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Sak 7.3 

 
Reglement for NTFs sentrale 
næringsutvalg og næringspolitiske forum 
 

 Forslag til endringer 

 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum pkt. 2.2 om sammensetningen 

av NTFs næringspolitiske forum lyder: 

«Det innkalles én representant fra hver lokalforening, som har stemmerett på vegne av de 

privatpraktiserende medlemmene i sin lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles hvert år.» 

Det fremgår av saksfremlegget i sak 7.1 om endringer i NTFs vedtekter § 28 om NTFs næringspolitiske 

forum og § 18-3 tredje avsnitt at alle lokalforeningene skal ha et privatpraktiserende styremedlem 

med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser, og at dette 

styremedlemmet skal representere lokalforeningen på NTFs næringspolitiske forum. 

Bakgrunnen for at det ved vedtektrevisjonen i 2019 ble innført en plikt for alle lokalforeningene til å 

ha et styremedlem med særskilt 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 so velger vedkommende er valgt til dette vervet i 

lokalforeningsstyrene. 

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. 

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. Vedtektene § 28 og 18-3 foreslås derfor endret for å tydeligere få frem 

dette. 

Hovedstyret foreslår at det også i pkt. 2.2 i Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og 

næringspolitiske forum som omhandler sammensetningen av representanter på NTFs 
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næringspolitiske forum fremgår uttrykkelig hvem som skal representere lokalforeningene på NTFs 

næringspolitiske forum. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

 

I 

 

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum pkt. 2.2 skal lyde: 
 

«Fra hver lokalforening inviteres det styremedlem som er særskilt valgt for å ivareta 
næringsdrivende tannlegers interesser i styret, jf. NTFs vedtekter § 18-3 tredje avsnitt. 
Lokalforeningens leder kan ikke inneha dette vervet og kan derfor ikke representere 
lokalforeningen på forumet. Det innkalles én representant fra hver lokalforening, som Disse 
representantene har stemmerett på vegne av de privatpraktiserende medlemmene i sin 
lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles hvert år.» 

 
II 
 

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

 

 


