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BERETNING FRA SENTRALT NÆRINGSUTVALG 2017-2019 
 
Utvalgets medlemmer og sekretær 
Beretningen gjelder perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2019. Sentralt Næringsutvalg for perioden 
2018-2019 ble valgt av Næringspolitisk Forum 21.-22. september 2017.  
 
Fra 1. januar 2018 har Sentralt næringsutvalg hatt følgende sammensetning:  
Ralf B Husebø, Rogaland tannlegeforening (leder), Anne Kristine (Tine) Solheim, Sør-Trøndelag 
tannlegeforening (nestleder), Maren Bjerregaard, Oslo tannlegeforening (medlem) og Bård Anders 
Hagen, Finnmark tannlegeforening (varamedlem). Fast sekretær fra sekretariatet har vært advokat 
Tone Christin Galaasen. 
 
Utvalgets sammensetning i den perioden som gjelder kalenderåret 2017, framgår av beretningen for 
2015-2017. 
 
Utvalgets aktivitet i perioden 
Sentralt Næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål, jf. vedtektene § 10. Sentralt 
næringsutvalg er et rådgivende utvalg for hovedstyret, og har mandat til å arbeide med 
a)   Arbeids- og driftsbetingelser i privat tannlegevirksomhet, herunder 
     -  Kontraktsforhold 
      -  Arbeidsgiverspørsmål 
      -  Skatteforhold 
      -  Pensjons- og trygderettigheter 
      -  Bedriftsøkonomiske spørsmål 
b)   Være kontaktledd mellom hovedstyret og Akademikerne-N. 
c)   Holde kontakt med medlemsmassen i privat sektor bl.a. gjennom Næringspolitisk forum, og 

fremme aktuelle saker derfra for hovedstyret. 
d)   Rekruttering av tillitsvalgte i privat sektor. 
 
Leder av Sentralt Næringsutvalg Ralf Husebø sitter i NTFs hovedstyre. Anne Kristine (Tine) Solheim er 
varamedlem til hovedstyret. 
 
Ralf Husebø er NTFs representant i Akademikerne Næringsdrivende, med Tone Galaasen som 
varamedlem.  
 
Sentralt Næringsutvalg har i løpet av perioden avholdt 15 møter, som innebærer tilsvarende aktivitet 
som i foregående periode. Utvalget har lagt vekt på å være synlige og involvert i de av foreningens 
saker som angår privat sektor. 
 
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 2017 og 2018. Det er avholdt 
årlige møter med Sentralt Forhandlingsutvalg, med erfaringsutveksling om aktuelle temaer i offentlig 
og privat sektor. Det har videre vært gjennomført kontaktmøter med Praksiseierforeningen.   
 
De viktigste sakene i perioden  
Sentralt Næringsutvalg er orientert om de av Hovedstyrets saker som vedrører privat sektor, og har 
bidratt med selvstendige innspill til NTFs arbeid både internt og eksternt. Utvalget har deltatt i møter 
med bl.a. Danske bank og Telenor vedrørende medlemstilbud til privat sektor.  
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Av interne saker som har vært prioritert av Sentralt Næringsutvalg i perioden, nevnes spesielt: 
 
-HELFO-oppgjør og betydningen av innsending og bruk av buypass, i tilknytning til HELFO sin endrede 
fortolkning av folketrygdloven § 22-15a og krav om tilbakebetaling på grunn av angivelige formelle 
feil.   
 
-Implementering av GDPR (ny personvernforordning), og utarbeidelse av en informasjonspakke til 
NTFs medlemmer. 
 
-Arbeidet med revisjon av NTFs vedtekter og nytt reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og 
næringspolitisk forum. 
 
-Bidrag til utvikling av NTFs nettbaserte kurs i kjøp og salg av tannlegevirksomhet 
 
-Deltakelse i referansegruppe som jobber med revisjon av Norm for informasjonssikkerhet i 
tannhelsetjenesten 6.0, og utarbeidelse av en norm for små virksomheter. 
  
-Testgruppe for et nytt medlemstilbud fra Trinnvis, et nettbasert styrings- og kvalitetssystem for 
mindre virksomheter, utviklet av og for helsepersonell.   

 
Av andre interne saker hvor Sentralt Næringsutvalg har vært involvert, nevnes høringsuttalelser om 
revisjon av «veileder om tannhelsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente» og om 
«Hva bør skje med BHT? En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver», 
arbeid med NTFs pensjonspolitiske dokument og NTFs arbeidsprogram for 2019-2020.  
 
Næringspolitisk Forum 2017 
Temaene på Næringspolitisk Forum 21.-22. september 2017 var:  
1) «NTFs reviderte kontrakter for assistenttannleger (oppdragstaker og leietannlege) og ny 

aksjonæravtale for driftsselskap» v/ Dag Kielland Nilsen og Tone Galaasen, advokater i NTF 
2)  «Leve hele livet» -privatpraktiserende tannlegers rolle, med fokus på pasienter med 

hjemmesykepleie (gruppe C-pasienter)» v/President Camilla Hansen Steinum   
 
Det ble gjennomført gruppediskusjoner om: 
1)    Privatpraktiserende tannleger og pasienter med hjemmesykepleie, og  
2) Arbeidsgivers forhold til tjenestepensjon. 
 
Næringspolitisk Forum 2018 
Temaene på Næringspolitisk Forum 20.-21. september 2018 var:  
1) «Personvern og informasjonssikkerhet i tannhelsetjenesten -GDPR i et tannlegeperspektiv» 

v/direktoratet for e-helse, Prosjektleder GDPR Maryke Silalahi Nuth 
2) «Norm for informasjonssikkerhet i tannhelsetjenesten -revisjon» v/ Sekretariatet for Norm for 

informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren, seniorrådgiver Aasta Hetland  
 
Det ble gjennomført gruppediskusjoner om:  
1)   Informasjon til medlemmene om GDPR -praktiske og andre utfordringer og  
2)   Hvilke tilbud har NTF til næringsdrivende og hva kan NTF gjøre for å gjøre medlemmenes hverdag 
enklere?    
 
Det ble gjennomført valg av valgkomité til Sentralt Næringsutvalg 2019-2020. Følgende ble valgt: 
Berit Øra (Sør-Trøndelag tannlegeforening), Ellen Mork-Knutsen (Østfold tannlegeforening),  
Tor Arild Tobiassen (Vest-Agder tannlegeforening). 


