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BERETNING FRA NTFS SENTRALE 
NÆRINGSUTVALG 2019-2021 
 

Utvalgets medlemmer og sekretær 

Beretningen gjelder perioden fra 1. august 2019 til 31. juli 2021. NTFs sentrale næringsutvalg for 
perioden 2020-2021 ble valgt av NTFs næringspolitiske forum 19. og 20. september 2019.  
 
Fra 1. januar 2020 har Sentralt Næringsutvalg (SNU) hatt følgende sammensetning:  
Ralf B. Husebø, Rogaland tannlegeforening (leder), Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag 
tannlegeforening (nestleder), Bård Anders Hagen, Finnmark tannlegeforening (medlem), Cecilie 
Heistein, Oslo tannlegeforening (medlem) og Jon Arne Gangvik Østgård, Østfold tannlegeforening 
(medlem). Sekretariatsansvarlig har vært spesialrådgiver Lin Muus Bendiksen. 
 
Utvalgets sammensetning og sekretariatsansvarlig i den perioden som gjelder kalenderåret 2019, 
framgår av beretningen for 2017-2019.  
 
NTFs vedtekter ble vedtatt endret på representantskapsmøtet 30. november 2019 hvilket medførte 
at utvalget ble utvidet fra tre til fem medlemmer fra den påfølgende styreperioden. På samme møte 
ble nytt reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum godkjent. 
 

Utvalgets aktivitet i perioden 

NTFs sentrale næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål samt være et rådgivende organ 
for hovedstyret jf. NTFs vedtekter § 27.  
 
I henhold til reglementet for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum punkt 1.3.3 skal 
Sentralt Næringsutvalg: 
 

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  
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Leder av Sentralt Næringsutvalg, Ralf Husebø, sitter i NTFs hovedstyre. Anne Kristine Solheim er 
varamedlem til hovedstyret. 
 
Ralf Husebø er NTFs representant i Akademikerne Næringsdrivende, med Lin Muus Bendiksen som 
varamedlem. Ralf Husebø og Anne Kristine Solheim representerer tannlegeforeningen i 
arbeidsgruppe om Pasientens legemiddelliste (PLL). Bård Anders Hagen og Lin Muus Bendiksen 
representerer privat sektor i samarbeidet med TrinnVis.  
 
Sentralt Næringsutvalg har i løpet av perioden hatt 15 utvalgsmøter, hvorav 10 har vært avholdt som 
digitale møter. I tillegg har SNU hatt en rekke kortere, uformelle samtaler, særlig i begynnelsen av 
koronapandemien. Utvalget har imidlertid lagt vekt på å være sterkt involvert i de av foreningens 
saker som angår privat sektor.  
 
Av smittevernhensyn har den direkte kontakten mellom SNU og medlemmer og lokale tillitsvalgte i 
privat sektor vært sterkt begrenset i store deler av beretningsperioden. Det skyldes at tradisjonelle 
møter i NTF-regi lokalt og sentralt har blitt avlyst eller erstattet av nettbaserte møter.  
 
Sentralt Næringsutvalg har arrangert Næringspolitisk Forum to ganger i perioden, med én 
representant fra hver lokalforening, deler av hovedstyret og sekretariatet. Næringspolitisk Forum tar 
opp aktuelle temaer og saker av særlig interesse for privat sektor.  
 
Sentralt Næringsutvalg har vært representert på NTFs landsmøte i 2019 og 2020. Det ble avholdt 
fellesmøte med Sentralt Forhandlingsutvalg i desember 2019 med erfaringsutveksling om aktuelle 
temaer i offentlig og privat sektor. Et planlagt fellesmøte i 2020 måtte avlyses grunnet 
koronapandemien.  
 
Det har vært avholdt møte med Virke, Parat og Fagforbundet om tannhelsesekretærenes lønnsnivå 
basert på innhentet lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). På grunn av koronapandemien 
kunne ikke mønsteravtaleforhandlingene for privatpraktiserende tannleger og deres 
tannhelsesekretærer gjennomføres før i desember 2020.  
 

De viktigste sakene i perioden  

Sentralt Næringsutvalg har holdt seg godt orientert om Hovedstyrets saker og i særdeleshet de som 
vedrører privat sektor. Utvalget har bidratt med synspunkter og innspill på møtene gjennom sin 
leder.  
 
Av saker som har engasjert Sentralt Næringsutvalg i perioden, nevnes spesielt: 

o De to assistenttannlegemodellene som NTF anbefaler og har standardavtale for; henholdsvis 
leietannlegemodellen og oppdragstakermodellen 

o Analyse av medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i privat sektor i 2019 og hvilke 
konsekvenser funnene skal få for fremtidig medlemstilbud og prioriteringer 

o Medlemstilbudet gjennom samarbeid med TrinnVis; både til TrinnVis’ kunder og det som 
ligger åpent og tilgjengelig for alle NTFs medlemmer  

o Grønt skifte i tannlegebransjen 
o Prissetting av tannhelsetjenester og bruk av «lokkepriser»  
o Norm for informasjonssikkerhet i tannhelsetjenesten 6.0, og utarbeidelse av norm for små 

virksomheter. 
o Privatpraktiserende tannlegers livs- og yrkessituasjon i ulike faser av koronapandemien, 

støtteordningene fra det offentlige og NTFs tilbud til medlemmene i den forbindelse 
herunder rådgivning personlig og på nettstedet  
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o Koronavaksinering av tannhelsepersonell  
o Bedre kommunikasjon med flere medlemmer i privat sektor gjennom «Åpent møte» 

 
Av andre interne saker hvor Sentralt Næringsutvalg har vært involvert, nevnes høringsuttalelser om 
forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør, NOU 
2020 nummer 13 om Private aktører i velferdsstaten og NOU Norges offentlige utredninger 2020 
nummer 12 om Næringslivets betydning for levende og bærekraftig lokalsamfunn samt NTFs 
arbeidsprogram.  
 

Næringspolitisk Forum 2019 

Tema på NTFs næringspolitiske forum 19. og 20. september 2019 var:  
Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser ved Anders Dysvik, Ph.D og professor på 
Handelshøyskolen BI samt gjennomgang og vedtak av nytt reglement for NTFs sentrale næringsutvalg 
og næringspolitiske forum.  
Videre ble utkast til nytt policydokument om tannlegers rolle og grenseoppgang mot annet 
tannhelsepersonell og policydokument om fremtidens tannhelsetjeneste gjennomgått og debattert.  
 
Det ble gjennomført valg til valgkomitéen for NTFs sentrale næringsutvalg for perioden 2020-2021: 
Berit Øra fra Sør-Trøndelag tannlegeforening ble ny leder av valgkomiteen, Tor Arild Tobiassen fra 
Vest-Agder tannlegeforening og Anders Berntsen fra Bergen tannlegeforening ble valgt til 
medlemmer. De to første sto til gjenvalg.  
 

Næringspolitisk Forum 2020 

På grunn av koronapandemien ble det avholdt nettbasert forum begrenset til en ettermiddag/kveld. 
Tema på NTFs næringspolitiske forum 17. september 2020 var:  
Tannlegen, hva nå? ved Espen R. Skaldehaug, førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Foredraget 
omhandlet virksomhetsledelse i usikre tider.  
Lokalforeningenes representanter orienterte om status og aktuelle problemstillinger i egen 
lokalforening. I tillegg var det satt av tid til en grundig orientering om den siste tidens hendelser og 
utfordringer fra NTFs president og SNUs medlemmer.  
 
 


