medlemmer, lederne av NTFs ulike organer samt NTFs 
generalsekretær, økonomisjef og revisor har plikt til å delta i møte og gi redegjørelse etter 
anmodning fra komiteen. 
  

3.3 Kontrollkomiteen skal: 
 
(1) holdes løpende orientert via sakspapirer, protokoller, regnskapsoversikter og andre 

dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av NTFs virksomhet;  
 

(2) vurdere om hovedstyrets og sekretariatets aktivitet har grunnlag i foreningens vedtekter 
og annet regelverk, og i budsjett, arbeidsprogram og andre vedtak fattet i 
representantskapet; 

 
(3) gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap og drøfte eventuelle kontroversielle 

disposisjoner med hovedstyret/ledelsen; 
 

(4) avgi rapport til representantskapet om regnskapet og NTFs virksomhet. 
 
 
4. Endringer i reglementet 
 

Vedtak om endringer i dette reglementets krever 2/3 flertall i representantskapet. 

 
II 

Reglementet trer i kraft umiddelbart. 



 

 

Representantskapsmøtet 2019 

 

Sak 6 i - NTFs representantskapsmøte 2019 

 

Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 
 

Sak 6 i 

Instruks for valgkomiteen 

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende 
Instruks for valgkomiteen. 
 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

 

I 

Reglement for NTFs valgkomité erstatter gjeldende Instruks for valgkomiteen, og skal lyde: 

 

RReglement for NTFs valgkomité 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden. 
 

1. Mandat 

1.1 Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet om kandidater til alle verv 
som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet. 

1.2 Valgkomiteens innstilling skal ikke omfatte kandidater til valgkomiteen.  

 
2. Sammensetning og valg  

2.1 Valgkomité for kommende representantskapsperiode velges av representantskapet. Forslag 
på medlemmer til komiteen sendes til og håndteres av representantskapets ordfører som 
angitt i Reglement for ordførerkollegiet.  

2.2 Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Valgkomiteens leder velges blant de valgte 
medlemmene.  

2.3 Ingen kan samtidig inneha verv i valgkomiteen og verv i et annet organ som velges av 
representantskapet.  
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2.4 Kandidater til valgkomiteen skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for 
tillitsvalgte og ansatte og skal avgi skriftlig erklæring til ordfører om sin habilitet, jf. 
Reglement for ordførerkollegiet. 

 
33. Komiteens arbeid 

3.1 Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre 
medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 

3.2 Valgkomiteen skal utarbeide en tidsplan for sitt arbeid. Tidsplanen skal være fastsatt innen 1. 
april det året valgkomiteen tiltrer. 

3.3 Valgkomiteen bør i sitt arbeid tilstrebe løpende dialog med NTFs ulike organer (jf. NTFs 
vedtekter § 3) og styret i Sykehjelpsordningen for tannleger (jf. Sykehjelpsordningens 
vedtekter) for på denne måten å gjøre seg kjent med deres arbeid.  

3.4 Valgkomiteen 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.  

3.5 Ethvert medlem av NTF har forslagsrett til kandidater til de ulike tillitsvervene. Valgkomiteen 
skal i god tid før representantskapet også invitere enkeltmedlemmer til å komme med 
skriftlige forslag på kandidater. Valgkomiteens kunngjøringer til medlemmene knyttet til valg 
i NTF skal skje gjennom NTFs Tidende og på NTFs nettsted. Enkeltmedlemmers forslag til 
kandidater skal sendes skriftlig, enten via lokal- eller spesialistforeningen eller direkte til 
valgkomiteen, innen samme frist som nevnt i punkt 3.4.   

3.6 Alle tillitsvalgte i sentrale verv skal kontaktes av valgkomiteen og spørres om de ønsker 
gjenvalg.  

3.7 Valgkomiteen skal gjennomføre samtaler med kandidater til sentrale verv for å vurdere deres 
organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene.  

Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og 
ansatte, og skal avgi skriftlig erklæring til valgkomiteen om sin habilitet. 
 
I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på at det enkelte organ bør være allsidig 
sammensatt og gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis 
være yrkesaktive. Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av innstillingen også foreta en 
avveining av behovet for kontinuitet opp mot behovet for fornyelse. 

3.8 Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og 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.  

3.9 Valgkomiteens innstilling til kandidater til alle tillitsverv skal sendes hovedstyret innen 1. 
oktober slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med representantskapssakene. 
Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle øvrige kandidater som er foreslått innen 
den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller.  
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44. Endringer i reglementet   

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.  

II 

Reglementet trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 

Sak 6 j 

Instruks for redaksjonskomiteen 

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende 
Instruks for redaksjonskomiteen. 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 
Reglement for NTFs redaksjonskomité erstatter gjeldende Instruks for redaksjonskomiteen, og skal 
lyde: 

RReglement for NTFs redaksjonskomité 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden. 

1. Mandat

1.1 Redaksjonskomiteen skal være medlemmenes talerør inn i NTFs Tidendes redaksjon.

1.2 Redaksjonskomiteen skal påse at gjeldende mandat for tidsskriftet følges.

1.3 Redaksjonskomiteen skal, i samråd med ansvarlig redaktør, utarbeide strategi for tidsskriftets
virksomhet og utvikling.

2. Sammensetning og valg

2.1 Redaksjonskomiteen velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget
gjelder to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Redaksjonskomiteen består av fem medlemmer. Komiteens leder og nestleder velges ved
eget valg.

2.3 Minst ett av komiteens medlemmer bør være tilknyttet et norsk odontologisk
undervisningssted.
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33. Komiteens arbeid 
  
3.1 Redaksjonskomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig 

når minst tre av medlemmene er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 
 

3.2 Redaksjonskomiteen skal vurdere kandidater til NTFs Tidendes priser for beste 
oversiktsartikkel og beste kasuspresentasjon og avgi innstilling om dette til ansvarlig 
redaktør. 

 
3.3  Redaksjonskomiteen skal avgi beretning til representantskapet om sin og NTF Tidendes 

virksomhet i representantskapsperioden. 
 
3.4  Ved ansettelse av ansvarlig redaktør/fungerende redaktør skal redaksjonskomiteen uttale 

seg. 
 

4. Endringer i reglementet  
 

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet. 
 
 

II 

Reglementet trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon 
 

Sak 6 k 

Regler for lokalforeningenes klagenemnder  

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i gjeldende Regler 
for lokalforeningenes klagenemnder. 
 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

I 

 

Reglement for NTFs klagenemnder erstatter gjeldende Regler for lokalforeningenes klagenemnder og 
Instruks for NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker, og skal lyde: 
 

RReglement for NTFs klagenemnder 
Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019. Ikrafttreden 1. januar 2020. 

Innholdsfortegnelse 
1. NTFs klagenemndsystem ............................................................................................................. 2 

2. Formål.......................................................................................................................................... 2 

3. Sammensetning og valg ............................................................................................................... 2 

3.1 Lokalforeningenes klagenemnder ....................................................................................... 2 

3.2 NTFs sentrale ankenemnd ................................................................................................... 2 

3.3 NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker .................................................................... 3 

4. Lokalforeningenes klagenemnder ............................................................................................... 3 

4.1 Mandat ................................................................................................................................ 3 

4.2 Avvisning av saker ............................................................................................................... 3 

4.3 Saksbehandling i lokalforeningenes klagenemnder ............................................................ 4 

4.4 Rett klagenemnd ................................................................................................................. 4 

5. NTFs sentrale ankenemnd ........................................................................................................... 4 

5.1  Mandat ................................................................................................................................ 5 

5.2 Saksbehandling .................................................................................................................... 5 

6. NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker ............................................................................ 5 
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6.1 Mandat ................................................................................................................................ 5 

6.2 Saksbehandling .................................................................................................................... 5 

7. Plikt til å følge vedtak i klagenemndene ..................................................................................... 5 

8. Habilitet ....................................................................................................................................... 6 

9. Taushetsplikt ............................................................................................................................... 6 

10. Endringer i reglementet .......................................................................................................... 6 

  
1. NTFs klagenemndsystem 
 
Den norske tannlegeforening (NTF) har følgende klagenemnder 
 

(1) Lokalforeningenes klagenemnder 
(2) NTFs sentrale ankenemnd  
(3) NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker 
  

2. Formål 
 
Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger, 
som er medlemmer av NTF. 

Klagenemndene er ment å være et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om 
tannbehandling til publikum og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient. 
 
De ulike klagenemndene kan fatte vedtak i klagesaker innenfor sitt mandat, jf. punkt 4.1, 5.1 og 6.1. 
 
3. Sammensetning og valg  
 
3.1 Lokalforeningenes klagenemnder 
Klagenemndene velges på lokalforeningenes generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer 
hvilken periode valget gjelder for. 

Klagenemndene skal ha mellom tre og seks medlemmer, men er beslutningsdyktige når tre 
medlemmer er til stede. Klagenemndene skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin 
leder. 
 
Klagenemnder, som på grunn av saksmengde ønsker å fordele klagesakene internt, kan dele 
nemnden. Dette forutsetter at minst tre tannleger deltar i behandlingen av den enkelte sak.  
 
3.2 NTFs sentrale ankenemnd  
NTFs sentrale ankenemnd med vararepresentant velges av NTFs representantskap etter innstilling fra 
valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.  

NTFs sentrale ankenemnd består av tre medlemmer, to tannleger og en av NTFs advokater, og må 
være fulltallig for å være beslutningsdyktig. Det skal også velges ett varamedlem som er tannlege. 
Ankenemnden velger selv sin leder.  
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33.3 NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker 
NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker oppnevnes for to år av NTFs hovedstyre etter innstilling 
fra Norsk Kjeveortopedisk Forening. Funksjonsperioden tilsvarer en representantskapsperiode. 

Kjeveortopedinemnden består av tre medlemmer, og må være fulltallig for å være beslutningsdyktig. 
Det skal også velges ett varamedlem. Kjeveortopedinemnden velger selv sin leder.   
 
4. Lokalforeningenes klagenemnder 
 

4.1 Mandat 
Klagenemndens oppgave er å besvare forespørsler og behandle klager fra pasienter angående en 
tannbehandlings faglige utførelse, som ikke har latt seg ordne direkte mellom pasienten og tannlege. 
Også klager på de deler av tannbehandlingens faglige utførelse som er foretatt av personell som 
tannlegen står ansvarlig for, hører inn under nemndens mandat. 

Klager over behandling i kjeveortopedi ligger utenfor de lokale klagenemndenes mandat, og skal 
oversendes til NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker for behandling, jf. § 6. 

Klagenemndens mandat er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen underkjennes, 
honoraret nedsettes eller tilbakebetales, eller tannlegen med klagerens samtykke pålegges å 
korrigere arbeidet eller gjøre det om. 
 
Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot NTFs etiske regler. Saker som 
gjelder overtredelse av NTFs etiske regler, kan oversendes til lokalforeningens styre. 

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot helsepersonelloven.  

Dersom klagenemnden under sin virksomhet finner grunn til å anta at en tannlege utøver uforsvarlig 
tannlegevirksomhet, skal klagenemnden underrette lokalforeningens styre om forholdet. 

Helsepersonell skal av eget tiltak også gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan 
medføre fare for pasienters sikkerhet, jf. helsepersonellovens § 17. 

4.2 Avvisning av saker 
Klagenemnden skal avvise saken i følgende tilfeller: 

(1) Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn 
NPEs nedre grense for behandling. 
 
(2) Klagesak der klageren under saken opplyser at han vil reise krav ut over den nevnte 
nedsettelse eller tilbakebetaling, f.eks. oppreisningserstatning for tort og svie. 
 
(3) Klagesak der klagen dreier seg om prisen på utført behandling. 

(4) Klagesak der det klages på manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift eller feil ved 
trygdeoppgjør. 
 
(5) Klagesak der det klages på under- eller overbehandling. 

(6) Klagesak som ikke kan løses ved nedsettelse av honoraret, f.eks. ved varige nerveskader. 

Når en klagesak avvises, skal klageren informeres med begrunnelse for avslaget samt informasjon om 
eventuelt andre klagemuligheter. 
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4.3 Saksbehandling i lokalforeningenes klagenemnder 
Klage skal i alle tilfeller foreligge skriftlig. Innklagede tannlege gjøres kjent med klagen, og gis frist på 
3 uker for å komme med skriftlig tilsvar til denne. Klageren skal ha kopi av tilsvaret og gis en frist på 3 
uker for å komme med merknader. Nemnden kan beslutte at begge parter innkalles til muntlig 
forklaring. 

Klagenemnden skal i alminnelighet selv undersøke det tannlegearbeid klagen gjelder. Besvarelse av 
forespørsler og behandling av klager er gratis. 

Nemnden skal for den enkelte sak gi sitt forslag til sakens løsning ved å avgi en skriftlig begrunnet 
avgjørelse som sendes partene.  

Avgjørelsen skal inneholde følgende informasjon: 

(1) Møtedato 
 
(2) Navn på hvem som deltok i avgjørelsen 
 
(3) Hva saken gjelder og en forklaring av saken 
 
(4) Hvilken dokumentasjon klagenemnden har sett og vurdert (journal, modeller, undersøkelse 
av pasienten mv.) 

(5) Omtale av de vurderinger som er gjort 

(6) Konklusjon i saken 

(7) Om saken er enstemmig eller hvor mange som stemte for. 

(8) Avgjørelsen skal dateres og signeres. 

(9) Avgjørelsen sendes partene sammen med opplysning om ankeadgang og ankefrist for 
tannlegen 

Sakens dokumenter, inkludert eventuelle kopier, makuleres/slettes når saken er avsluttet og 
eventuell ankefrist er utløpt, med mindre de skal returneres til avsender etter avtale. 

Klagenemnden fører protokoll over saksbehandlingen. Personopplysninger anonymiseres i 
protokollen. Protokollen skal oppbevares. 

Klagenemndene sender årsrapport til NTFs sekretariat, senest innen 1. mars påfølgende år. 

4.4 Rett klagenemnd 
Dersom klageren og innklaget tannlege har tilhold i hvert sitt lokalforeningsdistrikt når klagen 
fremsettes, behandles klagen av nemnden i det distrikt hvor klageren bor. Klageren kan velge at 
saken i stedet skal behandles av nemnden i det distriktet tannlegen har sin virksomhet. 

Dersom klagenemnden finner at den ikke kan behandle klagen på grunn av habilitetsproblematikk, 
skal nærmeste klagenemnd behandle saken. 

5. NTFs sentrale ankenemnd  
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5.1  Mandat 
NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker skal behandle klager over lokale klagenemnders avgjørelser. 

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot NTFs etiske regler. Saker som 
gjelder overtredelse av NTFs etiske regler, kan oversendes til lokalforeningens styre. 

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot helsepersonelloven. 

Dersom NTFs sentrale klagenemnd under sin virksomhet finner grunn til å anta at en tannlege utøver 
uforsvarlig tannlegevirksomhet, skal klagenemnden underrette lokalforeningens styre om forholdet. 

Helsepersonell skal av eget tiltak også gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan 
medføre fare for pasienters sikkerhet, jf. helsepersonellovens § 17. 

5.2 Saksbehandling 
Klageadgangen kan kun benyttes av innklaget tannlege. Ankenemnden kan prøve alle sider ved 
klagenemndens avgjørelse. 

Klagefristen er 14 dager etter at avgjørelsen er mottatt. Tannlegen må samtidig erlegge et gebyr som 
tilbakebetales dersom tannlegen gis medhold. Gebyret fastsettes av NTFs hovedstyre. 

De generelle regler for lokalforeningenes klagenemnder gjelder også for NTFs sentrale ankenemnd så 
langt de passer, jf. punkt 4.1-4.3 

6. NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker

6.1 Mandat  
NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker skal avgi endelig uttalelse i klagesaker vedrørende 
kjeveortopedisk behandling. 

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot NTFs etiske regler. Saker som 
gjelder overtredelse av NTFs etiske regler, kan oversendes til lokalforeningens styre. 

Det ligger utenfor nemndens mandat å vurdere forholdet opp mot helsepersonelloven. 

Dersom NTFs sentrale klagenemnd under sin virksomhet finner grunn til å anta at en tannlege utøver 
uforsvarlig tannlegevirksomhet, skal klagenemnden underrette lokalforeningens styre om forholdet. 

Helsepersonell skal av eget tiltak også gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan 
medføre fare for pasienters sikkerhet, jf. helsepersonellovens § 17. 

6.2 Saksbehandling 
Når en klage over kjeveortopedisk behandling foreligger, skal lokalforeningens klagenemnd 
oversende den for behandling til NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker. 

De generelle regler for lokalforeningenes klagenemnder gjelder også for NTFs klagenemnd for 
kjeveortopediske saker, jf. punkt 4.1-4.3 

Klagenemnden skal behandle alle klagesaker den får seg forelagt. Nemnden møter når dens leder 
finner det nødvendig ut fra den foreliggende saksmengde. NTF dekker møteutgiftene. 

7. Plikt til å følge vedtak i klagenemndene
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Alle medlemmer i NTF har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendige til klagenemndene, og 
følge de avgjørelser som blir fattet av NTFs klagenemnder. 

Unnlatelse av å følge de avgjørelser som fattes kan medføre eksklusjon fra foreningen etter en 
konkret vurdering og behandling i NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 48. 

8. Habilitet 
 
For klagenemndenes medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så 
langt de passer. Slektskap til en av partene eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til 
klagenemndens avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger 
andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller 
ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. 

En tannlege kan heller ikke delta ved behandling av klager fra pasienter som han selv har eller 
tidligere har hatt til behandling. 

En tannlege som i egenskap av medlem av klagenemnden har deltatt i behandlingen av en klage fra 
pasient, skal ikke selv påta seg behandling av pasienten før 2 år etter at nemnden har avsluttet 
behandlingen av saken, såfremt pasienten på annen måte kan få tannlegehjelp. 

9. Taushetsplikt 

Klagenemndens medlemmer plikter å bevare taushet i de saker som er eller har vært til behandling, 
bortsett fra nødvendige beretninger om virksomheten til NTFs sekretariat eller organer, med de 
unntak som følger av punkt 4.1, 5.1 og 6.1. 

10. Endringer i reglementet 

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i NTFs representantskap.  

 
 II 

Reglementet trer i kraft 1. januar 2020. 
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Sak 7 Etiske regler 
 

Endringer i reglene 

Det vises til saksfremlegg i sak 6 for en orientering også om endringer som foreslås i NTFs etiske 
reglers innledende kommentarer og saksbehandlingsbestemmelser. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

 
I 

 

De to siste avsnittene i Innledende kommentarer til NTFs etiske regler skal lyde som følger (endringer 
er markert i kursiv og ved overstrykning): 

NTFs etikkråd skal treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket (se egne 
saksbehandlingsbestemmelser), men slike saker skal først søkes løst i lokalforeningen. Klager fra 
publikum angående en tannbehandlings faglige utførelse skal behandles av lokalforeningens 
klagenemnd (se regler for klagebehandling). Kollegahjelperne kan være viktige ressurspersoner som 
kan hjelpe med støtte og veiledning til kolleger som er kommet i en vanskelig situasjon (se 
kollegahjelpsordningen). 

Alle medlemmer av NTF oppfordres til å sette seg grundig inn i våre etiske regler, bruke dem og la 
disse være med å styre deres virksomhet. Bestemmelsene i dette regelverket er bindende for 
foreningens medlemmer. Ta kontakt med sekretariatet eller NTFs etikkråd hvis det er uklarheter eller 
spørsmål. 

 

II 

Saksbehandlingsbestemmelser til NTFs etiske regler skal lyde som følger (endringer er markert i 
kursiv og ved overstrykning): 

1. Bindende regler 

(…) 

2. Håndhevende organer 

Overtredelse av de etiske reglene behandles av styrene i NTFs lokalforeninger, NTFs etikkråd og NTFs 
hovedstyre. 

Rådets avgjørelse er bindende for medlemmer av NTF og kan ikke overprøves. NTFs hovedstyre 
treffer endelig avgjørelse etter innstilling fra rådet vedrørende reaksjon ved mer alvorlige 
overtredelser. 



2 
 

NTFs representantskapsmøte 2019 

3. Sammensetning av NTFs råd for tannlegeetikk 

(  ) 

3. Oppgaver tillagt NTFs etikkråd 

NTFs etikkråd er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder profesjonsetikk. Rådet skal 
jobbe for å fremme og utvikle medlemmenes profesjonsetikk.   

NTFs etikkråd har til oppgave å: 

– bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene 
– gi råd og veiledning i etiske spørsmål 
– utrede etiske problemstillinger 
– i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes 
– treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket 

NTFs etikkråd behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter. 

4. Habilitet 

Dersom en tannlege, hvis sak er brakt inn for lokalforeningsstyret eller NTFs etikkråd, mener at et 
medlem av styret eller rådet er inhabil på grunn av tidligere befatning med saken, slektsforhold eller 
andre grunner, kan det sendes inn begrunnet begjæring om at vedkommende skal fratre sakens 
behandling. 

(…) 

5. Taushetsplikt 

(…) 

6. Saksbehandling 

a. Ansvarsfordeling mellom styret i lokalforeningene og NTFs etikkråd 

Saker som gjelder overtredelse av de etiske regler, skal oversendes til lokalforeningens styre. 
Lokalforeningens styre skal foreta de nødvendige undersøkelser, opptre som mekler og forsøke å 
løse sakene, men kan ikke benytte reaksjonsmulighetene etter § 22/saksbehandlingsbestemmelsene 
pkt. 8. Slike saker skal oversendes NTFs etikkråd for avgjørelse. Den som har brakt saken inn skal 
orienteres om dette. 

Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan styret med en gang oversende 
saken til NTFs etikkråd. 

Dersom saken er av prinsipiell karakter/særskilt interesse eller gjelder spørsmål om tolkning av det 
etiske regelverket, skal NTFs etikkråd ta saken opp til behandling uten at den først er behandlet av 
lokalforeningens styre. 

NTFs etikkråd kan ta opp saker til behandling på eget initiativ. 

b. Pasientopplysninger 

(…) 

c. Mulighet for anonymitet 

Dersom den som bringer saken inn for lokalforeningen/NTFs etikkråd ber om anonymitet, skal dette 
vurderes av lokalforeningsstyret/NTFs etikkråd, eventuelt i samråd med NTFs sekretariat. 
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d. Partenes rettigheter og plikter 

Når en sak er brakt inn for lokalforeningen/NTFs etikkråd, skal den eller de saken gjelder underrettes 
skriftlig om dette og få mulighet til å uttale seg skriftlig om saken. Frist for å avgi uttalelse bør 
vanligvis ikke være kortere enn to uker etter at vedkommende har mottatt underretningen. 

I saker som behandles i NTFs etikkråd kan vedkommende tannlege i tillegg til skriftlig tilsvar kreve å 
få redegjøre muntlig for saken i møte i rådet. Det er adgang til å ha med seg jurist eller annen 
rådgiver i et slikt møte. 

Den som har brakt saken inn skal få oversendt tilsvaret fra den eller de saken gjelder til orientering. 

Medlemmer som tilskrives i forbindelse med en konkret sak, plikter å avgi forklaring overfor 
lokalforeningsstyret/NTFs etikkråd. Dersom slik forklaring ikke er mottatt innen fristens utløp, kan 
saken tas opp til avgjørelse basert på den informasjon som foreligger. 

e. Ekstern bistand til NTFs etikkråd  
Når en sak er brakt inn for NTFs etikkråd, kan rådet ved behov søke faglig eller juridisk bistand som 
honoreres av NTF. 

f. Saksavslutning i NTFs etikkråd  
En avgjørelse i rådet er gyldig når den er fattet med alminnelig flertall. 

Rådets avgjørelse skal være begrunnet og snarest meddeles den eller de tannleger saken gjelder, 
samt den aktuelle lokalforening. 

Dersom en sak er behandlet av rådet skal den som har brakt saken inn orienteres når den er 
ferdigbehandlet. Rådet bestemmer i hvilken form og utstrekning vedkommende skal underrettes om 
rådets avgjørelse. 

Det skal føres protokoll fra møter i rådet. Protokollene tilhører NTF. 

7. Reaksjoner ved overtredelser 

(…) 

 

III 

 

Endringene trer i kraft umiddelbart. 
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Sak 8 Obligatorisk etterutdanning: Revisjon 

Endringer i ordningen fra 2021 

Den norske tannlegeforenings obligatoriske etterutdanning (OEU) ble vedtatt av NTFs 
representantskap i 2015. Ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer 
og være et løfte til, og en trygghet for, befolkningen og samfunnet. Livslang læring er helt avgjørende 
for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege, og en gjennomgang av 
medlemmenes etterutdanningsvirksomhet viser at NTFs medlemmer er veldig opptatte av 
etterutdanning og kompetanseheving. Sammen har vi skapt et svært godt og aktivt faglig og sosialt 
samhold, lokalt og sentralt, det både står respekt av og som vi alle nyter godt av. Hovedstyret er 
svært stolte av at foreningens medlemmer på denne måten viser et bevisst forhold til 
yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar. 

Ordningen er inne i sitt fjerde av fem år, og perioden utløper mellom representantskapsmøtene i 
2019 og 2021. Hovedstyret har derfor ansett det som viktig å gjennomføre en evaluering av 
ordningen i forkant av årets representantskap for å kunne vedta eventuelle endringer. Det gir også 
hovedstyret og sekretariatet ett år på å iverksette eventuelle endringer som skal gjelde fra og med 1. 
januar 2021. En arbeidsgruppe oppnevnt av hovedstyret har foretatt en gjennomgang og en 
evaluering av gjeldende regler. Arbeidsgruppen har også innhentet innspill fra sekretariatet og andre 
interessenter. Hovedstyret informerte om saken på NTFs forum for etterutdanning i mai i år, og 
sendte forslag til endringer på høring i foreningen. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra 
høringsrunden, og arbeidsgruppens evaluering og anbefalinger, legger hovedstyret frem følgende 
merknader og forslag til endringer. 

Det opprinnelige formålet med OEU kontra ordningen i praksis 

NTF har, som profesjonsforening, ønsket å sette en standard for faglig oppdatering innen 
myndighetskrav, etikk og andre fagområder. Dette har blant annet ligget til grunn for 
argumentasjonen til representantskapet i 2009 om at «Obligatorisk faglig ajourføring er en 
videreføring og konkretisering [av lovpålagte krav til faglig oppdatering] der det stilles krav om en 
bestemt mengde dokumenterte faglige aktiviteter i en definert tidsperiode.» 

Med OEU har NTF ønsket å sette en slik standard for en «obligatorisk faglig ajourføring av en bestemt 
mengde dokumenterte faglige aktiviteter». OEU er ment å være et minimumskrav som skal gjelde for 
alle medlemmer, uavhengig av hvor man jobber, bor eller hva man jobber med. 

Videre er det lagt til grunn at en ordning om obligatorisk etterutdanning må være praktisk innrettet 
og enkel både å bruke og administrere. Det må være mulig å forholde seg til og etterleve OEU, og 
kostnadene med ordningen må være hensiktsmessig og stå i forhold til gevinsten. 

Reglementet er per i dag utformet og blitt praktisert på en slik måte at foreningen bedriver 
loggføring av og tilsyn med alle de faglige aktivitetene samtlige medlemmer bedriver, en oppgave 
som er både omfattende og svært krevende. Det relativt høye timekravet har også bygget opp under 
denne praksisen og tanken om at all etterutdanningsvirksomhet til medlemmene «må» kunne gi 
tellende timer slik at det er mulig å etterleve kravet. 
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Tilbakemeldinger tyder på at resultatet er et skifte i fokus fra kompetansen i seg selv til telling av   
timer, og en situasjon hvor foreningen bruker for mye ressurser på å administrere en omfattende 
ordning på bekostning av foreningens evne til å utvikle kurs, fornye oss og yte medlemmene den 
servicen de fortjener og forventer. 

Manglende strategisk skille mellom etterutdanning generelt og OEU spesielt 

Skillet mellom NTFs etterutdanning generelt og obligatorisk etterutdanning spesielt har nesten blitt 
visket ut. Det er viktig å få frem forskjellen. OEU er et minimumskrav om å holde seg oppdatert på 
myndighetskrav, etikk og andre fagområder som NTF prioriterer. Det er viktig at disse kursene er 
svært gode og oppdaterte, og at NTF har kontroll på kvaliteten. I tillegg ønsker NTF at våre 
medlemmer gjennomfører ytterligere kompetanseheving på de områdene som er mest aktuelle for 
dem, noe vi også vet at de er opptatt av. Denne etterutdanningen kommer i tillegg til OEU, som bare 
er den obligatoriske delen.  

Det er lite hensiktsmessig for NTF å tallfeste hvor mye etterutdanning og faglig oppdatering det 
enkelte medlemmet bør ta totalt sett utover en obligatorisk del. Det er en vurdering hvert medlem 
må ta selv, basert på individuell arbeidserfaring, spesialisering, mv., og våre medlemmer kan velge 
fritt blant kurs både i regi av NTF og andre kursaktører. 

Et strategisk skille mellom OEU og øvrig etterutdanning vil sette NTF i bedre stand til å imøtekomme 
målet om «å være tannlegenes ledende leverandør av etterutdanning gjennom hele yrkeskarrieren» 
(Arbeidsprogrammet 2018-2019, 1.1 Kompetanse), og skape en ordning som både er praktisk og 
enkel å forholde seg til. 

Omfattende og kompliserte regler 

Sekretariatet mottar svært mange henvendelser fra medlemmer, lokale kursansvarlige og andre. Det 
er en indikasjon på at reglene er vanskelige å forstå. Reglementet åpner for at man kan søke om 
timer for et svært stort spekter av kurs og aktiviteter. Man kan i prinsippet søke om alt («annen 
videreutdanning kan godkjennes etter søknad», Reglene 2.3) arrangert av hvem som helst («kurs 
som arrangeres av andre aktører» kan godkjennes etter søknad, Reglene 2.2, punkt f.). Det fører til et 
stort behov for individuell og skjønnsmessig vurdering av et stort omfang kurs og enkelttilfeller. 
Resultatet er at sekretariatet bruker svært mye tid og ressurser på å administrere ordningen i stedet 
for å utvikle kurs, fornye tilbudet og yte god service til medlemmene.  

Videre er ikke reglene utformet med tanke på informasjonstekniske krav til standardisering og 
effektivisering. Reglene inkluderer for mange unntak og kategorier, og legger opp til et for stort 
behov for skjønnsmessige vurderinger, til at det er mulig å få på plass et brukervennlig og effektivt 
system for både sekretariatet og medlemmene. 

Periodene reduseres fra  til  år 

Fem år er en lang periode. Kortere perioder vil gi medlemmene en mer regelmessig oppdatert 
etterutdanningsstatus, og hører sammen med grunntanken om at OEU skal være et krav til 
regelmessig, løpende oppdatering på myndighetskrav, etikk mm. Videre er det hensiktsmessig at 
periodene utløper mellom representantskapsmøtene, noe som vil gi bedre muligheter for justeringer 
i ordningen innen rimelig tid, hvis behovet skulle melde seg. 

Kravet til etterutdanningstimer 

Hovedstyret foreslår basert på tilbakemeldinger i høringsrunden at timekravet reduseres til 40 timer 
over to år, anbefalt 20 timer per år. Kravet vil da stå i bedre forhold til det totale kurstilbudet og 
grunnprinsippet om at OEU er et minstekrav, ikke maksimumskrav, til faglig oppdatering. 

Sak 8 - NTFs representantskapsmøte 2019 



3 
 

Sak 8 - NTFs representantskapsmøte 2019 

Timer for sentrale og lokale tillitsverv foreslås fjernet. Dette er i tråd med en rendyrking av OEU som 
kompetanseheving og et kvalitetsstempel og står i forhold til at timekravet reduseres. 

«CV for etterutdanning»  

Hovedstyret foreslår at NTF skal tilby en tjeneste slik at medlemmene også kan registre 
etterutdanningsaktiviteter de har gjennomført utenom OEU. Medlemmene kan dermed lage en 
samlet oversikt på ett sted og laste ned eller skrive ut en helhetlig «Etterutdannings-CV» ved behov. 
Medlemmet er selv ansvarlig for informasjonen som registreres, og NTF foretar ingen kontroll av 
innholdet.  

Tillitsvalgtes etterutdannings-CV 

NTF vil også se på muligheten for å tilby de tillitsvalgte en oversikt over nåværende og tidligere verv i 
foreningen på «Min Side» som kan lastes ned og skrives ut. 

Endring i vedtektenes § 42 om innmelding, jf. revisjon av NTFs vedtekter (gjeldende § 20) 

I NTFs vedtekter § 20 (ny § 42, jf. revisjon av NTFs vedtekter) om innmelding stilles det krav til at alle 
medlemmer må gjennomføre de obligatoriske nettbaserte kursene i løpet av de tre første månedene 
av medlemskapet. Det foreslås at kravet endres til seks måneder. Det vises til egen sak om revisjon 
av NTFs vedtekter. 

Et «lovspeil» som viser endringene i reglene vil bli publisert. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

 

I 

 

NTFs regler for obligatorisk etterutdanning skal lyde: 

 

RRegler for obligatorisk etterutdanning  
Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. 
Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering 
innen myndighetskrav, etikk og fag. 

Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav og NTF anbefaler at medlemmene 
også deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltest behov. 

 

1. Etterutdanningskravet 
NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter reglene for obligatorisk etterutdanning, jf. NTFs 
vedtekter § 46.  

Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) som utøver tannlegeyrket, skal 
gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Det angis faste toårsperioder. 
Første periode går fra 1.1.2021 til 31.12.2022. 



4 
 

Sak 8 - NTFs representantskapsmøte 2019 

Etterutdanningen bør gjennomføres fortløpende over toårsperioden, med et anbefalt timetall på 20 
per år.  

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs vil være obligatoriske i henhold til vedtak fattet av hovedstyret, og 
skal gjennomføres i løpet av perioden. De obligatoriske kursene bør utgjøre inntil 50% av 
etterutdanningskravet. 

2. Etterutdanningsvirksomhet 
Følgende gir etterutdanningstimer:  

a) Etterutdanning som arrangeres av NTF sentralt og av NTFs lokal- og spesialistforeninger 
b) Kurs og kongresser som godkjennes av spesialistforeningene  
c) Utvalgt etterutdanningsvirksomhet som arrangeres av lærestedene, den offentlige 

tannhelsetjenesten, de regionale kompetansesentrene og skandinaviske tannlegeforeninger 
d) Spesialistutdanning med 20 timer per år  
e) PHD-kandidater med 20 timer per år  

3. Undervisningsvirksomhet 
Følgende undervisningsvirksomhet gir etterutdanningstimer:  

a) Kurs som arrangeres av NTF sentralt  
b) Kurs som arrangeres av NTFs lokal- og spesialistforeninger  
c) Vitenskapelig ansatte i mer enn 50% stilling med 20 timer per år. 

4. Krav til registrering av etterutdanningstimer 
Kurs og undervisningsvirksomhet som gir etterutdanningstimer jf. pkt. 2 og 3 registreres i 
foreningens etterutdanningssystem med det antall etterutdanningstimer som er fastsatt av NTF. 

5. Reduksjon av timekravet 
5.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden reduseres etterutdanningskravet 

forholdsmessig. 

5.2 Ved dokumentert fravær eller avbrudd i yrkesaktivitet på grunn av sykdom, 
foreldrepermisjon o.l. på minimum 6 måneder, kan etterutdanningskravet reduseres 
forholdsmessig etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet. 

6. Overføring av timer 
For et medlem som opparbeider seg over 40 timer i perioden, overføres inntil 20 timer av 
overskytende timer til neste periode. 

7. Utmelding fra NTF i løpet av etterutdanningsperioden 
Medlem som melder seg ut av NTF i løpet av det siste året av etterutdanningsperioden og søker om 
gjeninnmelding det første året i påfølgende etterutdanningsperiode, må som hovedregel oppfylle 
timekravet fra foregående periode før medlemskap kan innvilges. 

8. Dokumentasjon av medlemmets etterutdanningsstatus 
8.1 Medlemmene vil finne informasjon om gjennomført etterutdanning og sin 

etterutdanningsstatus på foreningens nettsider. 

8.2 Medlem som oppfyller etterutdanningskravet på 40 timer ved utløpet av en 2-års periode, vil 
få tilbud om å bli oppført på en liste som kan publiseres av NTF. Dette krever et skriftlig 
samtykke fra medlemmet. Medlemmet kan selv ta ut en bekreftelse på gjennomført 
etterutdanning i perioden. 
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9. Sanksjoner 
9.1 Et medlem som ikke har oppfylt kravet om 40 timer etterutdanning i løpet av 2-års perioden, 

kan ilegges sanksjoner etter bestemmelsene i dette kapittel. 

9.2 Medlemmet skal på oppfordring fra NTF gi en redegjørelse for hvorfor etterutdanningskravet 
ikke er oppfylt. 

9.3 Medlem som oppfyller vilkåret for redusert antall etterutdanningstimer, jf. pkt. 5, eller har en 
annen tungtveiende grunn til manglende oppfyllelse av kravet, kan etter en konkret 
vurdering av sekretariatet gis dispensasjon fra reglene for etterutdanning. 

9.4 Hvis det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon, kan følgende reaksjoner ilegges:  

a) Medlemmet kan gis pålegg om å oppfylle etterutdanningstimene innenfor en nærmere 
fastsatt periode.  

b) Ved overtredelser kan medlemmet strykes som medlem i Den norske tannlegeforening. 
Ved gjentatte overtredelser av kravet kan hovedstyre ekskludere medlemmet, jf. 
vedtektene § 48. 

10. Administrasjon og tilsyn 
10.1 NTFs sekretariat administrerer etterutdanningsordningen.  

10.2 Hovedstyret har ansvar for etterutdanningsordningen. 

 

II 

Endringene trer i kraft 1. januar 2021. 
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Sak 9 Prinsipprogram 
 

Prinsipprogram 2020-2023 

NTFs gjeldende strategiplan bygger på en plan som opprinnelig ble fastsatt av representantskapet i 
2011 for perioden 2012 - 2015. Planen ble revidert i 2015 og vedtatt for en ny fireårsperiode, da med 
gyldighet ut 2019. 

I 2017 ble strukturen fra den strategiske planen innarbeidet som et grunnelement i det nye 
arbeidsprogram for perioden 2018-2019. Hovedstyret har valgt å videreføre denne strukturen også i 
forslaget til nytt arbeidsprogram 2020 – 2021; jf. sak 10. Strategiplanen og arbeidsprogrammet har 
dermed blitt såpass overlappende at det ikke lenger synes hensiktsmessig å beholde dem som to 
separate dokumenter.  

For å kompensere for bortfallet av en egen strategisk plan mener hovedstyret det er behov for et 
nytt overordnet dokument - et prinsipprogram - som utdyper arbeidsprogrammet og beskriver hva 
NTF er og står for.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Prinsipprogrammet for perioden 2020 – 2021 godkjennes. 
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FAG OG ETIKK ER GRUNNSTEINEN I TANNLEGENES YRKESUTØVELSE 
 

Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening for landets tannleger, som 
arbeider for å ivareta tannlegens faglige, økonomiske og sosiale interesser samt gode kollegiale 
forhold. Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet skal utgjøre 
grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse og legge til rette for at denne kompetansen 
opprettholdes. NTF skal dessuten medvirke til at hele befolkningen kan dra nytte av en god 
tannhelsetjeneste.  

Vår visjon er dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral 
helse.  

Foreningens formål er:  

1. å samle tannleger i Norge i en forening  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 den orale helsen  
 

Etikk 

Etikk er et grunnleggende element i all helsetjeneste og for yrkesutøvelsen som tannlege. 
Profesjonsetikken er forankret i allment aksepterte normer for etikk og moral og gjenspeiler det 
alminnelige syn på god oppførsel. NTFs etiske regler danner grunnlag for en verdig utøvelse av 
tannlegeyrket og medvirker til at samfunnet opprettholder høy tillit til tannlegestanden. Reglene 
bidrar til en bedre tannhelsetjeneste ved at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og for faget 
vårt.  

 

Fag, kvalitet og kompetanseheving 

Tannlegeyrket forutsetter høy kompetanse. Tannlegen har stort ansvar som leder av 
tannhelseteamet med overordnet faglig ansvar for pasientene. Rammene for yrkesutøvelsen må 
legge til rette for god og forsvarlig fagutøvelse som ivaretar både pasientsikkerheten og tannlegenes 
egen helse.  

Forskning og fagutvikling legger grunnlaget for gode tannhelsetjenester og evidensbaserte 
behandlinger. For å sikre høy kvalitet og pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten må den odontologiske 
forskningen styrkes, og det må sikres bedre rammevilkår for odontologisk forskning og fagutvikling. 
Dette er avgjørende for pasientenes tillit til tjenesten.  
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En god grunnutdanning ved universitetene må gi allmenntannlegen kompetanse innenfor hele det 
odontologiske fagspekteret. Spesialistutdanning av tannleger må være forankret på universitetene 
for å sikre nødvendig tilgang på spesialistkompetanse til både undervisning og klinisk virksomhet. 
Dimensjoneringen av grunn- og spesialistutdanningen må sikre at Norge i all hovedsak kan dekke 
behovet for tannleger gjennom eget utdanningssystem.  

God kjønnsfordeling bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Det bør derfor tilstrebes god kjønnsbalanse både 
på odontologistudiet og i profesjonen.  Det er et mål at flest mulig tannleger og odontologistudenter 
er tilsluttet NTF. 

Kontinuerlig kompetanseheving i takt med den raske teknologiske og medisinske utviklingen er viktig 
i utøvelsen av tannlegeyrket. Grunnutdanningen og spesialistutdanningen må gjenspeile 
tannhelsetjenestens behov for kompetanse. NTFs medlemmer forplikter seg til å gjennomføre 
foreningens program for obligatorisk etterutdanning, som ledd i en systematisk kompetanse- og 
kvalitetsutvikling for foreningens medlemmer. Dette bidrar til å sikre livslang kompetanseheving og 
økt pasientsikkerhet. 

 

God folkehelse og utjevning av sosial ulikhet i oral helse  

Målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid bidrar til god fysisk, psykisk og oral helse. Det må 
legges bedre til rette for at befolkningen skal kunne ta kloke og sunne valg. Ikke-smittsomme 
sykdommer må forebygges ved redusert bruk av alkohol og tobakk, gode kostvaner og økt fysisk 
aktivitet.  

Orale sykdommer er ikke-smittsomme sykdommer. Det er fastslått sammenheng mellom orale 
sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer. Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene 
kan utviklingen og forløpet av flere sykdommer påvirkes samtidig. Tannleger kan bidra aktivt til dette 
på alle nivå i samfunnet. 

Sosial ulikhet i oral helse må utjevnes ved at hele befolkningen sikres et godt og likeverdig 
tannhelsetilbud. God oral helse er viktig for den fysiske og den psykiske helsen, og motsatt. Gode 
løsninger forutsetter samhandling og samarbeid på tvers av sektorer og tjenester.  

 

Internasjonal forpliktelse  

Ulikhet i helse og oral helse er en global utfordring. Karies er verdens mest utbredte sykdom. Den 
rammer store deler av verdens befolkning og forårsaker smerte, lidelse og fravær fra skole og jobb i 
betydelig omfang i mange land. Internasjonalt engasjement i relevante organisasjoner gir muligheter 
til å bidra til bedre oral helse også globalt.   

Det kreves internasjonalt engasjement og samarbeid for å løse de store utfordringene. 
Antibiotikaresistens er en slik stor utfordring. Norge må være et foregangsland i dette arbeidet, hvor 
også tannlegestanden må ta sin del av ansvaret. 

Vi må dessuten sikre tilstrekkelig utdanning av tannhelsepersonell nasjonalt for å hindre uheldig 
tapping av kompetanse fra andre land som har behov for egne personellressurser.  
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Samhandling 

God samhandling er viktig for kvalitet, pasientsikkerhet og god folkehelse. God samhandling på tvers 
av sektorer og innad i de ulike sektorene vil gi pasientene et styrket helsetjenestetilbud. 

Elektronisk kommunikasjon må legge til rette for sikker og effektiv informasjonsdeling mellom 
helsepersonell, både innad i og på tvers av bransjer og sektorer. Nettbaserte løsninger og 
omsorgsteknologi må bidra til økt pasientmedvirkning og –innsyn gjennom økt kunnskap om egen 
helsesituasjon. 

Det må legges til rette for at odontologisk fagkunnskap vektlegges i alle tannhelsepolitiske 
beslutninger, fordi det oppnås best resultat når fagpersoner involveres tidlig i prosessene. 

 

God ledelse er en forutsetning for gode tannhelsetjenester 

Tannhelsetjenesten skal ha gode og engasjerte ledere. God ledelse er nødvendig for å levere 
tjenester av høy kvalitet. Den faglige ledelsen må styrkes for å oppnå så høy grad av pasientsikkerhet 
som mulig. Odontologisk fagkompetanse gir gode forutsetninger for å være leder i 
tannhelsetjenesten. Tannlegen skal være leder av tannhelseteamet, med overordnet ansvar for 
pasienten i alle henseende og kompetanse til å lede tannhelsetjenesten på alle nivåer.  
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Sak 10 Arbeidsprogram 
 

Arbeidsprogram 2020-2021 

Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Med arbeidsprogrammet staker 
representantskapet ut kursen for foreningen og setter de overordnede rammene for hva NTF skal 
prioritere innenfor kommende toårsperiode.   

Arbeidsprogrammet skal samtidig gi hovedstyret handlingsrom og sette foreningen i stand til å 
håndtere uforutsette utfordringer og problemstillinger til beste for medlemmene. Målet er et 
arbeidsprogram som hele organisasjonen kan bruke aktivt. 

Forslaget til arbeidsprogram er lagt til grunn for hovedstyrets budsjett for perioden. Nye aktiviteter 
eller økt innsats på enkelte områder som ikke kan løses innenfor budsjettet, vil kreve omdisponering 
av eksisterende ressurser eller redusert innsats på andre områder. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Arbeidsprogrammet for perioden 2020 – 2021 godkjennes. 
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Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Med arbeidsprogrammet beskriver 
representantskapet foreningens overordnede strategiske målsettinger og prioriteringer for 
kommende periode.  

Visjon  
Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse.  

Virksomhetsidé  

NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser og for gode kollegiale 
forhold. Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet skal 
være grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse og legge til rette for at denne 
kompetansen opprettholdes. NTF skal dessuten medvirke til at hele befolkningen får dra 
nytte av en god tannhelsetjeneste. 

 

1 MEDLEMSRETTET ARBEID 
MÅL: Medlemmenes interesser skal ivaretas både faglig, økonomisk og sosialt. 

Kompetanse 

Tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for tjenestekvaliteten og 
pasientsikkerheten. For å kunne gi et godt og likeverdig tannhelsetilbud til hele befolkningen må 
allmennpraktiserende tannleger utgjøre ryggraden i tannhelsetjenesten, kombinert med nødvendig 
tilgang på spesialistkompetanse i hele landet. Odontologisk forskning av høy kvalitet er 
grunnleggende for å kunne utvikle både tannlegeutdanningen og sikre kvaliteten på 
tannhelsetilbudet til befolkningen. Fordi livslang læring er nødvendig for å kunne vedlikeholde og 
videreutvikle den faglige kompetansen, har NTF innført obligatorisk etterutdanning. NTFs 
obligatoriske etterutdanning skal bidra til kompetanseheving og vise at våre medlemmer er 
ansvarlige, med et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar. NTF har som mål å 
være tannlegenes ledende leverandør av etterutdanning gjennom hele yrkeskarrieren. 

NTF skal 

1.1 Bevisstgjøre medlemmene på etiske problemstillinger og på etterlevelse av de etiske reglene. 
1.2 Sammen med universitetene arbeide for høy kvalitet i grunnutdanningen slik at 

allmennpraktiserende tannleger har kompetanse innenfor hele det odontologiske 
fagspekteret. 

1.3 Arbeide for en spesialistutdanning av høy kvalitet forankret ved de odontologiske lærestedene. 
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1.4 Arbeide for bedre økonomiske vilkår for spesialistkandidater. 
1.5 Bidra til at utdanningen av tannleger og tannlegespesialister står i forhold til befolkningens og 

samfunnets behov, med god geografisk spredning av kompetanse.  
1.6 Utarbeide og gjennomføre en strategi for NTFs etterutdanningsvirksomhet, med sikte på en 

bedre koordinering og kvalitetssikring.  
1.7 Videreutvikle NTFs obligatoriske etterutdanning og synliggjøre at ordningen er et 

kvalitetsstempel for medlemmene.  
1.8 Arbeide for at alle medlemmer, uansett hvor de bor og jobber, skal ha mulighet til å holde seg 

faglig oppdatert. 
1.9 Synliggjøre kravene til språkferdigheter, kunnskap om nasjonale fag og norsk regelverk for 

tannleger utdannet utenfor Norge for å ivareta pasientsikkerheten, og arbeide for at disse 
etterleves.  

1.10 Bidra til at klinisk relevant odontologisk forskning blir en meritterende og attraktiv karrierevei. 
1.11 Bidra til at undervisning i profesjonsutdanning i odontologi blir meritterende innenfor 

akademia. 
 

Nærings- og tariffpolitikk 

NTF har som mål å være tannlegenes kompetansesenter for arbeidslivsrelaterte og 
profesjonsrelaterte spørsmål. Gode og forutsigbare rammebetingelser er av avgjørende betydning 
for selvstendig næringsdrivende tannleger. NTF vil legge til rette både for at tannleger skal eie og 
drive egen praksis og for gode samarbeidsforhold mellom tannleger. For ansatte tannleger er gode 
lønns- og arbeidsvilkår et helt sentralt innsatsområde. NTF vil basere sin nærings- og tariffpolitikk i 
foreningens og Akademikernes idégrunnlag og prinsipper. 

Tannlegeutdanningen er en omfattende og høyt spesialisert akademisk utdanning. På grunnlag av sin 
kompetanse innenfor hele det odontologiske fagområdet er tannlegen den naturlige lederen av 
tannhelseteamet. NTF mener at ledere i tannhelsetjenesten skal være tannleger. 

NTF skal 

1.12 Tilby generell og individuell rådgivning, samt bistå medlemmer og tillitsvalgte i 
arbeidskonflikter, innenfor de prioriterte områdene.  

1.13 Fremme bruken av balanserte kontrakter utarbeidet at NTF.  
1.14 Fremme NTFs arbeidslivspolitikk gjennom et aktivt samarbeid med og deltagelse i 

Akademikerne. 
1.15 Påvirke rammebetingelser som har konsekvens for arbeids- og driftsforhold for tannleger i 

privat sektor, samt ivareta interessene til tannleger som er selvstendig næringsdrivende, i 
samarbeid med Akademikerne Næringsdrivende. 

1.16 Ivareta interessene til tannleger som er praksiseiere.  
1.17 Ivareta interessene til tannleger som er leietannleger og kontraktører.  
1.18 Ivareta privatansatte tannlegers interesser. 
1.19 Ivareta medlemmenes interesser i virksomheter der NTF har partsforhold eller er representert. 
1.20 Ivareta NTFs interesser i sentrale tariffavtaler og forhandlinger. 
1.21 Synliggjøre behovet for tannleger som ledere i tannhelsetjenesten, og bidra til å heve 

lederkompetansen blant tannleger. 
1.22 Arbeide for et trygt arbeidsliv. 
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Medlemsfordeler 

NTF vil utnytte forhandlingsstyrken medlemsmassen gir i forhandlinger om gode avtaler og 
medlemsfordeler på de områder der dette er tjenlig for medlemmene. Samarbeidet med 
andre medlemsforeninger i Akademikerne gjennom eierskapet i aksjeselskapet 
Akademikerne Pluss er sentralt her. For å bidra til økt tilhørighet, trivsel og deltakelse i 
foreningens aktiviteter har NTF som mål å styrke det sosiale samholdet mellom 
medlemmene. NTF har også en viktig oppgave i å støtte medlemmene ved sykdom og sosiale 
kriser som påvirker utøvelsen av yrket. 

NTF skal 

1.23 Formidle gode avtaler og tilbud fremforhandlet av NTF og gjennom Akademikerne Pluss. 
1.24 Følge opp kollegahjelpsordningen for å sikre at medlemmene har tilgang til kompetente 

kollegahjelpere i alle lokalforeninger. 
1.25 Synliggjøre tilbudet fra sykehjelpsordningen for alle tannleger i Norge. 
1.26 Tilrettelegge for sosialt samvær ved foreningens kurs og samlinger. 
 

2 SAMFUNNSRETTET ARBEID 
MÅL: God oral helse og tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester for befolkningen. 

NTF skal være den sentrale premissleverandøren i tannhelsepolitiske spørsmål. For å kunne ivareta 
medlemmenes og pasientenes interesser er det viktig at foreningen står samlet og bruker sin 
politiske påvirkningskraft i politiske og tannhelsefaglige saker.  

NTF vil jobbe aktivt for å videreføre og forbedre den norske tannhelsemodellen, med en sterk og 
velfungerende offentlig og privat tannhelsetjeneste som gir befolkningen et godt tannhelsetilbud i 
hele landet. 

God oral helse er viktig for den fysiske og psykiske helsen, og motsatt. Tilfredsstillende tilgang på 
tannhelsetjenester i hele landet er en vesentlig forutsetning for god oral helse i hele befolkningen. 
NTF mener derfor at folketrygdens stønadsordning må styrkes og utvides, slik at flere inkluderes i 
ordningen. Det er behov for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestens finansering og 
organisering.  

Tannlegen er den eneste helsearbeideren som et stort flertall av befolkningen har regelmessig 
kontakt med. Tannlegen har derfor en viktig rolle i helsetjenesten og folkehelsearbeidet 

NTF skal 

2.1 Arbeide for å redusere sosial ulikhet i tannhelse. 
2.2 Arbeide for å utvide og styrke folketrygdens stønadsordning. 
2.3 Iverksette et arbeid med en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestens finansiering og 

organisering. 
2.4 Bygge og ivareta gode relasjoner med politiske og administrative myndigheter for å kunne 

påvirke beslutningsprosessen i tannhelsepolitiske saker. 
2.5 Være en synlig og aktiv aktør i samfunnsdebatten i tannhelsespørsmål i tråd med foreningens 

kommunikasjonsstrategi. 
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2.7 Samarbeide med andre helseprofesjoner og interesseorganisasjoner for å belyse 
sammenhengen mellom orale sykdommer og generell helse, både psykisk og fysisk. 

2.8 Avklare og fremme foreningens standpunkt i spørsmål vedrørende kosmetisk behandling og 
nødvendig tannbehandling. 

2.9 Arbeide for å opprettholde tannlegenes gode omdømme i befolkningen. 
2.10 Bidra til å bevisstgjøre medlemmene om behovet for en mer miljøvennlig og bærekraftig 

tannhelsetjeneste, samt oppfordre medlemmene til å stille miljøkrav til leverandører. 
2.11 Delta i nordisk, europeisk og internasjonalt foreningssamarbeid. 
2.12 Arbeide mot uønsket variasjon i tannhelsetjenesten og fremme god dialog mellom pasient og 

behandler gjennom å delta i kampanjen Gjør kloke valg. 
 

3 ORGANISASJONSMESSIGE FORHOLD 
MÅL: Alle tannleger samlet i en forening som er organisert slik at den ivaretar deres 
interesser. 

Organisasjonen 

NTF har som mål at alle yrkesaktive tannleger i Norge er medlem av foreningen. Høy 
organisasjonsoppslutning med gjensidig respekt og forståelse mellom medlemmene er en viktig 
målsetning for NTF. Vi skal være en demokratisk og tilpasningsdyktig organisasjon som er i stand til å 
møte stadig nye utfordringer og endringer i samfunnet og tannhelsetjenesten. NTF skal jobbe aktivt 
for god samhandling mellom sektorene. Foreningen må evne å foreta nødvendige justeringer av sin 
egen organisering, struktur og arbeidsform. 

NTF skal 

3.1 Opparbeide høy grad av tilhørighet til NTF både lokalt og sentralt ved å videreutvikle et 
helhetlig tilbud tilpasset medlemmenes behov. 

3.2 Bidra til videre oppbygging og utvikling av NTF Student.  
3.3 Bidra til videre utvikling og profesjonalisering av lokal- og spesialistforeningene. 
3.4 Aktivt rekruttere, motivere og skolere tillitsvalgte på alle nivå. 
3.5 Arbeide for ytterligere profesjonalisering av foreningen, ved å systematisk gjennomgå 

foreningens virksomhetsstyring og måloppnåelser, prosesser og arbeidsformer.  
3.6 Legge til rette for en hensiktsmessig digitalisering av foreningens virksomhet. 
3.7 Utrede NTFs organisasjon og struktur som følge av at regionreformen trer i kraft fra 2020, med 

færre og større fylker. 
3.8 Sørge for at vedtekter og øvrige styringsdokumenter sikrer et effektivt beslutningsapparat og 

ivaretar alle interessegrupper innenfor en samlet organisasjon. 
3.9 Legge til rette for hensiktsmessige og demokratiske beslutningsprosesser som sikrer 

involvering og eierskap for både lokale og sentrale organisasjonsledd. 
3.10 Sikre økonomisk handlingsrom gjennom forsvarlig forvaltning av kapital og verdier, ansvarlig 

drift og god kostnadskontroll.  
3.11 Legge til rette for en mer miljøvennlig og bærekraftig drift, blant annet gjennomgå foreningens 

og organenes møte- og reisevirksomhet, og i større grad implementere digitale verktøy og 
plattformer i beslutningsprosesser og foreningens arbeid. 

3.12 Legge til rette for å videreutvikle Tidende som et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad. 
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Sak 11 Budsjett NTF 
 

Budsjett 2020 og 2021 

Budsjettet gjelder NTFs organisasjon. Sykehjelpsordningen for tannleger og NTFs fond er ikke en del 
av NTFs budsjett. 

Toårige budsjetter 

Det er med stor usikkerhet man fastsetter budsjetter for en periode som strekker seg over flere år.  

NTFs budsjett for 2020 og 2021 bygger på hovedstyrets forslag til arbeidsprogram for samme periode 
og de løpende oppgaver som sekretariatet gjennomfører i løpet av perioden. Løpende oppgaver som 
er prioritert i henhold til serviceerklæringen, etikkarbeid, videreutvikling av NTFs kurstilbud i tråd 
med plan for etterutdanningsvirksomheten, gjennomføre tilpasninger til revidert plan for den 
obligatoriske etterutdanningen (OEU), relasjonsbygging både faglig og politisk, delta i og støtte 
nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid, aktiv omdømmebygging, styrke tannlegers 
kompetanse som bedriftsledere og påvirke til aktivt og bestemmende eierskap i tannklinikker. 

Videre skal sekretariatet jobbe aktivt for å øke medlemmenes foreningstilhørighet både gjennom 
faglig og sosial tilrettelegging og ved å synliggjøre de tiltak og refusjonsordninger som finnes for 
tannleger ved sykdom og sosiale kriser. 

NTF student skal prioriteres og videreutvikles. 

I den kommende perioden skal sekretariatet sørge for videre digitalisering av foreningens 
virksomhet, sikre et moderne og teknologisk velfungerende beslutningsapparat som bidrar til 
demokratiske og effektive beslutningsprosesser. Samtidig skal sekretariatet sikre et økonomisk 
handlingsrom gjennom forsvarlig forvaltning i tråd med NTFs langsiktig strategi for kapitalforvaltning. 

Sekretariatets og hovedstyrets budsjettarbeid er gjort etter beste skjønn og evne og vil bli fulgt opp 
med rapporter som korrigerer for de usikkerheter som må aksepteres i et budsjett som bygger på 
data hentet ut fra medlems- og regnskapssystemene i april 2019. 

Hvert år er budsjettert for seg, men inneholder aktiviteter som ikke nødvendigvis avsluttes ved årets 
slutt. Dette betyr at resultatpresentasjonen blir en oppsummering av den toårige perioden, som er 
budsjettperioden. 

Presentasjonsform 

Budsjettet, som allerede er godkjent av hovedstyret, presenteres i to formater – det tradisjonelle 
brutto budsjett basert på Norsk standard (NS) og et aktivitetsbudsjett. Et aktivitetsbudsjett kan gi en 
langt bedre og bredere kobling mot et arbeidsprogram, og gir derfor bedre styringsmuligheter for 
tillitsvalgte ved at man enklere kan foreta prioriteringer på aktiviteter i samsvar med vedtatt 
arbeidsprogram. Eventuelle endringer som foretas i det fremlagte forslaget til nytt arbeidsprogram, 
vil med stor sannsynlighet få en budsjettmessig konsekvens. Denne budsjettmessige konsekvensen 
kan endres enklere og mer presist i aktivitetsbudsjettet. 
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Generelt om hovedstyrets godkjente budsjett  

For å kunne bidra til, oppnå og gjennomføre foreslått arbeidsprogram er det lagt følgende 
forutsetninger i budsjettet. 

Driften i NTF skal ikke belaste foreningens finansresultat. 

Dette betyr at NTFs budsjett for 2020 og 2021 er gjort opp med et driftsresultat lik null hvert av 
årene. Dette er i tråd med NTFs strategi for kapitalforvaltning. 

NTF skal gjennom kapitalforvaltningen sikre at det er samsvar mellom foreningens vedtekter, 
målsetninger og forpliktelser med forvaltningen og de faktiske plasseringene.  

Foreningen skal gjennom kapitalforvaltning sikre en god utvikling av foreningens egenkapital og 
konfliktfond for å kunne dekke utbetalinger ved arbeidskonflikter. Konkret er dette gitt ved at 
foreningens egenkapital i størst mulig grad minimum følger den generelle prisveksten, og at 
konfliktfondet i tillegg følger medlemmenes reallønnsutvikling. 

I NTFs vedtatte strategi for kapitalforvaltning inngår følgende målsettinger og forpliktelser ved 
forvaltningen: 

- Målsetningen med kapitalforvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor definerte 
kvalitative og kvantitative rammer for risiko og eksponering. 

- Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser og arbeidskonflikter. 
- Styrke foreningens konfliktfond og egenkapital over tid 
- Søke å oppnå avkastning på langsiktig investert kapital som minimum tilsvarer den generelle 

prisveksten, og i tillegg medlemmenes reallønnsutvikling for foreningens konfliktfond. 
- Kunne benytte siste års realiserte avkastning til målrettede investeringer i aktiviteter og 

organisasjonsprosjekter til nytte for NTFs medlemmer. 
- Søke å oppnå en mest mulig stabil avkastning på investert kapital som i gjennomsnitt er 

minimum 2,1 % - poeng høyere enn et alternativ som norsk bank, med akseptabel risiko. 

For å kunne oppfylle hovedstyrets målsetninger og forpliktelsene i foreslått arbeidsprogram for 2020 
og 2021 og NTFs strategi for kapitalforvaltning er følgende budsjettmessige forutsetninger lagt til 
grunn: 

 Medlemskontingenten økes med 100 kroner i 2020 og 150 kroner i 2021. Dette er en økning som 
ligger betydelig lavere enn forventet prisstigning i perioden 2020-2021. 

 Det er budsjettert med en lønnsøkning på 3,5 % i 2020 og 3,75 % i 2021. Dette er i tråd med 
prognosene fra både SSB og Norges Bank om forventet lønnsvekst de kommende årene. 

 For å kunne subsidiere myndighetspålagte kurs, TSE kurs og andre basalkurs må inntektene fra 
januarkursene, symposier, spesielle fagkurs, samt NTFs landsmøte være på et bærekraftig nivå.  

 Annonseinntekter må kunne gi et pent bidrag til driften av NTFs Tidende, mens 
abonnementsinntektene må kunne dekke redigering og produksjon samt trykke- og 
distribusjonskostnadene.  

Sekretariatet har budsjettert med endring i bemanningen i denne perioden. I 2020 er det budsjettert 
med 24,5 ansatte og i 2021 med 24 ansatte i sekretariatet. 

Regulering av godtgjørelser til tillitsvalgte inklusiv arbeidsgiveravgift er budsjettert med en ramme på 
inntil 7 % for de to budsjettårene til sammen, med den største økningen i år én. Denne rammen skal 
også dekke forskjeller i utbetalingsbeløp når forholdet mellom private og offentlig ansatte endres i 
råd, utvalg og styrer, samt den foreslåtte økningen i antall medlemmer i de ulike råd og utvalg. 
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Lønnshonorarer til foredragsholdere inklusiv arbeidsgiveravgift er budsjettert innenfor en ramme på 
2 % i snitt for budsjettårene. Denne posten må ses i sammenheng med posten Andre fremmed 
tjenester som inneholder honorarutbetalinger til selvstendig næringsdrivende som sender faktura. Vi 
ser en økning i bruk av denne honorarutbetalingsformen. 

Det er videre budsjettert med midler til videreutvikling av medarbeidere innenfor fagområder hvor 
foreningen ser seg tjent med økt kompetanse. 

Andre driftskostnader er budsjettert med en økning i snitt på 4 %. 

NTFs sekretariat er midt inne i en større gjennomgang av virksomhetssystemene som vi benytter for 
å effektivisere prosesser. Samtidig skjerpes kravene til personvern gjennom innføring av ny 
personopplysningslov.  Dette kan medføre behov for større, nødvendige investeringer i programvare 
i løpet av denne budsjettperioden.  

NTF er å regne for en stor bedrift med drøye 24 ansatte og som har mange eksterne avtaler og 
interne forpliktelser som ikke kan avsluttes med øyeblikkelig virkning. Det er derfor viktig at 
representantskapet bruker arbeidsprogrammet til å legge det fremtidige aktivitetsnivået i bedriften 
og at kontingenten over tid tilpasses ønsket aktivitets- og bemanningsnivå. 

For å kunne få en god forståelse av teksten knyttet til de to budsjettene anbefales det å samtidig ha 
lesetilgang til budsjettene.  

Aktivitetsbudsjett 

Aktivitetsbudsjettet er et summert budsjett hvor inntekter og kostnader er sammenstilt i forhold til 
ulike aktiviteter og arrangementer.  

Organisasjonsaktiviteter er budsjettert med å gi et bidrag på 26 mill. kroner i 2020 og på 25,6 mill. 
kroner i 2019.  

Denne satsningen skal gi rom for å gjennomføre de aktiviteter som er foreslått i arbeidsprogrammet 
som relasjonsbygging både faglig og politisk, delta og støtte nordisk, europeisk og internasjonalt 
samarbeid, aktiv omdømmebygging, styrke tannlegers kompetanse som bedriftsleder og påvirke til 
aktivt og bestemmende eierskap i tannklinikker. 

Budsjettet tar også høyde for økte aktiviteter rettet mot studenter. 

I posten Sekretariatets stabs- og driftsfunksjon og tilhørende aktiviteter er samtlige poster styrket til 
økt profesjonalisering, økte kostnader til teknologiske hjelpemidler og bemanningsendring. 
Totalbudsjett for denne posten i 2020 er forbruk på 17 mill. kroner og i 2021 på 16,8 mill. kroner. 

I aktivitetsbudsjettet til Jus og arbeidsliv er ca. 55 % av budsjettet henført til rådgivningstjenester og 
ca. 30 % til arbeid med tillitsvalgtapparatet. De resterende ca. 15 % er relatert til politisk arbeid og 
administrasjon av avdelingen. Jus og arbeidsliv er budsjettert med et forbruk på 11,6 millioner kroner 
i 2020 og 11,5 millioner kroner i 2021. 

«Fag og utdanning» med tilhørende aktiviteter er budsjettert med et netto bidrag på 375 tusen 
kroner i 2020 og 500 tusen kroner i 2021. Dette er et meget forsiktig budsjettestimat, da vi opplever 
at det er mange faktorer som tema, tidspunkt, sted, sosial møteplass, tilgjengelighet, etc. som spiller 
inn på interessen for å melde seg på kurs. Det skal i budsjettperioden utarbeides en strategiplan for 
etterutdanningsvirksomheten.  

TSE er budsjettert til å være selvfinansierende. All videreutvikling av gamle moduler og utvikling av 
nye moduler dekkes av videre- og etterutdannelsesfondet, dersom ikke det økonomiske resultatet av 
selve kursaktiviteten grunnet høy påmeldingsrate dekker inn videreutviklingen. 
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Aktiviteten NTFs Tidende er budsjettert med å gi et bidrag på ca. 2,2 millioner hvert år.  

Budsjett NS 2020– 2021 

I budsjett NS 2020 – 2021 er det budsjettert med totale inntekter på 83 mill. kroner i 2020 og 84.4 
mill. kroner i 2021. Det er primært medlemskontingenten og en forsiktig budsjettert økning i 
kursavgiften som bidrar til denne økningen.  

Det er budsjettert med veldig stabile produksjonskostnader i NTFs Tidende i denne budsjettperioden. 

Posten lønn, honorarer og godtgjørelser er budsjettert med 42 mill. kroner i 2020 og 42,8 mill. kroner 
i 2021. De vesentlige postene her er lønn til ansatte, styrelønn og godtgjørelser til sentrale 
tillitsvalgte samt lønnshonorarer til foredragsholdere. Posten omfatter også pensjonskostnader for 
ansatte i sekretariatet.   

Posten driftskostnader er budsjettert med 38,5 mill. kroner i 2020 og 39,1 mill. kroner i 2021. De 
vesentlige postene her er:  

- Fremmede tjenester på henholdsvis 7 og 7,1 mill. kroner. Her ligger kostnader til arrangør av 
Landsmøtet, honorarer til selvstendig foredragsholdere, alle eksterne tjenester vi kjøper både til 
kursutvikling og foredrag, utvikling på tekniske driftsløsninger og ekstern bistand.  

- Leie av lokaler og tekniske løsninger for kurs og konferanser utgjør 3,9 og 3,95 mill. kroner. 
- Diett- og reisekostnader på 4,45 og 4,5 mill. kroner. Dette er reise- og diettkostnader både for 

ansatte og tillitsvalgte i inn- og utland for deltagelse på små og store arrangementer, møter, 
bistand, etc. og bør ses i sammenheng med posten kurs/møter/konferanser/kongresser på 4,1 
mill. kroner begge budsjett årene. 

- Leie av lokaler er budsjettert med 4,5 og 4,6 mill. kroner. 

De vesentlige postene som her er nevnt, utgjør mer enn 50 % av budsjetterte driftskostnader. 

Styrebehandlet budsjett 

Ifølge NTFs vedtekter, jf. § 7, bokstav B, nr. 2, er det representantskapets oppgave å «behandle NTFs 
styregodkjente budsjett, kommentere styrets kontingentfastsettelse for kommende 
representantskapsperiode og samtidig forsikre seg om at budsjettet er godt fundamentert på vedtatt 
arbeidsprogram». Dette budsjettet ble vedtatt av hovedstyret i møte 26. august 2019. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar NTFs budsjett for 2020 og 2021 til etterretning. 

 



Linje Aktivitetsbudsjett 2020 - 2021
Aktivitets 

regnskap 2016
Aktivitets regnskap 

2017
Aktivitets 

regnskap 2018 Anslag 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
A Organisasjonsaktiviteter 23 793 731 20 446 510 24 262 741 24 260 000 26 030 000 25 645 000
A1 Medlemskontingent, medlemssystem, bidrag til NTFs konfliktfond. 34 036 428 35 560 308 38 175 637 39 345 000 40 900 000 41 600 000
A2 Representantskapet -9 377 -1 697 195 -213 250 -1 850 000 -250 000 -1 800 000
A3 Hovedstyre inkl. godtgj.til president og visepresident -3 686 624 -4 644 344 -4 889 291 -5 150 000 -5 400 000 -5 600 000
A4 Sentrale tillitsvalgt aktiviteter/ledermøte -932 733 -571 199 -1 443 960 -600 000 -1 500 000 -650 000
A5 Deltagelse av tillitsvalgte og ansatte i interne komiteer og utvalg -767 845 -861 434 -839 760 -850 000 -850 000 -875 000
A6 Kostnader ved besøk av tillittsvalgte til lokalforeninger. -103 696 -315 111 -409 486 -425 000 -425 000 -450 000
A7 Studentkurs og støtte som ytes til studentaktiviteter -520 048 -580 750 -485 079 -625 000 -625 000 -650 000
A8 Produksjon og salg av håndbøker, dagbøker, etc. -3 717 7 530 3 860 -5 000 0 0
A11 Medlemskontingent til Akademikerne, samt aktiviteter knyttet til akademikerne -1 148 003 -1 300 797 -1 184 827 -1 225 000 -1 250 000 -1 300 000
A12 Samfunnskontakt -2 191 657 -4 150 847 -3 362 095 -3 450 000 -3 400 000 -3 450 000
A13 Deltagelse av tillitsvalgte og ansatte i eksterne komiteer og utvalg -79 617 -155 290 -37 567 -100 000 -75 000 -100 000
A14 Internasjonal virksomhet, FDI, CED og nordisk møte -637 023 -683 151 -643 344 -655 000 -670 000 -680 000
A15 Spesialistgodkjenning -93 269 -80 041 -273 631
A16 Andre kostnader spesifiseres , organisasjonssystem forprosjekt -69 088 -81 170 -134 467 -150 000 -425 000 -400 000

B Sekretariatets stabsfunksjon -20 165 029 -15 480 066 -15 935 819 -16 495 000 -17 055 000 -16 765 000
B1 Generalsekretærens stab -1 886 465 -576 315 -621 162 -700 000 -1 000 000 -675 000
B2 Interne og eksterne IT -1 740 226 -1 564 226 -2 017 596 -2 050 000 -2 075 000 -2 100 000
B3 Felles kontor- og personalkostnader,  inkl ansattes pensjonsordning -8 521 461 -9 830 820 -9 395 929 -9 500 000 -9 375 000 -9 765 000
B4 Kommunikasjon -1 700 379 -313 105 -315 443 -400 000 -450 000 -500 000
B5 Administrasjons- og økonomifunksjonen -6 316 499 -2 682 474 -3 355 388 -3 595 000 -3 905 000 -3 450 000
B6 Politisk adminiatrative funksjoner -513 126 -230 301 -250 000 -250 000 -275 000

C Jus og arbeidsliv -10 206 181 -9 380 312 -10 652 559 -10 770 000 -11 570 000 -11 545 000
C1 Administrasjon relatert til jus og arbeidsliv som ikke er fordelt på aktivitet -1 594 620 -758 724 -1 508 485 -1 575 000 -1 690 000 -1 790 000
C2 Kostander knyttet til organisasjonsleddene i offentlig sektor. -1 169 014 -1 828 266 -1 371 956 -1 400 000 -1 450 000 -1 490 000
C3 Kostnader knyttet til oganisasjonsleddene i privat sektor -962 657 -1 103 786 -962 646 -1 050 000 -1 100 000 -1 150 000
C4 UTV- refusjoner -74 850 -76 215 -61 672 -105 000 -110 000 -115 000
C6 Kostnader knyttet til kvalitetsutvikling 0
C7 Opplæring av tillitsvalgte.  Ou-midler blir tilført                                      -228 230 -589 342 -576 839 -600 000 -625 000 -650 000
C8 Kostnader knyttet til kollegahjelpsordningen -181 113 6 043 -316 627 0 -350 000
C9 Kostnader knyttet til trygd, pensjon og forsikringer for medlemmene -78 488 -128 437 -129 306 -140 000 -145 000 -150 000
C10 Kostnader ved rådgivergruppens deltagelse i fagutvalg, -råd og -komiteer

C11 Kostnader knyttet til tilbud om juridisk assistanse for medlemmene -5 917 209 -4 901 584 -5 725 029 -5 900 000 -6 100 000 -6 200 000

D Fag og utdanning 3 953 278 2 997 432 -702 367 710 000 375 000 500 000
D1 Kostnader knyttet til administrasjon og ledelse av fagavdelingen -603 954 -133 209 -341 925 -350 000 -750 000 -850 000
D2 Kostnader knyttet til  fagnemnden,inkl. kursutvikling, -ledelse, fagnemndsmøter -1 055 891 -1 899 602 -1 705 176 -1 800 000 -1 900 000 -1 950 000
D3 Netto bidrag fra NTFs kursvirksomhet eksl. TSE og NTFs landsmøte 2 012 012 3 105 442 1 326 513 1 500 000 1 875 000 2 000 000

D4 Netto kursstøtte til lokalforeningene, dekkes av overføringer fra videre-og etterutdanningsfondet. -1 672
D5 Netto bidrag NTFS landsmøtet 3 489 260 3 728 178 1 607 706 3 010 000 3 000 000 3 200 000
D6 Netto bidrag fra kompetansekurs i implantatprotetikk 111 851 69 267 161 111 150 000

D7 OEU og utvikling av nettbaserte kurs 0 -1 870 974 -1 750 597 -1 800 000 -1 850 000 -1 900 000

E TSE 277 897 -118 515 1 143 619 0 0 0
E1 Kostnader knyttet til administrasjon av TSE -136 447 -233 414 -388 617 -150 000 -400 000 -500 000
E4 Kostnader knyttet til utvikling av TSE kurs -505 422 -744 911 -25 309 -500 000 -500 000 -500 000
E5 Netto bidrag TSE - kurs 919 766 859 810 1 557 545 650 000 900 000 1 000 000
F NTFs Tidende 2 489 949 2 256 781 2 405 167 2 295 000 2 220 000 2 165 000
F1 Netto bidrag NTFs Tidende 6 184 645 6 182 875 6 291 775 6 295 000 6 300 000 6 350 000
F2 Kostnader knyttet til redaksjonskomiteen -35 603 -53 495 -97 926 -100 000 -105 000 -110 000
F3 Administrasjon og drift av NTFs tidende -3 659 093 -3 872 599 -3 788 682 -3 900 000 -3 975 000 -4 075 000

Sum NTF Drift 143 640 721 831 520 782 0 0 0
G Finans 4 771 479 6 949 241 -869 276

Sum NTF 4 915 119 7 671 071 -348 494 0 0 0

Bidrag til NTFs konfliktfond 707 000 740 000 790 000 760 000 822 000 830 000
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Sak 12 - NTFs representantskapsmøte 2019 

 

Sak 12  Policydokumenter 
 

Dette saksfremlegget omfatter sak 12 som helhet. De to policydokumentene er publisert i de 
respektive underpunktene i saken. 

 

Bakgrunn 

Den politisk interessen omkring organisering, finansiering og prioriteringer på tannhelseområdet har 
økt vesentlig gjennom de senere årene. Det er derfor behov for jevnlig å gjennomgå og eventuelt 
revidere og de policydokumentene som foreningen har vedtatt og det grunnlaget disse er fundert på. 
Målet med dette er å sikre at de standpunkter som NTF fremmer i den tannhelsepolitiske debatten, 
skal være så godt forankret i foreningen og medlemsmassen som mulig.  

Policydokumenter  

I dag har NTF fem policydokumenter som er vedtatt av representantskapet: 

• NTFs syn på samhandling (vedtatt 2013) 
• NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk 

(vedtatt 2013) 
• Tannlegers rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn (vedtatt 2015) 
• Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste (vedtatt 2017) 
• Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste (vedtatt 2017) 

De to siste (fra 2017) avløste et tidligere policydokument om NTFs syn på fremtidens 
tannhelsetjeneste fra 2013.  

Hovedstyrets synspunkter 

I tillegg er foreligger det fire dokumenter med hovedstyrets synspunkter på faglige grenseoppganger 
mellom yrkesgrupper som arbeider i tannhelsetjenesten (alle vedtatt i 2015): 

• Grenseoppgang tannlege - tannhelsesekretær 
• Grenseoppgang tannlege - tannlegespesialist 
• Grenseoppgang tannlege - tannpleier 
• Grenseoppgang tannlege - tanntekniker 

Fremtidens tannhelsetjeneste 

Hovedstyret foreslår å samle fire av de fem nåværende policydokumentene til et felles dokument, 
kalt Fremtidens tannhelsetjeneste. Disse er  

• Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste 
• Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste 
• NTFs syn på samhandling 
• NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk 



2 
 

NTFs representantskapsmøte 2019 

Dette er dokumenter som fra ulike vinkler handler om det samme, nemlig en tannhelsetjeneste av 
høy kvalitet, nært og for hele befolkningen som en naturlig og integrert del av helsetjenesten 
forøvrig.  

Hovedstyre mener en sammenslutning av dokumentene vil tydeliggjøre NTFs politikk og gjøre det 
enklere å se sammenhenger både internt i organisasjonen og eksternt blant beslutningstakere. 

Faglige grenseoppganger 

Videre foreslår hovedstyret å samle de fire grenseoppgangsdokumentene i et nytt, felles 
policydokument. Også elementer fra de fire nåværende policydokumentene er innarbeidet i det nye 
forslaget til policydokument om NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i 
tannhelsetjenesten. 

Alle de nåværende dokumentene, både policydokumenter og hovedstyrets synspunkter, er publisert 
på NTFs nettsted, hvorav de fire med hovedstyrets synspunkter krever innlogging. 

 

 

Sak 12 a 

Policydokument om NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste 

Hovedstyret legger med dette frem forslag til nytt policydokument om NTFs syn på fremtidens 
tannhelsetjeneste.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs syn på 
fremtidens tannhelsetjeneste. 

 

 

Sak 12 b 

Policydokument om NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom 
yrkesgrupper i tannhelsetjenesten 

Hovedstyret legger med dette fram forslag til nytt policydokument om NTFs syn på faglige 
grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet slutter seg til hovedstyrets fremlagte forslag til policydokument om NTFs syn på 
faglige grenseoppganger mellom yrkesgruppene i tannhelsetjenesten. 

 

 



 
 

NNTFs syn på  
  

Fremtidens tannhelsetjeneste 

 

Policydokument – Fremtidens tannhelsetjeneste 

 
Fremtidens tannhelsetjeneste skal gi hele befolkningen et godt og likeverdig tilbud om 
tjenester av høy kvalitet. De aller fleste i Norge har god orale helse, men fortsatt er det 
betydelige sosiale ulikheter.  

Tannlegen er den eneste helsearbeideren som et stort flertall av befolkningen har 
regelmessig kontakt med. Tannlegenes kompetanse i helsefremmende og forebyggende 
arbeid må utnyttes på en bedre måte for å utjevne de sosiale forskjellene i oral helse.  

For å kunne gi et godt og likeverdig tannhelsetilbud til hele befolkningen må 
allmennpraktiserende tannleger utgjøre det helt sentrale elementet i tannhelsetjenesten. I 
tillegg må befolkningen sikres nødvendig tilgang på spesialistkompetanse. Det må tilstrebes 
god geografisk spredning av både allmenntannleger og spesialister, slik at befolkningen har 
tilgang på nødvendige tannhelsetjenester i hele landet. 

Tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for tjenestekvalitet 
og pasientsikkerhet. Odontologisk forskning av høy kvalitet er grunnleggende for å kunne 
utvikle den odontologiske grunn- og spesialistutdanningen og for å sikre kvaliteten på 
tannhelsetilbudet til befolkningen.  

 

Den norske tannhelsemodellen – organisering og finansiering 

Den norske tannhelsemodellen består av en sterk offentlig tannhelsetjeneste med 
hovedansvar for et oppsøkende og vederlagsfritt tilbud til definerte grupper, og en 
velfungerende privat sektor som tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen, som i 
hovedsak dekker sine egne utgifter til tannhelsetjenester. 

Det må foretas en helhetlig gjennomgang av de prioriterte gruppene i 
tannhelsetjenesteloven og av folketrygdens stønadsordning. Gjennomgangen må ses i 
sammenheng med en evaluering av kompetansesentrene og av Forsøksordningen med orale 
helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. En slik helhetlig gjennomgang av 
tannhelsetjenesten er avgjørende for å nå målet om en bedre utformet tjeneste som 
omfatter en større del av befolkningen. Dette vil sikre at midlene brukes på riktig måte, både 
for pasientene og for samfunnet, og medvirke til å utjevne sosial ulikhet i oral helse. Det er 
viktig for å sikre trygge og gode rammebetingelser for hele tannhelsetjenesten.  

Pasientgrupper med stort behov må prioriteres først. Det er et klart behov for økt offentlig 
finansiering for å sikre at de prioriterte gruppene ivaretas av en sterk offentlig 
tannhelsetjeneste forankret på regionalt nivå eller gjennom folketrygdens stønadsordning. 
Denne stønadsordningen må også styrkes for å nå målet om å utjevne sosial ulikhet i oral 
helse og sikre at hele befolkningen har tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. 
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Policydokument – Fremtidens tannhelsetjeneste 

Det er stort behov for økt kunnskap og forskning for å identifisere og prioritere 
pasientgrupper med stort behov slik at de kan ivaretas og få tilbud om nødvendig 
tannbehandling. Den økende andelen i befolkningen av eldre med egne tenner må gis et 
tannhelsetilbud som bidrar til god livskvalitet. Mange lever lenge med alvorlig sykdom og de 
medisinske utfordringer som følger av dette, noe som påvirker den orale helsen og motsatt. 
Disse pasientene må sikres tilgang til et forsvarlig tannhelsetilbud.   

 

Samhandling 

Tannhelsetjenesten er en integrert del av den norske helsetjenesten. Det er nødvendig med 
bedre samhandling både innad i sektoren og mellom de ulike sektorene for å nå målet om en 
best mulig helsetjeneste for pasienten. God samhandling er viktig for kvalitet i tjenesten, for 
pasientsikkerheten og for god folkehelse.  

Elektronisk kommunikasjon må legge til rette for sikker og effektiv informasjonsdeling 
mellom helsepersonell. Nettbaserte løsninger og omsorgsteknologi må bidra til å gi 
pasientene mulighet for økt medvirkning og innsyn gjennom økt kunnskap om egen 
helsesituasjon. Myndighetene må snarest tilrettelegge slik at norske tannleger kan få 
etablert de elektroniske kommunikasjonsløsningene som vi har blitt forespeilet gjennom år, 
og som er avgjørende for pasientsikkerheten.  

Nye digitale løsninger må være reelle verktøy som bidrar til en bedre og mer effektiv 
tannhelsetjeneste og til bedre samhandling. Fagmiljøene bør i større grad enn tidligere 
inkluderes i prosesser rundt de digitale løsningene.  

 

Folkehelse 

Tannhelsetjenesten skal vektlegge helsefremmende og forebyggende arbeid og ta en sentral 
plass i folkehelsearbeidet gjennom økt samhandling med den øvrige helsetjenesten. Det må 
legges til rette for tidlig innsats ved at forebyggende behandling gir rett til stønad fra 
folketrygden. Trygdestønad må følge pasienten og ikke bortfalle som følge av at pasienten 
har rettigheter etter andre lovverk. 

God oral helse er viktig for både den fysiske og den psykiske helsen, og motsatt. Ikke-
smittsomme sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer, 
diabetes og orale sykdommer, er blant de største utfordringene for befolkningens helse i 
dag. Det er stor ulikhet i forekomst av disse folkesykdommene, og sykdommene følger 
tydelige sosiale mønstre. Grupper med høy sosioøkonomisk status har eksempelvis et 
helsemessig bedre kosthold enn de med lavere sosioøkonomisk status. Kroniske sykdommer 
har betydelige konsekvenser for samfunnet gjennom tapt arbeidskraft, høye sosiale 
kostnader og utgifter til behandling og rehabilitering. 

De ikke-smittsomme sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom tiltak rettet mot 
felles underliggende risikofaktorer, som tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol. 
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Policydokument – Fremtidens tannhelsetjeneste 

Gjennom å kontrollere de felles risikofaktorene kan utviklingen og forløpet av flere 
sykdommer påvirkes samtidig. Tannleger kan bidra aktivt til dette på alle nivå i samfunnet.  

Orale sykdommer må inkluderes i alle strategier og planer vedrørende ikke-smittsomme 
sykdommer på nasjonalt nivå. Tannhelsetjenesten må inkluderes når tiltak for å fremme 
gode kostholdsvaner i befolkningen utarbeides, og tannhelsetjenesten må være 
toneangivende i arbeidet med å redusere befolkningens sukkerforbruk. God oral helse, og 
med det muligheten til et godt og næringsrikt kosthold, er viktig ikke minst for den økende 
andelen eldre i befolkningen.  

Tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn. 
Andelen dagligrøykere i den norske befolkningen er halvert i løpet av de siste 10 årene 
(2007-2017). Den daglige snusbruken i befolkningen har derimot nesten doblet seg i samme 
periode, noe som i hovedsak skyldes økning blant unge. Regjeringens tobakksstrategi har 
som visjon en framtid uten tobakk. For å oppnå dette må det legges bedre til rette både for 
snus- og røykeslutt og for å hindre at flere begynner. NTF ønsker en vesentlig mer ambisiøs 
tobakksstrategi og mener at nasjonale målsettinger for en tobakksfri framtid må tidfestes.  

Tannhelsetjenesten må delta aktivt i arbeidet med å forhindre at unge begynner å røyke og 
snuse. Tannlegene må inkludere informasjon om tobakkens negative påvirkning på oral helse 
i pasientkonsultasjoner og tilby hjelp til snus- og røykeslutt der dette er relevant. 
Betydningen av dette informasjonsarbeidet må anerkjennes gjennom en egen takst i 
folketrygdens stønadsordning.  



  

NNTFs syn på  
 

FFaglige grenseoppganger  
mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten  

 
 

Policydokument – Falige grenseoppganer i tannhelsetjenesten 

Tannbehandling er en avansert og komplisert helsetjeneste hvor pasientsikkerheten må 
ivaretas. Tannlegene har derfor sin odontologiske profesjonsutdanning fra et universitet, 
noe som innebærer opparbeiding av betydelig medisinsk og akademisk kompetanse.  

Tannhelsetjenesten skal ivareta pasientens orale helse på best mulig måte. God ledelse er 
nødvendig for å levere tjenester av høy kvalitet. Odontologisk fagkompetanse gir de beste 
forutsetninger for å lede i tannhelsetjenesten. Den faglige ledelsen må styrkes, og tannlegen 
er den naturlige leder av tannhelseteamet, med kompetanse til å lede tannhelsetjenesten på 
alle nivåer. 

Samarbeid med annet tannhelsepersonell kan skje i form av delegering av arbeidsoppgaver, 
men tannlegen beholder uansett det overordnede faglige ansvaret for pasienten. Oppgaver 
som krever odontologisk fagkompetanse, kan kun delegeres til kvalifisert personell og 
dersom de kan gjennomføres under tannlegens oppsyn og tilstedeværelse. Tannleger kan 
således ikke erstattes av annet tannhelsepersonell. 

Befolkningen skal sikres forsvarlig tilgang til spesialistkompetanse over hele landet. Pasienter 
skal henvises ved behov. Det kan ikke trekkes noen absolutt grense mellom spesialistarbeid 
og ikke spesialistarbeid utover det som reguleres i lovverk.  

 

Tannleger har femårig mastergradsutdanning og er autorisert helsepersonell 

 Tannlegen skal være ryggraden i norsk odontologi og beherske alle 
standardbehandlinger.  

 Tannlegen har det overordnede ansvar for pasientene og ved samarbeid med annet 
helsepersonell skal tannlegen ta beslutninger i odontologiske spørsmål som gjelder 
undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.  

 Tannlegen har størst faglig kompetanse og stiller diagnose, lager behandlingsplan og har 
ansvaret for pasientbehandlingen.  

 Tannlegen beholder det overordnede ansvaret for pasientbehandlingen ved delegering 
av oppgaver til annet personell.  

 Teamarbeid er den beste formen for effektiv kompetanseutnyttelse, forutsatt at 
tannlegen er leder av teamet, og at alle pasienter jevnlig er under tilsyn av en tannlege.    

 Tannlegen er faglig leder og teamleder og har ansvar for klinikkens organisering og 
administrasjon.  

 Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som 
kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen 
for øvrig.  
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Tannlegespesialister har tre til fem års tilleggsutdanning utover den 
odontologiske grunnutdanningen 

 Spesialisten utfører undersøkelse og behandling med kunnskap og metoder som 
tannlegen ikke innehar eller behersker.  

 Spesialisthenvisning skal skje på faglig indikasjon og med utgangspunkt i pasientens 
behov for et kontinuerlig helsetilbud. Forsvarlighetsprinsippet gjelder alltid.  

 Hvis en pasient henvises til spesialist for en bestemt behandling eller vurdering, skal 
henvisende tannlege så snart som mulig orienteres om diagnose og utført behandling. 
Ytterligere behandling skal ikke utføres uten at henvisende tannlege orienteres.  

 
Tannpleiere har treårig bachelorutdanning og er autorisert helsepersonell 

 Tannpleieren har kompetanse innen folkehelsearbeid og forebyggende behandling.  
 Tannpleieren stiller diagnose, lager behandlingsplan og er behandlingsansvarlig der hvor 

tannhelselovgivningen tillater det og det er faglig forsvarlig.  
 Tannpleieren arbeider selvstendig med oppgaver som er delegert fra tannlegen.  
 Tannpleieren skal ikke utføre irreversibel behandling.  

 
Tannhelsesekretærer har utdanning fra videregående skoler og er autorisert 
helsepersonell 

 Tannhelsekretærens kjerneoppgaver er assistanse, instrument- og materialhåndtering, 
hygienearbeid og arbeid med timebok- og pasientadministrasjon. Andre oppgaver kan 
utføres etter avtale.  

 Tannlegen kan delegere enkelte kvalitetssikrete arbeidsoppgaver til tannhelsesekretæren 
under tannlegens tilstedeværelse og tilsyn, men tannlegen har fortsatt ansvaret. Ingen 
pasientrettede tiltak må skje uten at tannlegen er til stede.  

 Tannlegen kan ikke delegere oppgaver som utløser trygdestønad til tannhelsesekretæren.  
 Tannhelsesekretæren kan gjøre administrative notater i journalen og ellers føre journal 

på tannlegens diktat.  

 
Tannteknikere har treårig bachelorutdanning og er autorisert helsepersonell 

 Tannteknikeren fremstiller individuelt tilpasset medisinsk utstyr på bestilling fra 
tannlegen, i form av tannerstatninger som tannlegen plasserer i pasientens munnhule.  

 Tannteknikeren har ansvar for å levere foreskrevet/pålagt/nødvendig dokumentasjon om 
det tanntekniske arbeidet.  

 Tannteknikeren reparerer skader på tanntekniske arbeider i samarbeid med tannlegen.  
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Sak 13 Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren 
 

Endringer i vedtektene 

Hovedstyret mener det er behov for å endre vedtektene for Minnefond for Knut og Liv Gard og for 
Frans Berggren, og fremlegger derfor forslag til vedtektsendringer for behandling av 
representantskapet. Endringer i vedtektene kan foretas av representantskapet med 2/3 flertall og må 
godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet for å være gyldige siden minnefondet er en stiftelse.  

Dersom tilsynet skulle være av den oppfatning at det er behov for justeringer i den vedtektsteksten 
som representantskapet har vedtatt for å kunne oppnå formålet med endringene, anmoder 
hovedstyret om fullmakt fra representantskapet til å godkjenne slike endringer. Dette for å unngå at 
det må innkalles til ekstraordinært representantskap for å vedta vedtektsendringene. 

Tydeliggjøring av hovedstyrets myndighet til å benytte stiftelsens frie midler til utdeling 
for å ivareta stiftelsens formål 

Hovedstyret vedtok i 2006 at Knut og Liv Gards Minnefond og Frans Berggrens Minnefond skulle slås 
sammen til en ny stiftelse ved navn Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren. Lotteri- og 
stiftelsestilsynet godkjente sammenslåingen og den nye stiftelsen ble registrert på nyåret 2007. 
Sekretariatet forsøkte den gang å finne frem til Knut og Liv Gards og Frans Berggrens arvinger eller 
andre som har stått dem nær, men uten hell.  

Ved sammenslåingen ble det utarbeidet vedtekter for det nye minnefondet. Disse tok utgangspunkt i 
statuttene for Knut og Liv Gards Minnefond og statuttene for Frans Berggrens Minnefond. Ingen av 
disse hadde bestemmelser om grunnkapital. Stiftelsesloven krever imidlertid at vedtektene skal angi 
grunnkapitalens størrelse. På bakgrunn av Liv Gards ønske om at Knut Gards Minnefond etter hennes 
død i 1981 skulle tilføres tilstrekkelige midler til at kapitalen i fondet skulle utgjøre kr. 1 million, var 
det enighet om at det var naturlig at grunnkapitalen i det sammenslåtte minnefondet ble satt til 1 
million. 

Liv Gards vilje var at rentene av denne kapitalen skulle disponeres for utdeling etter fondets formål, 
som er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte reisestipender til 
medlemmer av NTF for 

1. studieopphold i utlandet, eller 
2. representere norsk odontologi i internasjonale møter.  

Renter som ikke disponeres det enkelte år skulle tillegges kapitalen. Det er imidlertid hovedstyrets 
oppfatning at den del av kapitalen som overstiger grunnkapitalen, må anses som fri egenkapital som 
kan benyttes til utdeling i senere år. Liv Gard åpnet for at hele avkastningen skal kunne utdeles, og 
overlot også til hovedstyret å beslutte hvordan fondets renter skulle disponeres. Den frie 
egenkapitalen utgjør pr. 31. desember 2018 rundt kr 800 000. All avkastning har også før 
minnefondene ble slått sammen blitt bokført som annen egenkapital enn grunnkapital, uten at 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har hatt noen innsigelser mot dette. Dette gjaldt også fri egenkapital som 
eksisterte da stiftelsen ble opprettet. 
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For å tydeliggjøre dette foreslår hovedstyret at vedtektene endres slik at det uttrykkelig fremgår at 
midler som ikke blir utdelt det enkelte år, kan utdeles senere. Dette er også i tråd med revisors 
anbefaling. En slik vedtektsendring anses som en omdanning og må aksepteres av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet.  

Utvidelse av typen stipender som kan dekkes av utdelingene, dvs. ikke bare reisestipender 

Gjennomsnittlige renteinntekter for Minnefondet de siste 12 år har vært i overkant av kr. 29 000. 
Også revisor er enig i at dette ikke gir særlig stort rom for utdeling for å ivareta stiftelsens formål, 
hverken når det gjelder utbetalingenes størrelse eller antall mottakere. I tillegg kommer kostnader til 
administrasjon av stiftelsen, som i 2018 var kr. 10 790 slik at netto til utdeling i 2018 var rundt 
kr. 18 500. Noen år har fondets renteinntekter heller ikke dekket fondets driftskostnader. 

Det følger av vedtektene at NTFs hovedstyre, som stiftelsens styre, skal fastsette retningslinjer for 
utdelinger fra stiftelsen. Retningslinjene finnes tilgjengelig på NTFs nettsted. 

I retningslinjene står det presisert at med «studieopphold» forstås vanligvis kortere opphold ved 
universiteter, og at det ved deltakelse i internasjonale møter og kongresser bare gis støtte til 
tannleger som skal fremlegge forskningsrapporter eller holde foredrag. Videre står det i 
retningslinjene at den som får stipend, skal avgi en skriftlig rapport etter reisen, og at stipendiet ikke 
utbetales før rapporten foreligger. Erfaringen er at mange mottakere ikke leverer slike rapporter, og 
utdeling av tildelte midler har derfor ikke funnet sted. Dette er bakgrunnen for at den frie 
egenkapitalen har økt såpass mye, noe som etter hovedstyrets oppfatning underbygger at 
reisestipendene i realiteten ikke er betydningsfulle nok til å ivareta stiftelsens formål. 

I tillegg til å benytte en større andel av den frie egenkapitalen til utdelinger, mener hovedstyret at 
det også bør vurderes å åpne for at stipendene ikke bare skal dekke reiseutgifter. Kostnader til reise 
har blitt forholdsmessig mye rimeligere enn i 1981 da grunnkapitalen ble tilført minnefondet, og en 
mulighet til å utdele midler også til å dekke utgifter til opphold for søkere som skal på et 
studieopphold i utlandet eller representerer norsk odontologi i internasjonale møter, vil etter 
hovedstyrets oppfatning bidra til å fremme stiftelsens formål i større grad.  

Fjerne to-instans behandlingen av søknader og gi hovedstyret myndighet til å treffe 
beslutning om utdeling av midler uten forutgående innstilling fra NTFs fagnemnd 

Testator Liv Gard overlot som nevnt til NTFs hovedstyre å forvalte fondet og utarbeide retningslinjer 
for dette. For å avlaste hovedstyret med denne oppgaven har NTFs fagnemnd blitt tillagt oppgaven å 
gjennomgå innkomne søknader og utarbeide en innstilling for utdeling av midlene. Fagnemndas rolle 
fremgår både av retningslinjene og vedtektene.  

Tatt i betraktning størrelsen på midlene som står til rådighet og antallet søknader som mottas, 
medfører dagens prosedyre etter hovedstyrets oppfatning en unødvendig dobbeltbeltbehandling. 
Det anbefales derfor at søknader om utdeling av midler fra stiftelsen behandles av hovedstyret uten 
forutgående innstilling fra fagnemnda. Den saksbehandler som forbereder saken, kan like gjerne 
gjøre dette direkte for hovedstyret. Fagnemndas ressurser vil dermed kunne prioriteres til å utføre 
oppgaver som i større grad ligger innenfor nemndas kjerneoppgaver.  

Overføre myndighet til å foreta vedtektsendringer fra representantskapet til hovedstyret 

Det følger av gjeldende vedtekter § 5 at vedtektsendringer må vedtas av NTFs representantskap med 
kvalifisert flertall, dvs. 2/3 flertall.  

Hovedstyret stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig at representantskapet må godkjenne 
hovedstyrets forslag til vedtektsendringer, siden alle vedtektsendringer uansett må kvalitetssikres og 
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godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet for å sikre at Minnefondets formål/testators vilje ikke 
omgås. Det kan i denne sammenheng nevnes at det ikke forelegger noen opplysninger som tilsier at 
Liv Gard ønsket at representantskapet skulle ha myndigheten til å utarbeide vedtektene for fondet. 
Siden representantskapet bare møtes hvert annet år vil en overføring til hovedstyret av myndigheten 
til å foreta vedtektsendringer også gjøre det enklere å foreta slike endringer når dette av ulike 
grunner er nødvendig.  

Endringer i søknadsfrister og utdelingstidspunkt 

Gjeldende vedtekter § 4 fastslår at søknad om bidrag fra fondet må være innsendt før 1. februar i det 
året utdelingen skal foretas og at utdelingen skal foretas i forbindelse med Knut Gards fødselsdag 9. 
april eller senest 1. mai samme år. 

For å gi søkerne større forutberegnelighet mener hovedstyret at det er bedre å flytte søknadsfristen 
til 1. november året før utdelingen skal foretas. Da får sekretariatet tid til å gå gjennom søknadene 
og forberede saken for behandling på hovedstyrets første møte i januar i utdelingsåret. Melding om 
tildeling bør deretter gis så raskt som mulig etter at hovedstyret har behandlet søknadene. Stipendet 
blir som nevnt ikke utbetalt før det foreligger en skriftlig rapport etter studieoppholdet/møtet, og 
utdelingen bør derfor ikke knyttes opp mot en bestemt dato. 

Språklige endringer for å oppnå enhetlig begrepsbruk i vedtektene 

Hovedstyret foreslår at det foretas følgende språklige endringer gjennomgående i fondets vedtekter, 
i stedet for å variere begrepsbruken slik det er gjort i dag: 

 «Den norske tannlegeforening» erstattes med «NTF», unntatt første gang navnet nevnes 
 «Fondet» erstattes med «stiftelsen» 
 «Statutter» erstattes med «vedtekter» 

 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 
 

I 

Vedtektene for Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren skal lyde som følger (endringer 
er markert i kursiv og ved overstrykning):  

§ 1 Stiftelsens navn 
Stiftelsens navn er "Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren". 

Navnet er gitt som en anerkjennelse av det store arbeid Knut Gard utførte som generalsekretær i Den 
norske tannlegeforening (NTF) og for norsk og internasjonal odontologi, og for den store 
testamentariske gave Liv Gard skjenket stiftelsen fondet. Videre innebærer navnet en anerkjennelse 
av Frans Berggrens initiativ til å stifte NTF Den norske tannlegeforening. 

§ 2 Stiftelsens formål 
Stiftelsens formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte 
reisestipender til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller for å representere norsk 
odontologi i internasjonale møter. 
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§ 3 Stiftelsens midler og anvendelse 
Stiftelsens midler er skaffet til veie ved: 

a) Innsamling etter Knut Gards død blant NTFs lokalforeninger og venner av Knut Gard, som 
innbrakte kr 45 000. 

b) Overføring av midler fra "25-års jubilantenes fond", med kr 75 000. 
c) Testamentarisk gave fra Knut Gards enke, tannlege Liv Gard, som hadde bestemt at Knut Gards 

Minnefondet skulle tilføyes midler slik at kapitalen utgjorde kr 1 000 000. Gaven representerte kr 
850 000. 

d) Overføring av midler fra Frans Berggrens Minnefond, med kr 63 305. 

Rentene av fondet kan disponeres for utdeling av fondets formål etter retningslinjer fastsatt 
av stiftelsens styre. Midler som ikke disponeres det enkelte år tillegges kapitalen. 

Fondets Stiftelsens grunnkapital er kr 1 000 000, jf. pkt. c) ovenfor.  

Stiftelsens styre fastsetter hvor mye av stiftelsens frie midler som årlig skal deles ut. 

§ 4 Fondets Stiftelsens forvaltning 
Stiftelsens styre er identisk med det til enhver tid valgte hovedstyre i NTF Den norske 
tannlegeforening. Den norske tannlegeforenings NTFs vedtekter regulerer hovedstyrets 
sammensetning og hvordan hovedstyret skal velges. 

Stiftelsens styre forvalter stiftelsen og utdeler midler. etter innstilling fra Den norske 
tannlegeforenings fagnevnd. 

Søknad om bidrag fra fondet stiftelsen må være innsendt før innen 1. november februar i det 
året før utdelingen skal foretas. Utdelingen foretas i forbindelse med Knut Gards fødselsdag 
9. april, eller senest 1. mai samme år. 

§ 5 Statutt Vedtektsendringer 
Endringer i stiftelsens vedtekter fondetsstatutter må foretas av NTFS hovedstyre. Den norske 
tannlegeforenings representantskap med 2/3 flertall. Den norske tannlegeforenings NTFs 
vedtekter regulerer sammensetningen av representantskapet og når representantskapet er 
beslutningsdyktig. 

 

II 

Dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet skulle være av den oppfatning at det er behov for 
justeringer i den vedtektsteksten som representantskapet vedtar, for å kunne oppnå 
formålet med endringene, får hovedstyret fullmakt til å godkjenne slike endringer i samråd 
med Lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 

III  

Endringene gjøres gjeldende så snart de er godkjent av stiftelsesmyndighetene.  
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Sak 14 Hederstegnordningen 
 

Endringer i reglementet 

NTFs hederstegn er ifølge gjeldende reglement foreningens æresbevisning for «fortjenstfullt virke for 
den norske tannlegestand». Hederstegnet kan tildeles medlemmer eller andre som over tid har utvist 
et betydelig engasjement for standen, primært på sentralt nivå. Ifølge reglementet er det 
hovedstyret som foretar den formelle tildelingen av hederstegn, og selve utdelingen skal foretas av 
presidenten ved åpningen av NTFs landsmøte. 

Hovedstyret mener det er på tide med en modernisering og forenkling av ordningens reglement, 
herunder språkdrakten. Forrige revisjon ble gjort av representantskapet i 2004. Det inneholder 
detaljer som ikke anses å høre hjemme i et slikt reglement og som derfor foreslås strøket. Videre 
foreslås en bestemmelse om et eget hederstegnutvalg, noe som har vært praksis i en årrekke, og at 
hovedstyret kan fastsette egne kriterier for tildelingen. Dessuten en bestemmelse om formalia 
knyttet til endringer i reglementet, en oppgave som fortsatt vil ligge i representantskapet. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Reglementet for NTFs hederstegnordning skal lyde: 

 

RReglement for Den norske tannlegeforenings hederstegn 
 

§ 1 

NTFs hederstegn er foreningens æresbevisning som tildeles medlemmer eller andre som over tid har 
utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestand, fortrinnsvis i sentrale verv. 
Hederstegnet tildeles av hovedstyret, som kan fastsette egne kriterier for tildelingen. 

§ 2 

Lokalforeningenes styrer har forslagsrett. Enkeltmedlemmer kan fremme forslag, som i tilfelle skal 
sendes via lokalforeningen med styrets uttalelse. Forslag skal være innsendt til NTFs sekretariat innen 
15. august. 

§ 3 

Et hederstegnutvalg bestående av NTFs president, visepresident og generalsekretær avgir årlig 
innstilling om aktuelle kandidater til hovedstyret innen 1. september. 

§ 4 

Utdeling av hederstegn foretas av presidenten under åpningen av NTFs landsmøte. Hederstegnet kan 
også utdeles ved annen anledning, og av lokalforeningene, når forholdene tilsier det. 
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§§ 5 

Endringer i dette reglementet kan gjøres av NTFs representantskap med alminnelig flertall. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020. 
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Sak 15 Landsmøte 
 

Sted for arrangementet i 2022 og 2023 

Ingen lokalforeninger har søkt om å være lokal medarrangør for landsmøtet verken i 2022 eller 2023. 
Hovedstyret anbefaler derfor at arrangementene avholdes på Norges Varemesse, Lillestrøm. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Landsmøtene i 2022 og 2023 avholdes på Norges Varemesse, Lillestrøm. 
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Sak 16  Valg 
I forbindelse med revisjonen av NTFs vedtekter er det foreslått endringer i sammensetningen av de 
fleste av NTFs råd og utvalg. Valgkomiteen vil ikke forskuttere endringer i vedtektene som ikke er 
vedtatt av NTFs representantskap og har av den grunn besluttet at den vil legge frem to innstillinger i 
år; én etter gjeldende regelverk og én i tråd med foreslåtte endringer i regelverket.  

Dette gjelder ved offentliggjøring i forkant av møtet. På representantskapsmøtet vil NTFs valgkomité 
fremme forslag i tråd med de vedtakene som blir fattet av representantskapet.  

 

Innstilling etter foreslåtte vedtekter:  

 

Sak 16 a Hovedstyre 

Valgkomiteens innstilling: 

President 
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF 
 
Visepresident 
Heming Olsen-Bergem, Oslo TF 
 
Hovedstyremedlemmer 
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF 
Terje Fredriksen, Telemark TF 
Linn Katariina Henriksen, Troms TF 
Ellen Holmemo, Bergen TF 
Line C. Holtan, Vest-Agder TF 
 
Varamedlemmer 
1. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF 
2. Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF 
 

Sak 16 b Sentralt forhandlingsutvalg – valg av representant og 
vararepresentant til NTFs hovedstyre til orientering 

NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal være representert i hovedstyret ved sin leder eller eventuelt 
nestleder, jf. NTFs vedtekter § 13. Nestleder er leders personlige vararepresentant. Leder for NTFs 
sentrale forhandlingsutvalg velges direkte til hovedstyret av NTFs lønnspolitiske forum, jf. § 25.  

Lønnspolitisk forum velger sine representanter 24. oktober d.å. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:  
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Valget av leder og nestleder som henholdsvis representant og vararepresentant til hovedstyret fra 
Sentralt forhandlingsutvalg tas til orientering. 

 

Sak 16 c Sentralt næringsutvalg – valg av representant og vararepresentant 
til NTFs hovedstyre til orientering 

NTFs sentrale næringsutvalg skal være representert i hovedstyret ved sin leder eller eventuelt 
nestleder, jf. NTFs vedtekter § 13. Nestleder er leders personlige vararepresentant. Leder for NTFs 
sentrale næringsutvalg velges direkte til hovedstyret av NTFs næringspolitiske forum, jf. § 28.  

Næringspolitisk forum har foretatt følgende valg:  

Ralf Husebø, Rogaland TF, som representant til hovedstyret.  

Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF, som vararepresentant til hovedstyret.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:  

Valget av Ralf Husebø og Anne Kristine Solheim som henholdsvis representant og vararepresentant til 
hovedstyret fra Sentralt næringsutvalg tas til orientering. 

 

Sak 16 d Representantskapets ordfører og varaordfører 

Valgkomiteens innstilling: 

Ordfører 
Ranveig Roberg, Vestfold TF 
 
Varaordfører 
Gunnar Amundsen, Haugaland TF 
 

Sak 16 e NTFs valgkomité 

Forslag på kandidater innkommet til representantskapets ordfører publiseres på NTFs nettsted. 

 

Sak 16 f NTFs fag – og etterutdanningsutvalg 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Elisabet Jonsson, Nordland TF 
 
Nestleder 
Sverre Aukland, Aust-Agder TF 
 
Medlemmer 
Jie Yuan Wu, Vestfold TF 
Arne-Olav Lund, Bergen TF 
Kristin M. Kolltveit, Buskerud TF 
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Sak 16 g NTFs redaksjonskomité 

Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 
Jon E. Dahl, Oslo TF 
Anders Godberg, Østfold TF 
Malin Jonsson, Bergen TF 
Kristin S. Klock, Bergen TF 
Anne Rønneberg, Oslo TF 
 

Sak 16 h NTFs kontrollkomité 

Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 
Rolf Terje Alvær, Rogaland TF 
Niklas K.O. Angelus, Nord-Trøndelag TF 
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF 
Sigrid B. Lunding, Nordland TF 
Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF 
 

Sak 16 i NTFs etikkråd 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Morten Klepp, Rogaland TF 
 
Medlemmer 
Line Pedersen, Nordland TF 
Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF 
Karen K. Reinholtsen, Bergen TF 
Anja Michaelis, Nordmøre og Romsdal TF 
 

Sak 16 j NTFs sentrale ankenemnd 

Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 
Anne Marte F. Andersen, Østfold TF 
Magne Granmar, Telemark TF 
 
Varamedlem 
Stig Heistein, Oslo TF 

 

Sak 16 k Sykehjelpsordningen for tannleger 

Valgkomiteens innstilling: 
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Leder 
Aleidis Løken, Oslo TF 
 
Medlemmer 
Jon Tryggestad, Nordland TF 
Eva Marie Ross, Oslo TF 
 
Varamedlemmer 
Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF 
Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF 
Elsa Sundsvold, Troms TF 
 

Sak 16 l Revisor 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

PKF ReVisjon AS velges som NTFs revisor for 2020 og 2021 

 



 

 

Representantskapsmøtet 2019 

 

Sak 16 - NTFs representantskapsmøte 2019 

 

Sak 16  Valg 
I forbindelse med revisjonen av NTFs vedtekter er det foreslått endringer i sammensetningen av de 
fleste av NTFs råd og utvalg. Valgkomiteen vil ikke forskuttere endringer i vedtektene som ikke er 
vedtatt av NTFs representantskap og har av den grunn besluttet at den vil legge frem to innstillinger i 
år; én etter gjeldende regelverk og én i tråd med foreslåtte endringer i regelverket.  

Dette gjelder ved offentliggjøring i forkant av møtet. På representantskapsmøtet vil NTFs valgkomité 
fremme forslag i tråd med de vedtakene som blir fattet av representantskapet.  

 

Innstilling etter gjeldende vedtekter:  

 

Sak 16 a Hovedstyre 

Valgkomiteens innstilling: 

President 
Camilla Hansen Steinum, Østfold TF 
 
Visepresident 
Heming Olsen-Bergem, Oslo TF 
 
Hovedstyremedlemmer 
Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF 
Terje Fredriksen, Telemark TF 
Linn Katariina Henriksen, Troms TF 
Ellen Holmemo, Bergen TF 
Line C. Holtan, Vest-Agder TF 
 
Varamedlemmer 
1. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF 
2. Ellen Cathrine Mork-Knutsen, Østfold TF 
3. Patrik Cetrelli, Sør-Trøndelag TF 
 

Sak 16 b Sentralt forhandlingsutvalg – godkjenning av representant og 
vararepresentant til NTFs hovedstyre 

I henhold til NTFs vedtekter § 8 skal Sentralt forhandlingsutvalg være representert i hovedstyret, 
fortrinnsvis ved sin leder. Ifølge Reglement for NTFs tariffbundne virksomheter, sentralt, pkt. 5, 
velger Lønnspolitisk forum selv sin representant og vararepresentant. Valget skal godkjennes av NTFs 
representantskap med alminnelig flertall.  
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Lønnspolitisk forum velger sine representanter 24. oktober d.å. Resultatet av valget med hoved-
styrets forslag til vedtak og presentasjon av den foreslåtte representanten blir lagt ut på NTFs 
nettsted.  

 

Sak 16 c Sentralt næringsutvalg – godkjenning av representant og 
vararepresentant til NTFs hovedstyre 

I henhold til NTFs vedtekter § 8 skal Sentralt næringsutvalg være representert i hovedstyret ved sin 
leder eller dennes personlige vara. Næringspolitisk forum velger leder av Sentralt næringsutvalg 
særskilt. Den av de to øvrige medlemmer av utvalget som deretter får flest stemmer, blir vara for 
lederen.  

Valget skal godkjennes av NTFs representantskap med alminnelig flertall.  

Næringspolitisk forum har foretatt følgende valg:  

Ralf Husebø, Rogaland TF, som representant til hovedstyret.  

Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF, som vararepresentant til hovedstyret.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:  

Ralf Husebø og Anne Kristine Solheim, godkjennes som henholdsvis representant og vararepresentant 
til hovedstyret fra Sentralt næringsutvalg 

 

Sak 16 d Representantskapets ordfører og varaordfører 

Valgkomiteens innstilling: 

Ordfører 
Ranveig Roberg, Vestfold TF 
 
Varaordfører 
Gunnar Amundsen, Haugaland TF 
 

Sak 16 e NTFs valgkomité 

Forslag på kandidater innkommet til representantskapets ordfører publiseres på NTFs nettsted. 

 

Sak 16 f NTFs fagnemnd 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Elisabet Jonsson, Nordland TF 
 
Nestleder 
Sverre Aukland, Aust-Agder TF 
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Medlemmer 
Jie Yuan Wu, Vestfold TF 
Arne-Olav Lund, Bergen TF 
 
Varamedlemmer 
Kristin M. Kolltveit, Buskerud TF 
Anders Øren, Oslo TF 
 

Sak 16 g Redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 

Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 
Jon E. Dahl, Oslo TF 
Anders Godberg, Østfold TF 
Malin Jonsson, Bergen TF 
 
Varamedlemmer 
Kristin S. Klock, Bergen TF 
Anne Rønneberg, Oslo TF 
 

Sak 16 h NTFs kontrollkomité 

Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 
Rolf Terje Alvær, Rogaland TF 
Niklas K.O. Angelus, Nord-Trøndelag TF 
Benedicte H. Jørgensen, Oslo TF 
 
Varamedlemmer (personlige) 
Sigrid B. Lunding, Nordland TF 
Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF 
Berit Øra, Sør-Trøndelag TF 
 

Sak 16 i NTFs råd for tannlegeetikk 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Morten Klepp, Rogaland TF 
 
Medlemmer 
Line Pedersen, Nordland TF 
Mariann S. Hauge, Vest-Agder TF 
Karen K. Reinholtsen, Bergen TF 
Anja Michaelis, Nordmøre og Romsdal TF 
 
Varamedlemmer 
Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF 
Rabia Kanwal Khawaja, Haugaland TF 
Birgit H. Kollevold, Oslo TF 
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Sak 16 j NTFs ankenemnd for klagesaker 

Valgkomiteens innstilling: 

Medlemmer 
Anne Marte F. Andersen, Østfold TF 
Magne Granmar, Telemark TF 
Stig Heistein, Oslo TF 
 
Varamedlem 
Tom Langeland, Rogaland TF 
 

Sak 16 k Sykehjelpsordningen for tannleger 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder 
Aleidis Løken, Oslo TF 
 
Medlemmer 
Jon Tryggestad, Nordland TF 
Eva Marie Ross, Oslo TF 
 
Varamedlemmer 
Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF 
Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF 
Elsa Sundsvold, Troms TF 
 

Sak 16 l Revisor 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

PKF ReVisjon AS velges som NTFs revisor for 2020 og 2021 

 


