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Kjære medlemmer, 

 

Når årets første utgave av Speilet kom ut midt under coronalockdown, var det ingen som visste 

hvilken vei dette skulle gå. Nå kan vi se tilbake og konstatere at vi er heldige som jobber i en sektor 

som ikke ble verst rammet av coronasituasjonen. Og nå venter verden på en vaksine så at ting kan gå 

mot normalt igjen. Det har vært mange digitale møter i år, og NTFs digitale landsmøte var jo en stor 

suksess. 

På årets digitale årsmøte i lokalforeningen med to ekstraordinære generalforsamlinger er det blitt 

fattet vedtak om oppløsning av NTTFs organisasjonsfond og vedtak om nye vedtekter. Vedtektene tar 

utgangspunkt i NTFs mal, som alle lokalforeninger har fått fra NTF. Vi i styret har lagt ned en god del 

arbeid i dette og kommunisert mye med NTF. Det er trivelig med de medlemmer som koblet seg på 

det digitale Teams-årsmøtet, men det kunne gjerne vært flere. Vi vil minne om at alle vi lokale 

tillitsvalgte gjør en innsats for at lokalforeningen skal bestå videre slik flertallet av de fremmøtte på 

generalforsamling i 2019 ga klart uttrykk for. Lange reiseveier var en stor årsak for at Nord Trøndelag 

TF ble grunnlagt i 1985. Vi alle setter pris på å kunne besøke lokale kurs, blant annet det fantastiske 

TSE-kurset i kirurgi i år, som ble historisk fordi andre samling var heldigitalt. Eller det trivelige årlige 

høstkurset på Stiklestad eller Jægtvolden. Slike samlinger er ingen selvfølge dersom det skulle bli en 

stor forening for Trøndelag. For foreningsdemokratiet i NTF er det også ønskelig at NTTF består 

videre. Og da må hvert enkelt medlem bidra, ikke bare vi lokale tillitsvalgte. 

 

God lesing og en fin førjulstid 

 

Niklas Angelus, leder i Nord Trøndelag TF 

  



3 
 

NTFs ledermøte 25.11.2020 
Status i NTF: hjemmekontor er den nye normalen 

Nye retningslinjer for aktiviteten i foreningen 

Odontopoden er i skrivende stund lagt på is 

Tett dialog med helsemyndighetene, ingenting som tyder på at det kommer bli endringer i 

tannhelsetjenesten, men muligens lokale tiltak 

Ikke mange pasienter som avbestiller pga frykt for smitte 

 

Regjeringens budsjettforslag på tannhelse 
Liten økning i total bevilgning 

15 mio NOK øremerket TOO 

5 mio NOK øremerket hvakostertannlegen.no 

Folketrygdens stønadsordning økning på 1% 

Beste budsjett på de siste 5-6 år 

Økte midler til E-helse- KPR; blir positivt mottatt av NTF 

 

Partiprogramforslag for neste stortingsperiode 
Alle parti har forslag til partiprogram unntatt Venstre 

Viser vilje til å satse på tannhelse- men begrenset forpliktelse 

NTF har kontinuerlig dialog med partiene 

Ap ber om en gjennomgang av refusjonsordningen 

NTF ønsker en gjennomgang av stønadsordningen og tannhelsetjenesteloven- for en bedre 

innretning og styrking av stønadsordningene og tilstrekkelige bevilgninger til DOT 

Regjeringen ønsker videre gjennomgang av Blankholmutvalget 

NTF fornøyd med å ha fått gehør for NTFs standpunkt 

Ved spørsmål om hvem som har best tannhelsepolitikk mente plenum at Høyre og FrP har best 

partiprogram for tannhelse 

 

Utfordringer: 

Kontroll på tilbudet 

Sårbare grupper faller utenfor 

Bruk av offentlige midler 

 

http://hvakostertannlegen.no/


4 
 

Forutsetninger: 

Befolkningens økonomi er god 

God kontroll på antall tannleger 

 

Sosial ulikhet: hvordan utjevne sosiale forskjeller på tannhelse 

 

Obligatorisk etterutdanning 
Avgjørende viktig med kontinuerlig kompetanseheving i tannhelsetjenesten 

Ny ordning fra 2021 

NTF mener at den gamle ordningen ble veldig utvannet på kvalitet, veldig mye kursvirksomhet ble 

godkjent 

NTF ønsket enkel ordning, som er lettere å administrere og enklere å forholde seg til 

Hovedstyre bestemmer obligatoriske kurs 
Timekravet reduseres til 20 timer per år 

Periodene reduseres fra fem til to år 

Tydeligere skille mellom generell faglig oppdatering og obligatorisk etterutdanning 

Tellende timer gis kun for kurs i regi av NTF sentralt, lokal- og spesialistforeninger, læresteder, 

kompetansesentre og DOT 

Ved spørsmål om hva plenum syntes var viktig som obligatoriske kurs var etikk, smittevern, helfo 

NTF er i dialog med Helfo kontroll for å høre om dem kan holde kurs for å informere om hva 

tannleger gjør feil som da utløser tilbakebetalingskrav 

NTFs plan for etterutdanning fokuserer på kvalitet, kvantitet (tilgjengelighet for alle), etikk 

Evaluering av årets digitale landsmøte: bedre score enn på alle tidligere landsmøter 

Tilbakemelding på at landsmøte var digitalt var veldig positiv; hybridløsninger i ettertid? 

Veldig godt faglig utbytte, bra at forelesingene har vært tilgjengelig digitalt over lenger tid 

Tidligere opptjente kurstimer i OEU blir med videre 

 

Hva opptar studentene nå? 
Coronasituasjonen byr på utfordringer 

Universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo og utland (Polen) ble undersøkt 

UiB skiller seg ut i så måte at dem er mere bekymret for fremtiden 

Vanskelig tilgang til pasienter, mindre klinisk trening? 

Mulige arbeidsgivere ser på årets studentkull muligens som ‘coronakull’, dette er 

bekymringsvekkende for årets studentkull 
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Orientering fra foreningene 
Stort sett business as usual 

Norsk kjeveortopedisk forening informerer om at flere medlemmer har hatt Helfo-kontroll og tre 

kjeveortopeder fikk strenge straffer med høye tilbakebetalinger og tap av retten å praktisere for 

Helfos regning; dette var noe overraskende siden det var førstegangsforseelse hos disse behandlere 

Norsk periodontistforening informerer om utfordringer i forhold til tidsregistrering 

I en lokalforening fikk tannlege og sekretær pålagt karantene fordi en pasient hadde coronasmitte; 

bruker man munnbind og visir skal det være nok for at pasientkontakt ikke blir sett på som 

nærkontakt; noen sier smittevernfrakker i tillegg, men de fleste ser på visir og munnbind som 

tilstrekkelig; lokal smittevernoverlege bestemmer lokalt 

Orientering fra advokat Elisabeth Scarpello angående vedtektene: de bes sendt til NTF slik at NTF er 

orientert; lokalforeningenes vedtekter trenger ikke godkjenning fra hovedstyret 

 

NTFs økonomi 2020 
NTFs landsmøte 2020 var en stor suksess og bidro til at resultatet ble bedre enn man kunne forvente 

når coronasituasjonen inntraff; man fryktet for å gå i underskudd med 10-15 mio NOK, men 

resultatet ser ut å bli et underskudd på 5 mio NOK 

Nye vedtekter medfører at medlemmer kan strykes ved 1 utestående termin (tidligere to terminer); 

dette betyr at flere medlemmer enn tidligere kommer til å motta varselbrev om strykning 

 

Referent Niklas Angelus 
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Referat fra årsmøte i Nord-Trøndelag Tannlegeforening 18.11.2020 

Avholdt digitalt over Teams 

11 deltakere (tidvis 10 deltakere) 

1) Dagsorden. Godkjent uten anmerkninger 

2) Innkalling. Godkjent uten anmerkninger 

3) Valg av møteleder og referent. Niklas Angelus ble foreslått og valgt som møteleder og Hanna 

Summerfield Myhre til referent. Kyrre Aas Hustad ble foreslått og valgt til å underskrive 

protokoll. 

4) Godkjenning av regnskap 01.01.2019-31.12.2019. Regnskapet ble oppsummert ut fra det 

som har blitt publisert i «Speilet» med et driftsresultat på 37 511kr. Budsjett for 2020 er 

beregnet til et resultat på 23 550kr 

5) Fastsettelse til medlemskontingent ble vedtatt til å være uendret. 

6) Valg av valgkomité: Bjørnar Hafell og Sandra Pedanou er valgt. Ytterligere vararepresentant 

er valgt til at valgkomiteen kan konstituere dette medlemmet. 

7) Eventuelt: 

- Samarbeid med NAV om utdanning av tannhelsesekretærer (eget skriv er sendt ut til 

medlemmene angående dette). I første omgang er det snakk om å arrangere 

«jobbsmak» for aktuelle kandidater, så vil det etter hvert bli intervju og på sikt vil det 

også bli behov for praksisplasser. Om medlemmer av NTTF er interessert i å være med 

her så er det fortsatt mulig å melde sin interesse, bl.a. ved å kontakte Stein Tessem i 

styret (stete@trondelagfylke.no) eller hovedtillitsvalgt for tannhelsesekretærene i TRFK 

Christiane Bogott (chrbo@trondelagfylke.no). 

Ekstraordinær generalforsamling i Nord-Trøndelag Tannlegeforening vedrørende avvikling av 

Organisasjonsfondet 18.11.2020. 

Avholdt digitalt over Teams 

11 deltakere (tidvis 10) 

Styret har i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen gitt sin tilslutning til vedtaket i 

organisasjonsfondet om avvikling. 

Det ble vedtatt en oppløsning av NTTF sitt organisasjonsfond. Restverdiene i fondet overføres til 

NTTF. Kr 25 000 forblir bunden egenkapital i NTTF etter sammenslåing. 

Ekstraordinær generalforsamling i Nord-Trøndelag Tannlegeforening vedrørende 

vedtektsendringer 18.11.2020. 

Avholdt digitalt over Teams 

11 deltakere (tidvis 10) 

Nye vedtekter ble vedtatt. Se vedlegg. 

 

Hanna Summerfield Myhre, referent 

mailto:stete@trondelagfylke.no
mailto:chrbo@trondelagfylke.no
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1. FORENINGENS NAVN OG GEOGRAFISKE OMRÅDE 
Foreningens navn er Nord-Trøndelag TannlegeForening, forkortet NTTF. 

 

Foreningen er et eget organ i Den Norske Tannlegeforening NTF, jfr. NTFs vedtekter § 17. 

 

Foreningens geografiske område er tidligere Nord-Trøndelag Fylke (før sammenslåingen med 

Sør-Trøndelag Fylke 01.01.2018), som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.  

Grensene for lokalforeningene fastsettes av Representantskapet. 

 

 

2. FORENINGENS FORMÅL 
Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta medlemmenes 

faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsmiljømessige interesser og arbeide for kollegialt 

samarbeid, i tråd med NTFs formål. 

 

 

3. REGISTRERING AV FORENINGEN 
Foreningens organisasjonsnummer er 877100642. 

 

4. MEDLEMMENES PLIKTER 
Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs 

etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. 

 

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår sitt forhold 

til NTF.  (Se NTFs vedtekter §46, 1. avsnitt.) 

 



10 
 

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område, eller slutter å utøve 

tannlegeyrket i området, plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal 

også sendes til NTF sentralt.  

 

5. MEDLEMSKATEGORIER 
Lokalforeningen har følgende medlemskategorier: 

5.1 Ordinære medlemmer 

Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har 

sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige 

tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jfr. 

NTFs vedtekter § 41-1. 

 

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er 

valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs 

Representantskap. Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs 

Representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til Representantskapet, 

jfr. NTFs vedtekter § 21-2. 

 

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne 

sammenhenger.  

 

5.2 Pensjonistmedlemmer 

Pensjonerte medlemmer av NTF som har valgt å fortsatt ha tilknytning til foreningen, er også 

medlemmer i lokalforeningen med de samme rettigheter og plikter som ordinære med-

lemmer. 

5.3 Assosierte medlemmer 

Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas: 

 

- Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening  

- Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening 

- Studentmedlemmer av NTF med tilknytning til nordre del av Trøndelag. 

- Passive medlemmer av NTF med tilknytning til nordre del av Trøndelag. 

 

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke 

stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til 

lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs Representantskap. 
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6. KONTINGENT 
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år, og skal betales 

av alle ordinære medlemmer. For pensjonistmedlemmer og assosierte medlemmer fatter 

generalforsamlingen særskilte vedtak om kontingent. 

Endringer av kontingent(er) må fremmes som egen sak til generalforsamlingen. 

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som 

dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening 

som vedkommende står tilsluttet 1. januar. 

 

7. INN- OG UTMELDING 

7.1 Innmelding 

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt 

hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den 

lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin 

hovedtilknytning til, eller senere, skriftlig, har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin 

hovedtilknytning til.  

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. 

7.2 Utmelding  

Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre. 

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i 

lokalforeningen. 

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. 

desember). 

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som 

uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom 

vedkommende ikke søker lokalforeningsstyret om at medlemskapet i opprettholdes. Passive 

medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jfr. pkt. 5.3. 

 

8. STRYKNING OG EKSKLUSJON 

8.1 Strykning 

Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter utsendelse av krav og 

purring, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som 

medlem. NTTF sender ut 2 purringer på kontingenten, én f.eks. i juni og én i f.eks. oktober 

med varsel om at man risikerer å bli strøket som medlem av NTF om man ikke betaler. 

Betalingsfrist for siste purring er 15.12.  Varsel om strykning sendes NTF etter dette, helst før 

1.1. og senest innen 15.1. 
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Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon. 

 

Strykning gjelder fra 1.1. eller fra vedtaksdato i NTF, året etter at man ikke har betalt pliktig 

kontingent til lokalforeningen. Og, med det bortfaller retten til hjelp fra NTF, som 

arbeidstaker-/fag-organisasjon, selv om man har betalt kontingenten til NTF, ettersom dette 

blir betraktet som ufullstendig innbetaling av kontingent. 

 

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.  

 

8.2 Eksklusjon 

Dersom et medlem 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 klagenemnds-regler, kan NTFs 

hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jfr. NTFs vedtekter § 48. 

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs 

administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til 

å kommenter denne.  

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall. 

 

 

 

 
 

9. OVERSIKT OVER NTTFs ORGANER/TILLITSVALGTE 
Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv: 

(1) Generalforsamling. 

(2) Representanter til NTFs representantskap. 

(3) Styre. 

(4) Ett medlem som har ansvar for å sette seg inn i årsregnskapet og presentere det for styret 

før styregodkjennelse. 

(5) Klagenemnd. 

(6) Kollegahjelpere 

(7) Valgkomité. 

(8) Kursnemnd. 

(9) Kontaktperson mot fylkeskommunen/fylkestannlegen/andre lokale myndigheter. Normalt vil 

dette være UTV-representanten. 

 

10.  GENERALFORSAMLING  

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet 
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Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ, og avholdes hvert år i oktober eller 

november måned. 

 

Hvert 2. år, partallsår, avholdes det en forenklet generalforsamling, hvor det kun er valg av 

valgkomité, og ingen krav om beretninger. I oddetallsår avholdes ordinær generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre 

medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse. 

 

10.2 Generalforsamlingens oppgaver 

Generalforsamlingen har følgende oppgaver: 

1. Gjennomgå styrets signerte 2-årsberetning. Hele styret signerer. 

2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.  

3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.  

4. Fastsette medlemskontingenten for kommende år, om denne er foreslått endret. 

5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.  

6. Velge  

• Styret. 

• Klagenemnd. 

• Kollegahjelpere (2). 

• (Valgkomité.   NB: Denne velges i partallsår/de år det ikke er ordinær 

generalforsamling). 

• Representanter til NTFs Representantskap. 

7. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden. 

8. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke 

gjennomgås i et eget medlemsmøte. 

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen 

 

(1) Tidspunkt for generalforsamling 

Ordinær generalforsamling, med valg, avholdes hvert annet år, de år NTF avholder 

sitt Representantskap (oddetallsår). 

 

Generalforsamling avholdes senest før medio november og minst 14 dager før et 

Representantskap. 

(2) Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste 

Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på 

generalforsamlingen.   

Styret skal, gjennom en skriftlig innkalling til generalforsamling, varsle medlemmene 

om dato og sted for generalforsamlingen, og spesielt påpeke fristen for innlevering 
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av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen; den skal være, om ikke en 

dato er angitt, 3 uker før.         

Innkalling sendes normalt pr. e-post. Fullstendig medlemsliste er derfor viktig. 

Medlemmene har et eget ansvar for å formidle en gyldig e-postadresse både til NTF 

og NTTF. 

Saker bør fortrinnsvis sendes styret skriftlig/på e-post. Det KAN åpnes for å diskutere 

en sak (ikke vedtektsendringer) som tas opp på møtet, men det skal ikke gjøres 

vedtak. Slike saker kan det først gjøres vedtak om på neste generalforsamling eller 

gjennom styrevedtak. 

Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på 

generalforsamlingen. 

Møteinnkalling må være sendt medlemmene minst 4 uker før generalforsamlingen. 

Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen (* = til en ordinær generalforsamling): 

1. Dagsorden. 

2. Referat fra forrige generalforsamling. 

3. Styrets 2-årsberetning * 

4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte * 

5. Styregodkjent regnskap for foregående år. 

6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode. 

7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling. 

8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens 

innstilling * 

9. Forslag til representant(er)/vararepresentant til NTFs Representantskap * 

Forslag til instrukser for eventuelle utvalg, nemnder og komitéer i lokalforeningen, 

dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse, om det 

vedtas oppnevnelse av slike gjennom styrevedtak. 

I partallsår skal det legges frem forslag på kandidater til valgkomitéen. 

(3) Møteledelse og referat 

Lokalforeningsleder leder, evt. annet styremedlem som velges på møtet, leder 

generalforsamlingsmøtet. 

Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker 

møteleder referent, eventuelt etter forslag fra møtedeltakerne. 

 

Referatet skal godkjennes av ett medlem som generalforsamlingen velger i forkant av 

møtet, og underskrives av denne i tillegg til referenten.  

 

Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter 

generalforsamlingen og vedlegges også neste års innkalling til generalforsamling. 
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 (4)  Valg og stemmegivning  

Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i 

vedtektene.  

 

Valg og avstemninger trenger bare skje skriftlig når det er flere kandidater til et verv 

eller dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.  

Valg gjelder for to år og gjelder fra 1.1. påfølgende år 

 

11.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
   Ekstraordinær generalforsamling innkalles når 

- styret finner det nødvendig, eller 

- minst ¼ av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret. 

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saks-

dokumenter. 

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved 

innkalling.  

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.  

 

12.   BEHANDLING AV SAKER TIL NTFs REPRESENTANTSKAP 

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene 

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til Representantskapet 

for medlemmene i et medlemsmøte eller på generalforsamlingen. Dette kan gjerne gjøres 

ved at et medlem fra NTFs hovedstyre inviteres til å gjøre det. 

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden 

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til Representantskapet, har 

lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette 

endringsforslag og forlange disse satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at 

endringsforslaget og stemmetallene meddeles Representantskapet ved dets ordfører, før 

saken behandles på Representantskapsmøtet. 

12.3 Lokalforeningens representanter til Representantskapet 

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra 

sin lokalforening. 

På et eventuelt eget medlemsmøte, der sakene til det ordinære representantskapsmøtet 

drøftes, kan man også velge foreningens representanter og deres vararepresentanter (2). 
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Representantene velges for kommende representantskapsperiode, og valget protokollføres 

på generalforsamlingen. 

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

Det betyr at minst 2 representanter møter på Representantskapsmøtene. Er en representant 

forhindret fra å møte på Representantskapet, møter den valgte vararepresentanten i dennes 

sted. Lokalforeningen representeres altså, i tillegg til leder, av ytterligere én representant. 

Dersom antall medlemmer i NTTF overstiger 150 medlemmer vil det utløse rett til å sende en 

tredje representant. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF teller med i 

grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges til grunn. 

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er forhindret fra å møte, kan styret 

velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs 

sekretariat. 

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning 

Lokalforeningen 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 resultatet fra en avstemning om en sak 

i lokalforeningen, for Representantskapet. 

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra 

Representantskapsmøtet, herunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak. 

 

13.   STYRET 

13.1 Styrets oppgaver 

Styret har følgende oppgaver: 

 

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

(2) Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt. 

(3) Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen 

er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle 

andre offentlige registre. 

(4) Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i 

lokalforeningen. 

(5) I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder 

NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser. 

(6) Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.  

(7) Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det. 
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(8) Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs 

virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt. 

(9) Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og 

årsberetning. 

(10) Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende 

budsjettperiode. 

(11) Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen. 

(12) Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal 

behandles på generalforsamlingen. 

(13) Kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomitéen kan fremme forslag på 

kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 17. 

(14) Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem godkjent og signert regnskap 

samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen. 

(15) Sammen med Kursnemnda være ansvarlig for lokalforeningens faglige 

kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med 

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud 

lokalt. 

(16) Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde 

NTFs medlemsregister oppdatert. 

(17) Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i 

lokalforeningen. 

(18) Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. 

andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende 

til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets 

begrunnede innstilling i saken. 

(19) Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, og 

oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering. 

(20) Eventuelt arrangere medlemsmøter. Innkalling til møtene skal sendes ut minst 2 uker 

i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og 

en av møtedeltakerne skal utpekes av lokalforeningsleder til å være referent. 

(21) Arrangerer sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale 

sammenkomster. 

(22) Avholde medlemsmøte, eventuelt for å gjennomgå de saker som skal behandles av 

Representantskapet. Dette kan også gjøres på generalforsamlingen, og da før valg av 

representanter til Representantskapsmøtet.  

 

13.2 Styrets sammensetning og valg 

Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer: 

(1) Leder.  

(2) Nestleder/styremedlem.  

(3)         Styremedlem med spesielt ansvar for å sette seg inn i årsregnskapet, og som er  

kontaktperson mot Regnskapsfirmaet = «regnskapskoordinator» 



18 
 

 

(4) UTV-representant. 

 

(5) 1 vararepresentant 

 

 Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra 

valgkomiteen. Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte. 

Valg av leder skjer separat. 

Valg foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til et verv. 

 

Nestleder er stedfortreder for leder. For de valgte styremedlemmene velges ett varamedlem. 

Varamedlemmet trer inn som fast medlem ved permanent forfall i styret. 

 

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor. Styret må ha et minst ett 

privatpraktiserende medlem, som ikke er leder, og som skal ha et spesielt ansvar for å ivareta 

næringsdrivende tannlegers interesser. 

Styret skal ha ett styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av det lokale Utvalg av 

TillitsValgte (UTV). Slikt styremedlem, og dennes eventuelle personlige vararepresentant, 

velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale 

forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Lokalt UTV bør velge 

sin€ representant(er) til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling. 

UTV-leder kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder. 

 

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet 

Styret skal være fulltallig på sine møter. Om nødvendig bør møtedato endres slik at dette er 

tilfelle. 

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall medmindre annet fremgår av vedtektene.  

Det skal/bør føres skriftlig referat fra styremøter – uansett om disse skjer pr. telefon. Dersom 

styrevedtak gjøres ved telefon(konsultasjoner) eller e-post (i hastesaker), skal slike protokoll-

føres i referat på førstkommende styremøte. 

13.4 Habilitetsregler 

For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i Forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt 

de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten 
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til lokalforeningsstyrets avgjørelse svekkes, medfører 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 vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær 

personlig tilknytning til.  

Et medlem av lokalforeningsstyret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende 

mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer varamedlem inn i vedkommende medlems 

sted. 

 

13.5 Regnskap 

Regnskapsfører har ansvar for å føre foreningens regnskap. (Se egen avtale/kontrakt.) 

Årsregnskapet skal gjennomgås med regnskapskoordinator fra styret. 

Regnskapsåret følger kalenderåret (1.1. – 31.12.) 

Regnskapet skal styrebehandles og godkjennes senest innen utgangen av mars påfølgende år. 

Styregodkjent og signert årsregnskap for sist år forelegges generalforsamlingen til orientering 
og for kommentarer. Årsregnskapet for foregående år og foreløpig regnskap for inneværende 
år danner grunnlaget for styrets forslag til budsjett for kommende år. 

 

13.6 Signaturrett 

Lokalforeningsleder og et styremedlem kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine 

underskrifter. Styret bestemmer hvilket styremedlem som skal ha prokura. Det bør ikke være 

regnskapskoordinator. 

 

14.   KLAGENEMND 
Lokalforeningens Klagenemnd velges på generalforsamlingen. Valget gjelder for 2 år. 

 

Klagenemnden skal ha 3 medlemmer, og er kun beslutningsdyktig når alle medlemmene er til 

stede/har uttalt seg i en sak. Klagenemnden velger selv sin leder. Dersom et medlem 

slutter/trekker seg, er det styret oppgave å velge et nytt medlem inneværende valgperiode. 

 

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs 

Klagenemnder. 

 

15.  KOLLEGAHJELPERE 
Lokalforeningen skal ha minst to kollegahjelperne som velges på generalforsamlingen for 

minimum 4 år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat 

sektor, og bør ikke ha andre tillitsverv. 
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For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til NTFs retningslinjer 

for kollegahjelpordningen. 

 

16.   KURSNEMND  
Kursnemnda skal bestå av 3 medlemmer og velger selv sin leder. 

Kursnemnda er, sammen med styret, ansvarlig for NTTFs faglige kursvirksomhet, 

hovedsakelig knyttet til generalforsamling og «vårkurs», men har også ansvar for å 

koordinere TSE (Tannlegeforeningens Systematisk Etterutdanning) og samarbeide med NTF 

om lokal kursvirksomhet. 

 

17.  VALGKOMITÉ 

17.1 Valgkomitéens sammensetning og valg 

Valgkomitéen består av en leder og 2 medlemmer. Både offentlig og privat sektor bør være 

representert i valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer kan ikke samtidig inneha andre verv 

i foreningens organer. Valgkomitéen velges for 2 år av gangen.  

Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslås som medlem til valgkomitéen. Dersom det 

ikke, innen en gitt frist, er kommet inn forslag på tilstrekkelig antall kandidater til en ny 

valgkomité, er styret forpliktet til å fremsette forslag på manglende medlemmer. Disse skal 

umiddelbart underrettes av styret, men kan ikke motsette seg å bli innstilt. De kan dog 

fremme en alternativ kandidat på generalforsamlingen, om de har en god grunn for å ikke 

selv ta imot valget. 

Valgkomitéen velges direkte av og på generalforsamlingen i partallsår. 

17.2 Valgkomitéens arbeid og oppgaver 

Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge 

vedtektene skal velges av generalforsamlingen.   

 

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen en på 

forhånd fastsatt frist. NTTFs styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene. 

 

Valgkomitéens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante 

opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha 

akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomitéen legge vekt på allsidighet med 

hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det 

følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i de ulike verv. 
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Valgkomitéens innstilling skal forelegges for styret senest 4 uker før generalforsamling, slik at 

den kan kunngjøres for medlemmene i innkallingen til generalforsamlingen. 

 

Valgkomitéen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, og skal avgi en enstemmig 

innstilling, d.v.s. være fulltallig når innstillingen avgis. 

 

18.  UTFYLLENDE REGLER 
I saker som ikke dekkes av lokalforeningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelder. 

 

19.  VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes 

styret senest 4 uker før generalforsamlingen. 

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt 

sin innstilling i saken.  

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.  

 

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, medmindre generalforsamlingen beslutter et 

annet ikrafttredelsestidspunkt. 

 

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jfr. NTFs vedtekter § 18-2. 

 

20.  OPPLØSNING 
Oppløsning av foreningen, eventuelt sammenslåing med nabolokalforening, kan vedtas av 

generalforsamlingen. Det forutsetter at minst 25 % av medlemmene er tilstede på 

generalforsamlingen og at minimum 2/3 av de tilstedeværende på generalforsamlingen 

stemmer for. 

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at 

beslutningen er fattet.  

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for 

øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær 

generalforsamling, jfr. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden 

til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.  
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Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for 

tannleger, som ligger innenfor foreningens formål. 

* * * * * 
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Traumeberedskap 
 

Styremøte 26.11.20 

Må være traume! Folk som har vondt, må vente! Telefonsvarer som gir beskjed om at det må være 

traume! 

Erfaringen er at pågangen ikke er så stor 

De fleste står i telefonboken; er alle tilgjengelig? 

Konklusjon: mest tilrettelagt innen DOT både hva gjelder organisasjon, stabil plattform, spredning, 

lettere å gi kompensasjon i form av f eks avspasering; utfordrende å måtte rykke ut midt på natten 

og etterpå gå på jobb neste dag/ samme dag 

Utfordrende å ha dette som frivillig ordning, må være en systematisk ordning 

Man kan spørre de private om dem frivillig vil bli med på en ordning innen DOT, men 

hovedorganisator må være DOT 

Hvor mange tannleger er nødvendig for en slik ordning? Hvor mange private må støtte opp rundt 

DOT? 

Godtgjørelse: traumeberedskap må ha godtgjørelse; kan legevakta faktureres? Hvor lenge må man 

være tilgjengelig? Hele natten? Til 22.00? Til 23.00? Frem til 22.00 dekker man i det minste traume 

hos barn og idrettsskader, etter denne tid er sannsynligheten høy for at man har med rusa personer 

å gjøre 

Enkleste løsning: legevakt har telefonliste på alle tannleger; fare med telefonliste: noen er alltid 

tilgjengelige, noen er alltid utilgjengelige 

Kan legevakta bli mere kompetent i forhold til tanntraumer? Gi plakat til alle legevakter hva man skal 

gjøre ved tanntraume; hva må behandles med en gang hos tannlege, hva kan vente? Hva skal lege 

informere tannlegen om? Legevakt journalfører hva som er gjort og hvem dem har ringt til; muligens 

må man samarbeide med Fylkeslegen her 

Alternativ til telefonliste er at en tannlege innen DOT er tilgjengelig hele tiden og får kompensasjon 

for det 

Man må ha sekretær! Me too-problematikk! Sikkerhet midt på natta! Må være god kompensasjon; 

legevakta kan ikke pålegge tannlege å stille hos en rusa person 

 

 

Teams-møte med Fylkestannlegen den 02.12.20 

Problem hos de private tannlegene: lenge siden dem har jobbet med barn, stadig nye retningslinjer 

rundt traumebehandling hos barn 

Foreløpig konklusjon: legevakt har liste med tannleger som kan kontaktes 

St Olavs hospital er tilgjengelig for kjevekirurgi ifm store ulykker, men ikke for mindre tanntraumer 

 


