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Sak 7.1 

 
NTFs vedtekter 
 

Forslag til endringer 

 

Bakgrunn  

I forrige representantskapsperiode ble det foretatt en totalgjennomgang av NTFs vedtekter. På 

denne bakgrunn vedtok Representantskapet 2019 reviderte vedtekter som trådte i kraft 1. januar 

2020. I gjeldende periode har alle NTFs lokal- og spesialistforeninger, og også NTF Student, arbeidet 

med å revidere sine vedtekter. Målet med dette arbeidet var at vedtektene til alle disse foreningene 

er i tråd med NTFs vedtekter. I tillegg var det et mål at alle fikk vedtekter utarbeidet etter samme mal 

og som adresserer relevante problemstillinger for foreningsarbeidet og dermed kan brukes som et 

nyttig arbeidsverktøy for både styret og generalforsamlingene/årsmøtet (NTF Student). 

I forbindelse med foreningenes vedtektsarbeid har det kommet opp ulike spørsmål og 

problemstillinger knyttet til regelverket. Endringsforslagene som fremmes her er i stor grad basert på 

innspill som har innkommet fra NTFs lokal- og spesialistforeninger og fra NTF Student.  

 

Endringsforslag til de enkelte bestemmelser 

 

§ 2 Formål 

§ 2 nr. (1) lyder. 

«Foreningens formål er å:  

(1) samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale 

interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse,»  

Det er et krav for å arbeide som tannlege i Norge at man har norsk autorisasjon eller lisens. Norsk 

autorisasjon/lisens er også en forutsetning for å være ordinært medlem av NTF. Det er ikke relevant 

hvor man opprinnelig er fra. NTF har også student- og pensjonistmedlemmer, som ikke har 

autorisasjon. I stedet for å knytte formålet opp mot de som har norsk autorisasjon foreslås at 

bestemmelsen viser til «tannleger i Norge». 

§ 18-3 Lokalforeningens styre 

§ 18-3 tredje avsnitt lyder: 
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«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.» 

I arbeidet med lokalforeningenes vedtekter har det vist seg at siste setning i dette avsnittet bør 

justeres på bakgrunn av følgende momenter: 

For det første er det ikke naturlig at alle deltakerne på generalforsamlingen skal ha stemmerett ift. 

hvem som skal representere de privatpraktiserende i lokalforeningens styre. Til sammenligning 

velges styrets UTV-representant direkte av offentlige ansatte i tråd med Reglement for NTFs sentrale 

forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter, jf. § 18-3 andre avsnitt. 

For det andre har noen lokalforeninger egne utvalg for privat sektor. Der hvor man har et slikt utvalg 

er det naturlig å overlate til dem å velge hvem som skal representere de privatpraktiserende 

tannlegene i lokalforeningen og arbeide for deres interesser i styret. 

For det tredje er det flere lokalforeninger som mener at oppgaven som privatpraksisrepresentant bør 

kunne håndteres av et av de øvrige styremedlemmene som arbeider i privat sektor, og at 

vedkommende bør kunne velges blant et av de øvrig valgte styremedlemmene. Mange 

lokalforeninger ønsker å redusere størrelsen på styrene og i noen lokalforeninger er det ikke så 

mange privatpraktiserende medlemmer. 

§ 20-1 Generelt om NTF Student 

Endringene som foreslås i denne bestemmelsen henger sammen med endringene som foreslås 

inntatt i § 40-3 Studentmedlemmer. Det vises derfor til redegjørelsen under § 40-3 nedenfor.  

§ 21-5 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning 

§ 21-5 første avsnitt lyder: 

«Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra 

foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes 

stemmegivning.» 

Denne bestemmelsen har avstedkommet en del forvirring ift. hva 2. setning egentlig betyr. Ordlyden 

i dette avsnittet har eksistert i mange år og ble videreført i sin helhet da vedtektene ble revidert i 

2019. Poenget med bestemmelsen er å få frem at hverken lokalforeningen som sådan eller et flertall 

i denne på forhånd kan binde en enkelt representant i dennes stemmegivning på 

representantskapet. Etter hovedstyrets oppfatning er innholdet i 1. setning dekkende. 2. setning er 

derfor overflødig. Hvis noen i lokalforeningene skulle ha kunnet gi valgte enkeltrepresentanter et 

bundet mandat, er det jo nettopp flertallet. Hovedstyret foreslår derfor at 2. setning slettes. 

§ 28 NTFs næringspolitiske forum 

Bestemmelsen lyder: 
«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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Styrerepresentantene som det vises til, er beskrevet nærmere i § 18-3 tredje avsnitt: 

«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.» 

 

For å sikre lokalforeningsleders nøytralitet fremgår det uttrykkelig av § 18-3 fjerde avsnitt at 

vedkommende ikke også kan inneha vervet som privatpraksis- eller UTV-representant i styret.   

Bakgrunnen for at det ved revisjonen i 2019 ble innført en plikt for alle lokalforeningene til å velge et 

privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers 

interesser var at det ble ansett viktig at også de selvstendig næringsdrivende tannlegene, som utgjør 

den største andelen av NTFs medlemmer i privat sektor, har en fast representant i styret. 

Representanten skal ha særskilt ansvar for å holde seg orientert om/ivareta næringsdrivende 

tannlegers interesser i styret. Det er også dette styremedlemmet som skal representere 

lokalforeningen på næringspolitisk forum der leder for NTFs sentrale næringsutvalg velges. Lederen 

av utvalget har automatisk plass i hovedstyret, og det ble derfor ansett viktig at de som velger 

vedkommende er valgt til dette vervet i lokalforeningsstyrene.  

I arbeidet med lokalforeningsvedtektene var det ikke alle som var kjent med denne endringen i 

tidligere praksis når det gjelder hvilket styremedlem som skal representere lokalforeningen på NTFs 

næringspolitiske forum. Det foreslås derfor at det inntas en henvisning til § 18-3 tredje avsnitt i § 28.  

Det foreslås også en tilsvarende presisering i pkt. 2.2 i Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og 

næringspolitiske forum som gjelder sammensetningen av representanter på NTFs næringspolitiske 

forum, se sak 7.3 om dette.  

§ 40-2 Ordinære medlemmer  

§ 40-2 lyder: 

«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.» 

§ 48 første avsnitt lyder: 

«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.» 

§ 40-2 angir vilkåret for å bli ordinært medlem, men sier ikke noe om man kan fortsette å være 

medlem dersom vilkåret ikke lenger er til stede. Vilkåret for medlemskap er at man har tillatelse til å 

utøve tannlegeyrket i Norge, dvs. at man har autorisasjon eller lisens til å praktisere som tannlege. 

Det er ulike årsaker til at medlemmer blir fratatt autorisasjonen midlertidig eller permanent. I mange 

tilfeller vil være slik at medlemmer som har blitt fratatt autorisasjonen bør få mulighet til å rette opp 

i forholdet som forårsaket tapet av autorisasjon og i den anledning også må kunne søke bistand hos 

NTF. Dette er bakgrunnen for at det i bestemmelsen er åpnet for at det kan foretas en konkret 
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vurdering av om vedkommende bør kunne opprettholde sitt medlemskap mens de får bistand fra 

NTF.  

Dersom et medlem mister sin autorisasjon permanent eller ikke tar kontakt med NTF for bistand ved 

tap av autorisasjon, beskriver vedtektene ikke uttrykkelig hvordan NTF skal forholde seg overfor 

medlemmet. Hovedstyret foreslår derfor at det inntas en presisering i bestemmelsen om at dersom 

forutsetningene for medlemskap ikke er til stede vil medlemmet automatisk bli utmeldt av NTF. 

Bestemmelsen i § 40-2 bør også sees i sammenheng med eksklusjonsbestemmelsen i § 48 der det 

står at: Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere et medlem som er fratatt sin autorisasjon eller 

lisens som tannlege. Som nevnt kan det være ulike/sammensatte årsaker til at et medlem blir fratatt 

sin autorisasjon og for de fleste er tap av autorisasjon en svært belastende opplevelse. Hovedstyret 

er av den oppfatning at eksklusjon som sanksjon mot medlemmer som opplever en slik krise kun bør 

reserveres for de mer grove tilfellene.  

§ 40-3 Studentmedlemmer 

Bestemmelsen lyder: 

«Odontologistudenter kan opptas som studentmedlemmer. Ethvert studentmedlem inngår 

automatisk som medlem i NTF Student.» 

Medlemskategorien «studentmedlemmer» er som utgangspunkt bare ment å omfatte de som er 

under grunnutdanning i odontologi. Dette bør tydeliggjøres i bestemmelsen. Tannleger under 

spesialisering er derimot ikke å anse som studenter i denne sammenheng. Denne gruppen inngår 

som ordinære medlemmer med redusert medlemskontingent. 

Det bør også tydeliggjøres at man er berettiget til studentmedlemskap uansett om man tar 

grunnutdanningen i Norge eller i utlandet.  

Hovedstyret foreslår videre at det presiseres at også ferdig utdannede tannleger fra utenfor EØS-

området som må fullføre tilleggsutdanning (kvalifikasjonsprogram) for å kunne få autorisasjon til å 

utøve tannlegeyrket i Norge kan opptas som studentmedlemmer. Dette fordi de ikke omfattes av 

noen av de andre medlemskategoriene og derfor ikke kan bli medlem av NTF til tross for at de er i et 

løp for å få lisens eller autorisasjon som tannlege i Norge. De kan dermed ikke delta på NTFs 

studentkurs som skal forberede dem på arbeidslivet som tannlege i Norge og de kan ikke søke 

rådgivning knyttet til f.eks. inngåelse av arbeidskontrakter. Disse tannlegene kan utgjøre en sårbar 

gruppe og hovedstyret mener at de bør ha mulighet til å knytte seg til NTF også i perioden mens de 

gjennomfører kvalifikasjonsprogrammet og frem til de mottar lisens/autorisasjon. Alle 

studentmedlemskap konverteres automatisk til ordinært medlemskap når medlemmet har mottatt 

lisens/autorisasjon 

Kvalifikasjonsprogrammet er et fulltidsstudium ved universitetet i Bergen med en normert studietid 

på 1,5 år. Dersom studenten ikke følger normert progresjon i studiet, kan studieretten forlenges med 

inntil ett semester. Ved opptak til kvalifikasjonsprogrammet tildeles kandidaten studierett ved det 

medisinske fakultet ved UiB. Programmet har som mål å tilpasse oppnådd odontologisk 

grunnutdanning utenfor EU/EØS-området med norsk integrert master i odontologi.  

Etter å ha konsultert styret i NTF Student foreslår hovedstyret at denne gruppen studentmedlemmer 

også bør få automatisk medlemskap i NTF Student. 
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§ 46 Medlemmenes plikter 

Regelverket som gjelder den obligatoriske etterutdanningsordningen i NTF heter i dag «Regler for 

obligatorisk etterutdanning». Regelverket foreslås omdøpt til «NTFs regler om obligatorisk 

etterutdanning». Dette medfører en språklig justering i § 46 første avsnitt.  

§ 47 Strykning 

§ 47, tredje avsnitt lyder: 

«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.» 

Det er ikke bare de nyinnmeldte medlemmene som er forpliktet til å gjennomføre NTFs obligatoriske 

nettbaserte kurs. Det fremgår av Regler for obligatorisk etterutdanning at dette kravet gjelder for alle 

NTFs ordinære medlemmer. Strykningsbestemmelsen bør reflektere dette og omfatte alle 

medlemmer som er forpliktet til å gjennomføre NTFs obligatoriske nettbaserte kurs.  

§ 48 Eksklusjon 

§ 48 første avsnitt lyder: 

«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.» 

Hovedstyret foreslår at bestemmelsen endres slik at kriteriet «grove brudd» erstattes med «alvorlige 

eller gjentatte brudd». Et medlem som over tid gjentatte ganger eller mer regelmessig opptrer i strid 

med NTFs bindende regelverk vil dermed også kunne bli ekskludert fra foreningen selv om hvert 

enkelt brudd ikke i seg selv kan anses som «grovt» / «alvorlig».  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

 

I 

 

NTFs vedtekter § 2 nr. (1) skal lyde: 

«Foreningens formål er å:  
 

(1) samle norske tannleger i Norge, for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og 

sosiale interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse,»  

 

NTFs vedtekter § 18-3, 3. avsnitt skal lyde: 

«Lokalforeningene skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar 

for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet velges på av de 

privatpraktiserende medlemmene på generalforsamlingen enten på samme måte som de 

øvrige styremedlemmene, eller det foretas et separat valg blant de allerede valgte 
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styremedlemmene. Dersom lokalforeningen har et eget utvalg for privat sektor, kan 

styremedlemmet velges direkte av utvalget.» 

 

NTFs vedtekter § 20-1 skal lyde: 

«Studentmedlemmer i NTF er medlemmer av i NTF Student.  

 

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

 

NTFs vedtekter § 21-5 første avsnitt skal lyde: 

«Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra 

foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes 

stemmegivning.» 

 

NTFs vedtekter § 28 skal lyde: 

«NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for de næringsdrivende representantene fra 
styrene i NTFs lokalforeninger, jf. § 18-3 tredje avsnitt. Næringspolitisk forum skal drøfte 
aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger.» 

 

NTFs vedtekter § 40-2 skal lyde: 

«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. Dersom 
forutsetningene for medlemskap ikke er til stede vil medlemmet automatisk bli utmeldt av 
NTF.» 

 

NTFs vedtekter § 40-3 skal lyde: 

«Odontologis Studenter som tar grunnutdanning i odontologi i inn- og utland kan opptas 

som studentmedlemmer. Det samme gjelder studenter ved kvalifikasjonsprogrammet for 

tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området. Ethvert studentmedlem inngår 

automatisk som medlem i av NTF Student.» 

 

NTFs vedtekter § 46 første avsnitt skal lyde: 

«Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for 

om obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. Ethvert medlem plikter på 

forlangende å svare på spørsmål som angår sitt forhold til foreningen.» 

NTFs vedtekter § 47 tredje avsnitt skal lyde: 

«Et ordinært 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. Øvrige ordinære medlemmer vil bli strøket som medlem dersom de 

ikke gjennomfører de obligatoriske kursene i den enkelte toårs-periode. Medlemskapet kan 

gjenopptas etter søknad, når NTFs obligatoriske nettbaserte kurs er gjennomført.» 
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NTFs vedtekter § 48 første avsnitt skal lyde: 

«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 
alvorlige eller gjentatte brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for 
obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler.» 

 
II 
 

Endringene i reglementet trer i kraft fra 1. januar 2022. 
 

 


