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1.

Innledning

NTFs hovedstyre oversender med dette vedlagte forslag til reviderte vedtekter for NTF.
Revisjonsarbeidet har også omfattet annet regelverk som regulerer NTFs organisasjon. For å gjøre
materialet lettere å finne frem i, følger et såkalt «regelverks-speil», der dagens
vedtekter/underliggende regelverk sammenholdes med de nye forslagene.
Hovedstyret anmoder NTFs lokalforeninger og spesialistforeninger, NTF Student, NTFs øvrige
organer og NTFs ordførerkollegium om å komme med innspill til forslag til reviderte vedtekter og
underliggende regelverk slik at styret kan fremlegge et best mulig gjennomarbeidet forslag for NTFs
representantskap i november 2019. Hver adressat (organ/tillitsvalgt) bes se særlig på de deler av
forslaget som direkte gjelder dem. Hovedstyret gjentar også sin oppfordring fra NTFs ledermøte
november 2018 til lokal- og spesialistforeningene om å invitere sine medlemmer til et møte der
forslaget gjennomgås, evt. at de innhenter innspill fra sine medlemmer på annen måte.
Hovedstyret tar sikte på at et revidert regelverk, dersom det blir vedtatt, vil tre i kraft først fra 1.
januar 2021. Dette for å gi lokal- og spesialistforeningene og NTF Student mulighet til å gjennomgå
og vedta de nødvendige endringer i egne vedtekter på sine respektive generalforsamlinger/årsmøter
før regelverket trer i kraft.
I det videre omtales NTFs ulike organer mv. både med fullstendig navn (NTFs hovedstyre, NTF
sentrale forhandlingsutvalg, NTFs sentrale næringsutvalg, NTFs sekretariat mv.) og med kortformer
som «hovedstyret», «forhandlingsutvalget», «næringsutvalget», «sekretariatet» mv.
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2.

Bakgrunn for arbeidet med revisjon av NTFs vedtekter

Ulike bestemmelser i NTFs vedtekter har blitt endret, fjernet eller tilføyd gjennom en årrekke, og det
har lenge vært behov for å foreta en mer overordnet og samlet gjennomgang av vedtektene.
Arbeidsprogrammet som NTFs representantskap 2017 vedtok for inneværende periode, pålegger
hovedstyret å arbeide for at NTF skal ha «en struktur og styringsdokumenter som sikrer et effektivt
beslutningsapparat og ivaretar alle interessegrupper innenfor en samlet organisasjon». Som tiltak for
å oppnå dette besluttet hovedstyret å gjennomføre et prosjekt for revisjon av NTFs vedtekter og
øvrig regelverk, og samtidig vurdere behovet for å foreslå endringer i foreningens struktur.
Representantskapet ba i tillegg om at det må legges til rette for «demokratiske beslutningsprosesser
som sikrer involvering og eierskap for både lokale og sentrale organisasjonsledd». Oppdaterte
vedtekter er et viktig verktøy for å oppnå disse målene.
Revisjonsarbeidet ble igangsatt i forrige periode, men ble av ressursmessige hensyn begrenset til å
omfatte omtalen av NTFs organisasjon i § 3 og kapittel III om medlemsforhold. Det ble også foretatt
en foreløpig opprydning i vedtektenes systematikk, og enkelte overflødige bestemmelser ble fjernet.
Representantskapet vedtok i 2017 de fremsatte forslagene med noen endringer og støttet
hovedstyret i deres anbefaling om at det skal arbeides med en helhetlig vedtektrevisjon i
inneværende periode.
En prosjektgruppe har fremlagt forslag til revidert regelverk for hovedstyret. Gruppens mandat har
vært å foreta en totalgjennomgang av eksisterende vedtekter og andre dokumenter som regulerer
NTFs virksomhet og vurdere om de innholdsmessig regulerer virksomheten på en hensiktsmessig og
ønskelig måte, om noen bestemmelser er uklare eller ikke lenger er aktuelle, og om det er forhold
som ikke er omtalt i vedtektene som bør reguleres der. Det har også vært et mål å forenkle språket
og bedre systematikken for å gjøre regelverket mer leservennlig. Det har derimot ikke vært en del av
mandatet å foreslå endringer i NTFs formål eller i NTFs organisasjonsmessige struktur. Gruppen ble i
tillegg bedt om å vurdere fire oversendelsesforslag, fra representantskapet i 2015 og i 2017, som
ledd i sitt arbeid. Alle forslagene er adressert i de relevante bestemmelsene i omtalen nedenfor.
Gruppen består av NTFs president Camilla Hansen Steinum, hovedstyremedlem Terje Fredriksen,
NTFs generalsekretær Morten Harry Rolstad, NTFs organisasjonssjef Thomas Eide Holmen og NTFadvokatene Tone Christin Galaasen og Elisabeth Flatla Scarpello. Sistnevnte er prosjektleder.
Prosjektgruppen avholdt syv møter i 2018 og har hittil avholdt ett møte i 2019. For å få best mulig
beslutningsgrunnlag og forankring for revisjonsarbeidet, sendte gruppen sommeren 2018 en
spørreundersøkelse til alle lokal- og spesialistforeningene for å kartlegge deres aktivitet og
synspunkter på utvalgte problemstillinger. Svarprosenten var 100 %. Resultatene av undersøkelsen
ble gjennomgått på NTFs ledermøte i november 2018. Prosjektgruppen har også innhentet innspill
fra alle NTFs organer, NTFs ordførerkollegium og fra redaksjonen for NTFs Tidende om eventuelle
endringsbehov knyttet til den del av regelverket som regulerer disse spesielt. Gruppen har i fire
påfølgende hovedstyremøter fremlagt ulike problemstillinger til diskusjon for hovedstyret, i tillegg til
konkrete forslag til endret regelverk.
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Som ledd i revisjonsarbeidet har prosjektgruppen også sett nærmere på hvordan ulike situasjoner er
regulert i sammenlignbare organisasjoners regelverk (Legeforeningen, Psykologforeningen,
Veterinærforeningen, Juristforbundet og Advokatforeningen). Gruppen har diskutert hvilke
overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for regelverket. Alle enkeltbestemmelser har blitt
gjennomgått i detalj og gruppen har satt seg godt inn i historikken bak en rekke av bestemmelsene.

3.

Kommentarer til forslaget til revidert regelverk

I det videre beskrives i hovedtrekk de foreslåtte endringene. Endringer som kun gjenspeiler dagens
situasjon, eller bestemmelser som er fjernet fordi de må kunne anses overflødige er av plasshensyn
ikke omtalt. Dersom det er forhold som fremstår som uklare eller det er behov for mer utdypende
begrunnelser for enkelte forslag, kan prosjektleder når som helst kontaktes på e-post:
elisabeth.scarpello@tannlegeforeningen.no.

3.1 Overordnet systematikk for regelverket og navn/størrelse på NTFs
organer
Gjeldende vedtekter er inndelt i fire kapitler; «Foreningens navn og formål», «Organisasjon»,
«Medlemsforhold» og «Vedtektsendring og oppløsning». Hovedstyret foreslår en inndeling i 12
kapitler (se innholdsfortegnelsen til vedtektforslaget), og også at noen bestemmelser flyttes fra
vedtektene til underliggende regelverk, og omvendt.
I dag finnes ulike typer organer i NTF-systemet, både utvalg, komiteer, råd og nemnder. Hovedstyret
foreslår at det foretas en standardisering av organenes navn. Tre av organene har som oppgave
enten å være rådgivende organer for hovedstyret (Sentralt næringsutvalg og Fagnemnda) eller har
fått delegert hovedstyrets fullmakter til seg (Sentralt forhandlingsutvalg) og utfyller dermed
hovedstyrets virksomhet. Disse foreslås kalt utvalg; NTFs sentrale forhandlingsutvalg, NTFs sentrale
næringsutvalg, NTFs fag- og etterutdanningsutvalg. Det foreslås også at myndigheten til å
fastsette/godkjenne disse utvalgenes reglementer overføres fra representantskapet til hovedstyret.
Øvrige utvalg, råd og komiteer foreslås alle kalt komiteer; NTFs etikkomité, NTFs valgkomité, NTFs
kontrollkomité og NTFs redaksjonskomité. Klagenemndene består som nemnder; Lokalforeningenes
klagenemnder, NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker og NTFs sentrale ankenemnd. For disse
foreslås at myndigheten til å fastsette reglementer forblir hos representantskapet, inkludert for
kjeveortopedinemnda hvis instruks i dag fastsettes av hovedstyret. Innholdet i det nye reglementet
for etikkomitéen er hovedsakelig hentet fra gjeldende saksbehandlingsregler til NTFs etiske regler.
Antallet medlemmer i utvalgene og komiteene varierer i dag fra tre til fem. Hovedstyret foreslår at
alle utvalgene og komiteene får fem medlemmer. I innspillsrunden ga flere av disse organene uttrykk
for at de enten ønsker at antallet medlemmer økes, eller at varamedlemmene kan benyttes i større
utstrekning. Hovedstyret mener at dersom et organ har behov for å bruke varamedlemmer for å
utføre oppgaver som er tillagt organets ordinære medlemmer, bør organet i stedet utvides med
flere medlemmer. Hovedstyret mener også at det er viktig at utvalgene er store nok for i enda bedre
grad sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring ved utskiftninger av medlemmene og for å gjøre
utvalget minst mulig sårbart ved forfall ila. funksjonsperioden. Ved å øke antall medlemmer til fem
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vil både utvalg og komiteer bli mer robuste. Hovedstyret mener dette er en riktig prioritering selv
om forslaget vil medføre økte kostnader.
I gjeldende vedtekter finnes bestemmelser om beslutningsdyktighet både for hovedstyret og
representantskapet, som begge kan treffe beslutninger når halvparten av representantene/
medlemmene er til stede. Hovedstyret foreslår at bestemmelser om beslutningsdyktighet også
innføres for utvalgene og komiteene. Det foreslås at disse blir beslutningsdyktige når tre av
medlemmene er til stede. Hovedstyret mener at dette vil redusere behovet for å benytte
varamedlemmer, og foreslår at det ikke lenger velges slike for NTFs utvalg og komiteer.
Av underliggende regelverk som regulerer NTFs organisasjon finnes i dag både reglementer,
instrukser og øvrige regler. Det foreslås som antydet over at dette regelverket gjennomgående
betegnes som reglementer. Reglementene får samme mal og skal omhandle mandat/arbeid/
oppgaver, sammensetning, beslutningsmyndighet, valg og hvilket flertallskrav som gjelder for å
foreta endringer. Eventuelle bestemmelser om hvem som skal inneha sekretariatsfunksjonen for
utvalgene videreføres ikke i reglementene men forutsettes omtalt i nytt reglement som skal
utarbeidet for NTFs sekretariat, jf. pkt. 3.11 nedenfor om NTFs administrasjon. Reglementene som
gjelder hhv. NTFs representantskap og NTFs klagenemnder inneholder i tillegg bestemmelser om
saksbehandling mv., mens reglementene om NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs sentrale
forhandlingsutvalg også omhandler bestemmelser om hhv. næringspolitisk forum og det lokale
tillitsvalgtapparatet/lønnspolitisk forum/NTFs tariffkonferanse.
Det foreligger i dag forskjellige flertallskrav i representantskapet for å endre de ulike delene av
regelverket. Hovedstyret foreslår at vedtektenes 2/3 flertallskrav innføres for alt regelverk som skal
vedtas av representantskapet.

3.2

Kapittel 1 – Foreningens navn, formål og organer

Det foreslås ingen innholdsmessige endringer i foreningens navn eller formål. Det foreslås imidlertid
at bestemmelsen begrenses til bare å omtale NTFs organer og ikke øvrige tillitsvalgte
(ordførerkollegiet, lokale hovedtillitsvalgte/utvalg av lokale tillitsvalgte), tidsskrift og administrasjon.
For å understreke viktigheten også av disse i NTFs organisasjon foreslås inntatt egne
vedtektsbestemmelser som beskriver deres virksomhet, jf. §§ 5, 24, 37 og 38.

3.3

Kapittel 2 – NTFs representantskap

I gjeldende regelverk finnes bestemmelser om representantskapet både i vedtektene, reglement for
representantskapet og i instruks for ordfører. Det forekommer dobbeltbehandling av en del temaer,
og det er også i noen tilfeller motstrid mellom bestemmelsene. Hovedstyret anbefaler å endre
rekkefølgen av bestemmelsene for bedre å tydeliggjøre saksgangen frem mot representantskapet. I
tillegg foreslås flest mulig bestemmelser om saksbehandling og møteledelse overført til reglementet.
Målet har vært å unngå dobbeltbehandling av temaer i størst mulig grad og gjøre regelverket mer
oversiktlig. Det har også vært et mål at dagens praksis beskrives korrekt i regelverket.
 § 5 Ordførerkollegiet
Bestemmelsen er ny, men innholdet er hentet fra gjeldende instruks for ordfører. Det foreslås en
utvidelse slik at ordførerkollegiet i sin funksjonstid ikke kan ha noen andre tillitsverv i foreningen.
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Det foreslås også at ordførerkollegiet velges for samme periode som de øvrige tillitsvalgte, dvs. to år
fra førstkommende årsskifte. Bestemmelsen om at ordfører skal motta henvendelser til
representantskapet foreslås fjernet siden adressat for slike henvendelser i praksis er hovedstyret
eller sekretariatet. Ordfører mottar i dag ikke revisors og kontrollutvalgets beretninger til
representantskapet før medlemmene, og denne bestemmelsen foreslås derfor fjernet.
Hovedstyret foreslår i tillegg å erstatte og utfylle dagens Instruks for ordfører med vedlagt Reglement
for NTFs ordførerkollegium.



§ 6 Representantskapets sammensetning

Følgende representanter har i dag stemmerett på representantskapet:
- Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representant for hver påbegynt 100 medlemmer i
lokalforeningen.
- De 7 spesialistforeningenes ledere.
- NTFs Students leder.
Hovedstyret foreslår å redusere antallet lokalforeningsrepresentanter til representantskapet, ved å
øke brøken fra 100 til 150 for hver ny lokalforeningsrepresentant. Dette vil medføre 21 færre
representanter uten å vesentlig endre lokalforeningenes forholdsmessige makt i
representantskapet. Samtidig vil den demokratiske modellen som NTF bygger på bli opprettholdt.
Basert på medlemstallene ved forrige representantskap innebærer forslaget at de fleste
lokalforeningene bare ville mistet én representant, med unntak av Oslo og Bergen som ville mistet
hhv. 4 og 2 representanter, og Finnmark, Telemark, Oppland og Hedmark som ikke ville mistet noen.
Endring i den prosentvise innflytelsen blir imidlertid ganske liten for alle lokalforeningene.
Spesialistforeningenes og NTF Students representanter røres ikke, men vil bare i liten grad øke sin
samlede prosentvise innflytelse på bekostning av lokalforeningene (fra 8,14 % til 10,38%):
Lokalforeninger

Medlemmer

Antall
representanter
basert på
gjeldende
delingstall
(1 + 100
medlemmer)

% innflytelse
basert på
gjeldende
delingstall
(1 + 100
medlemmer)

Antall
representanter
basert på
foreslått
delingstall
(1 + 150
medlemmer)

% innflytelse
basert på
gjeldende
delingstall
(1 + 150
medlemmer)

Reduksjon av
antallet
representanter

Finnmark

73

2

2,04

2

2,59

0

Troms

233

4

4,08

3

3,89

-1

Nordland

270

4

4,08

3

3,89

-1

Nord Trøndelag

125

3

3,06

2

2,59

-1

Sør Trøndelag

291

4

4,08

3

3,89

-1

Nordmøre og Romsdal

123

3

3,06

2

2,59

-1

Sunnmøre

145

3

3,06

2

2,59

-1

Sogn og Fjordane

115

3

3,06

2

2,59

-1

Bergen

667

8

8,16

6

7,79

-2

(2017-tall)

5

Rogaland

356

5

5,10

4

5,19

-1

Haugaland

109

3

3,06

2

2,59

-1

Vest Agder

214

4

4,08

3

3,89

-1

Aust Agder

114

3

3,06

2

2,59

-1

Vestfold

277

4

4,08

3

3,89

-1

Telemark

198

3

3,06

3

3,89

0

Oppland

192

3

3,06

3

3,89

0

Hedmark

184

3

3,06

3

3,89

0

Oslo

1 384

15

15,30

11

14,2

-4

Buskerud

295

4

4,08

3

3,89

-1

Romerike

210

4

4,08

3

3,89

-1

Østfold

306

5

5,10

4

5,19

-1

NTF Student

490

1

1,00

1

1,29

0

7

7,14

7

9,09

0

98

99,94

77

99,78

-21

Spesialistforeningene
6371

Hovedstyret mener at det er flere gode grunner til å redusere antallet representanter som foreslått:
- Et velfungerende representantskap er helt avhengig av muligheten for reell og god
meningsutveksling. For nye representanter kan det være enklere å ta ordet i en mindre
forsamling.
- Erfaringsmessig har noen av de mindre lokalforeningene hatt problemer med å fylle opp sin
representantskapskvote.
- For lokalforeningene der det er reell kamp om å få plassene til representantskapet, vil det nå bli
skjerpet konkurranse om å oppnå en plass.
- Sammenlignet med andre foreninger vil NTFs representantskap fremdeles være et meget
demokratisk organ. Legeforeningen har f.eks. 34 859 medlemmer, deres Landsstyre teller 145
representanter og avholdes hvert annet år. LO har ca. 900 000 medlemmer, deres LO-kongress
har 300 representanter og avholdes hvert 4. år.1 Begge disse organisasjonene har altså langt
flere medlemmer bak hver representant enn hos NTF.
- En reduksjon med 21 representanter vil medføre en kostnadsreduksjon for foreningen.



§ 7 Øvrig deltakelse på representantskapsmøtet

Bestemmelsen om møterett for tidligere presidenter forslås fjernet. Det følger av regelverket ellers
at disse kan få møterett enten hvis de er medlem av NTF eller hvis de har noe å tilføre sakene som er
til behandling, noe som etter hovedstyrets oppfatning bør være tilstrekkelig.

1

Tallene er hentet fra https://beta.legeforeningen.no/ og https://www.lo.no/ (mai 2018).
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§ 8 Representantskapets oppgaver

Det foreslås følgende endringer i dagens liste over representantskapets oppgaver (jf. § 7 pkt. C.):
Dagens pkt. 1: NTFs godkjente og reviderte konsernregnskap og årsberetning må være signert av
hovedstyret innen 30. juni året etter regnskapsårets slutt og innsendt til Brønnøysund senest en
måned etter det. Når NTF avholder representantskap i november, er regnskapet derfor allerede
innsendt, og representantskapet får det derfor kun til orientering. Ifølge vedtektene § 8 er det
hovedstyret som godkjenner og signerer NTFs konsernregnskap med noter og årsberetning. Det er
hovedstyret som har ansvaret for NTFs økonomi, og dermed også for regnskapet. For å tydeliggjøre
dette foreslås å erstatte ordet «behandle» med «kommentere».
Dagens pkt. 2: Som følge av at NTF avholder representantskap så sent på året at det bare er én
måned før budsjettperiodens start, vil representantskapet i praksis ha liten mulighet til å endre
allerede utarbeidet budsjett. Det er derfor ikke korrekt å si at representantskapet «behandler»
budsjettet. Ordlyden forslås derfor endret til at representantskapets oppgave er å kommentere
budsjettet, slik som i dag allerede er oppgaven ift. kontingentfastsettelsen, og be om at innspillene
hensyntas i neste budsjettperiode.
Dagens pkt. 5: Bestemmelsen om at representantskapet kan ta opp til drøftelse saker som ikke står
på dagsordenen, er et unntak fra det viktige utgangspunktet om at medlemmene i god tid før møtet
skal være kjent med hvilke saker som skal behandles/treffes vedtak om av representantskapet.
Sakene som står på dagsordenen, vil kunne påvirke hvem som engasjerer seg lokalt, og dermed også
hvem som blir valgt til å delta på møtet. Bestemmelsen bør som hovedregel derfor bare gjelde
formaliteter (f.eks. feil paragrafhenvisninger og andre «glipper»). Hovedstyret forstår imidlertid at
det kan være behov for en sikkerhetsventil dersom f.eks. en viktig politisk sak kommer opp mellom
15. oktober, som er fristen for utsending av sakslisten til møtet, og selve representantskapsmøtet
som vanligvis er 1,5 måned senere. Det foreslås derfor presisert at hjemmelen bare kan brukes i helt
spesielle tilfeller. Siden det er hovedstyret som beslutter hvilke saker som skal settes opp på
sakslisten til møtet, bør adgangen til å foreslå saker tatt opp til behandling endres slik at den tilligger
hovedstyret. Det forslås at flertallskravet for vedtak om å ta saken opp til behandling, så vel som
avgjørelse i slike saker, økes fra 2/3 til 3/4 flertall i representantskapet.
Dagens pkt. 8: Som nevnt under punkt 3.1 foran foreslås at hovedstyret får myndighet til å
godkjenne/vedta reglementene for NTFs sentrale forhandlingsutvalg, NTFs sentrale næringsutvalg og
NTFs fag- og etterutdanningsutvalg. Dette er organer som enten er rådgivende for hovedstyret eller
som har fått delegert enkelte av hovedstyrets fullmakter til seg. Disse organene utfyller derfor
hovedstyrets virksomhet.
Dagens pkt. 9: Det foreslås at fullmakten til å bestemme sted for NTFs landsmøter overføres til
hovedstyret. Landsmøtet er en av NTFs viktigste inntektskilder og det er hovedstyret som står
ansvarlig for NTFs økonomi. For å sikre at landsmøter også blir avholdt andre steder enn
Oslo/Lillestrøm foreslås at følgende setning inntas under representantskapets oppgaver: «Gi
hovedstyret innspill når det gjelder sted for NTFs landsmøter.» I tillegg foreslås følgende tillegg under
hovedstyrets oppgaver: «Ansvar for å bestemme sted for NTFs landsmøter. Hovedstyret skal
behandle eventuelle søknader fra lokalforeninger og ta hensyn til innspill fra representantskapet i
beslutningsprosessen.»
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Nye bestemmelser: De nye bestemmelsene som foreslås, beskriver hovedsakelig oppgaver som
allerede i dag tilligger representantskapet. I tillegg foreslås en innholdsmessig ny bestemmelse (pkt.
1) som skal sette fokus på representantskapets viktige rolle som politikkutformer, både når det
gjelder standspolitiske spørsmål og overordnede strategiske valg for foreningen.



§ 9 Saksgang og saksbehandling før representantskapsmøtet

Det foreslås inntatt en bestemmelse om at lokalforeningene er forpliktet til å videresende til
hovedstyret alle private forslag de mottar, og også vedlegge sin begrunnede innstilling for om
forslaget bør fremmes for representantskapet eller ikke. Dette for at hovedstyret skal få kunnskap
om alle innkomne forslag til saker. Siden lokalforeningsstyrene gjerne har bedre kunnskap om
diskusjonene som finner sted lokalt og dermed også hva som er bakgrunnen for et forslag, er det
imidlertid viktig for hovedstyret å få lokalforeningsstyrets vurdering av saken. Fristen for å innsende
private forslag foreslås flyttet fra 15. til 1. april for å gi lokalforeningene litt bedre tid.
I gjeldende regler står det at representantskapsmøtet fortrinnsvis skal avholdes i Oslo. Det foreslås å
fjerne henvisningen til hvor møtet skal avholdes. Representantskapet er flere ganger blitt avholdt
utenfor Oslo. Det kan være ulike grunner til dette, som f.eks. økonomiske eller praktiske hensyn.
Forslaget innebærer at det blir opp til hovedstyret å avgjøre sted for representantskapet.



§ 10 Gjennomføring av representantskapsmøtet

Bestemmelsene om selve gjennomføringen av representantskapet foreslås flyttet fra vedtektene til
reglementet, både for å unngå dobbeltbehandling, og fordi det etter hovedstyrets vurdering ikke er
behov for å detaljregulere dette i vedtektene.



§ 11 Ekstraordinært representantskapsmøte

Eneste endring som foreslås, er å flytte dagens bestemmelse om skriftlig behandling mellom de
ordinære representantskapene til denne paragrafen. Dette vil tydeliggjøre at det i slike tilfeller også
dreier seg om en ekstraordinær representantskapsbehandling med de saksbehandlingsregler som da
gjelder. Muligheten til å gjennomføre representantskapet ved skriftlig behandling i stedet for å
avholde et fysisk møte, opprettholdes.



Reglement for NTFs representantskap

I gjeldende reglement brukes ordet møteleder og ordfører om hverandre. Det foreslås å bruke
begrepet ordfører konsekvent. Dette er ikke ment å begrense ordførerens mulighet til å overlate
oppgaver til varaordføreren.
Reglementet gjelder så langt det er anvendelig også ved ekstraordinære representantskap.
Følgende nye innholdsmessige bestemmelser foreslås inntatt:
Behandling for lukkede dører. Representantskapet kan i dag beslutte at særskilte saker skal
behandles for lukkede dører. Det foreslås inntatt bestemmelser om hvem dørene kan lukkes for og
hvilket flertallskrav som skal gjelde for et slikt vedtak.
Dagsorden. Siden dagsorden er sendt ut før møtet, forslås å endre ordførers oppgave til å avklare
om det er innsigelser til dagsorden, i stedet for å «fremsette forslag» til dagsorden.
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Opptak. Bestemmelsen om at ordskiftet skal tas opp «på bånd» er utdatert og det foreslås i stedet
at opptak skal skje «på egnet medium». Av personverngrunner kan opptakene ikke oppbevares
lenger enn nødvendig, og oppbevaringstidspunktet foreslås endret fra 10 år til 2 år, etter at
påfølgende representantskapsmøte er avholdt. I tillegg foreslås presisert at opptakene ikke skal
utleveres, noe som er i tråd med dagens praksis. Lydopptak gjøres for å kunne kvalitetssikre vedtak
og stemmegivning, og opptakene brukes av protokollførerne i arbeidet med å skrive protokollen fra
representantskapet. Vedtakene som fattes skal fremgå av protokollen og eventuelle
styringsdokumenter, som arbeidsprogram og eventuelt policydokumenter.
Henvendelser til sekretariatet. Det foreslås presisert at det er generalsekretæren som bestemmer
hvem som skal besvare henvendelser til sekretariatet som fremkommer under representantskapet.
Stemmelikhet. Foreslått løsning er i tråd med dagens reglement, men ikke med vedtektene. Hvis det
er stemmelikhet for et forslag, skal det forkastes.
Skriftlig avstemning. Foreslått løsning er i tråd med dagens reglement, men ikke med vedtektene.
Skriftlig avstemning kan forlanges av 1/3 av de stemmeberettigede, og ikke av de tilstedeværende.
Valg av visepresident. Siden visepresidenten er presidentens stedfortreder, foreslås at også
visepresidenten velges med 2/3 flertall.
Loddtrekning ved stemmelikhet. Ifølge gjeldende regler skal det ved stemmelikhet treffes en
avgjørelse ved loddtrekning. Det legges til grunn at regelen om loddtrekning ikke gjelder for
president- og visepresidentvalg. Det foreslås for øvrig inntatt en regel om omvalg mellom de to som
har fått flest stemmer, før slik loddtrekning eventuelt foretas.

3.4


Kapittel 3 – Lokalforeninger, spesialistforeninger og NTF Student
§ 13 Generelt

NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student er alle viktige deler av NTF som organisasjon.
Deres rolle er todelt. De skal ivareta særinteressene til sin medlemsgruppe, men de skal samtidig
bidra til at foreningens felles interesser blir ivaretatt på en god måte. Hovedstyret foreslår at dette
grunnleggende utgangspunktet beskrives innledningsvis i kapittelet.



§ 14 NTFs lokalforeninger

 § 14-1 Generelt om lokalforeningene
Inndeling i lokalforeninger
I dag er verken lokalforeningene eller deres geografiske utstrekning angitt i vedtektene. Man må gå
til NTFs nettsted for å få oversikt over hvilke lokalforeninger som finnes, og til lokalforeningenes
egne vedtekter for å avklare deres geografiske utstrekning. Lokalforeningene foreslås nå opplistet i
vedtektene. Beskrivelsen av deres geografiske utstrekning blir for noen lokalforeninger ganske
omfattende, og en samlet oversikt foreslås derfor tatt inn i et eget vedlegg til vedtektene som følger
vedlagt. Merk at flere av henvisningene til så vel fylker, kommuner og distrikt refererer til
geografiske enheter som i flere tilfeller ikke lenger eksisterer, men som likevel må brukes som
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veiledning for å avgrense lokalforeningenes fysiske område. Lokalforeningene bes om å sjekke at
beskrivelsen i vedlegget er korrekt.
Siste setning i gjeldende § 4, om at lokalforeningsgrensene som hovedregel skal følge
fylkesgrensene, foreslås fjernet. De nåværende fylkene vil i stor grad bli erstattet av nye og større
fylker etter regionreformens ikrafttredelse 1. januar 2020. Allerede i dag er det syv lokalforeninger
som ikke følger de eksisterende fylkesgrensene.
Av svarene fra spørreundersøkelsen som ble foretatt blant lokalforeningene, fremkom at det er liten
støtte lokalt for å slå sammen enkeltforeninger slik at de samsvarer med de nye fylkesgrensene.
Hovedstyret mener at det er gode argumenter for fremtidige sammenslåinger, men vil ikke
fremsette forslag om dette nå.
Samordning med NTFs representasjon overfor arbeidsgiver i fylkeskommunalt tariffområde (KS og
Oslo kommune) er et av argumentene for å endre lokalforeningsgrensene. Dette var også
begrunnelsen i sin tid for at lokalforeningene som utgangspunkt skulle følge fylkesgrensene.2
Et annet argument for sammenslåing er å samle det politiske arbeidet i NTF i større lokale enheter,
som kan sikre robusthet og kontinuitet i det fagpolitiske arbeidet lokalt. Av svarene til nevnte
spørreundersøkelse fremgikk at de fleste lokalforeningene bruker mye tid på kursvirksomhet og
sosiale arrangementer. Denne virksomheten er svært viktig og utgjør i praksis «limet» til NTF for
mange medlemmer. Dersom man i fremtiden skulle velge å slå sammen lokalforeningene til større
regionale enheter, kunne et alternativ vært å opprettholde underforeninger som står for lokale kurs
og sosiale arrangementer. Tandlægeforeningen i Danmark har en slik organisering med 5 større
lokalforeninger som tilsvarer Danmarks regioner («Regionsbestyrelser»), med mulighet for å ha
mindre lokalforeninger innenfor hver region («Lokale kredse»). Tanken er at foreningens fagpolitikk
skal forankres i samarbeid med de fem regionforeningene, mens kretsene skal arbeide med lokal
faglig og sosial medlemsaktivitet.
På denne bakgrunn anbefaler hovedstyret at man i neste representantskapsperiode ser nærmere på
muligheten til å foreta endringer i NTFs lokalforeningsstruktur.
Obligatorisk medlemskap, lokalforeningskontingent og konsekvenser av å ikke betale kontingent
Medlemskap i NTFs lokalforeninger er obligatorisk for ordinære medlemmer og
pensjonistmedlemmer. Lokalforeningene fastsetter selv sin kontingent. På representantskapsmøtet i
2017 ble det fremsatt forslag om at det tydeliggjøres i vedtektene at manglende betaling av
lokalforeningskontingent har samme konsekvens som manglende betaling av hovedkontingenten,
dvs. strykning. Hovedstyret støtter dette, men mener at det ved innføring av en slik regel også bør
innføres en maksimumsgrense på lokalforeningskontingenten. Hovedstyret foreslår at
lokalforeningskontingenten ikke kan utgjøre mer enn 10 % av hovedkontingenten (som i dag er kr.
8 424). Til orientering har Legeforeningen en tilsvarende grense. Ingen lokalforeninger har i dag en
kontingent som overskrider dette.

2

Jf. Arne Sollund «Den norske tannlegeforening gjennom 100 år», s. 382.
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 § 14-2 Lokalforeningenes vedtekter
Det foreslås inntatt en setning om at lokalforeningenes vedtekter, og dermed også endringer i disse,
skal godkjennes av hovedstyret. Dette er allerede regelen for spesialistforeningene og NTF Student.
Krav om slik godkjenning forutsetter at vedtektene må gjennomgås sentralt av sekretariatet. Dette
vil sikre at lokalforeningenes vedtekter ikke inneholder bestemmelser som er mangelfulle eller står i
strid med NTFs vedtekter.
En praktisk konsekvens av dette forslaget vil være at når lokalforeningene vedtar endringer i sine
vedtekter på generalforsamlingen må det tas forbehold om hovedstyrets godkjenning før endringen
kan tre i kraft. I praksis har dette ikke medført noen problemer for spesialistforeninger som har
endret sine regler, fordi spesialistforeningens styre har diskutert de ønskede vedtektsendringer med
sekretariatet forut for generalforsamlingen. Det har derfor vært en kurant sak å få disse godkjent av
hovedstyret i etterkant.
 § 14-3 Lokalforeningenes styre
Gjeldende § 4 pkt. C foreslås oppdelt i to bestemmelser; en som gjelder lokalforeningenes styre, inkl.
representasjon fra offentlig og privat sektor, og en som gjelder lokalforeningenes oppgaver.
Lokalforeningene bestemmer selv hvordan styret skal sammensettes. I gjeldende vedtekter stilles
imidlertid krav om at en tillitsvalgt i offentlig sektor skal ha styreplass for å bidra til å holde styret
orientert om virksomheten der. Det åpnes også for å ha et privatpraktiserende styremedlem med
«spesielt ansvar for forretnings- og næringsdrift».
Antall direkte valgte styremedlemmer fra offentlig sektor
Antall hovedtillitsvalgte/UTV-representanter i de ulike lokalforeningsstyrene har variert og
gjenspeiler gjerne lokale forhold og organiseringen av offentlig sektor til enhver tid. Lokale
tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte finnes i fylkeskommunen, men også i andre tariffområder, som stat
(universiteter, forsvaret, Helfo mv.) og helse (sykehus). Hovedstyret mener at det bør være opp til de
tillitsvalgte i offentlig sektor, og ikke lokalforeningen, å vurdere om det er behov for mer enn en
UTV-representant for å ivareta de informasjonshensyn som ligger bak bestemmelsen. Det foreslås
derfor at bestemmelsen endres til at minst et medlem av UTV/en hovedtillitsvalgt skal ha plass i
lokalforeningens styre.
Representantene fra offentlig sektor velges imidlertid direkte til styret og ikke av lokalforeningens
generalforsamling. Dersom det er ønskelig at disse representantene ikke skal få en økt andel av
stemmene i styret, fordi de er flere, mener hovedstyret at det bør være mulighet for
generalforsamlingen å beslutte at de til sammen bare får én stemme.
Det foreslås også å fjerne bestemmelsen om at lokalforeningene kan bestemme at ulike UTVer må
samles om én representant hvis en lokalforening favner over mer enn en fylkeskommune. Denne
bestemmelsen har vært lite brukt i praksis og vil trolig bli enda mindre relevant ved overgangen til
enda større fylker.
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Plikt til å ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta
næringsdrivende tannlegers interesser
Hovedstyret mener at det er naturlig at også de selvstendig næringsdrivende tannlegene, som utgjør
den største andelen av NTFs medlemmer i privat sektor, har en representant i styret og forslår at
dette blir obligatorisk. Representanten skal ha særskilt ansvar for å holde seg orientert om/ivareta
næringsdrivendes tannlegers interesser i styret. Dette styremedlemmet bør også representere
lokalforeningen på næringspolitisk forum der leder for NTFs sentrale næringsutvalg velges. Lederen
har automatisk plass i hovedstyret, og de som velger vedkommende bør sitte i lokalforeningsstyrene.
(Styre)medlemmer som ikke kan være lokalforeningsledere
I gjeldende § 4 fremgår at ingen samtidig kan inneha vervet som lokalforeningsleder og leder av UTV.
Bakgrunnen for bestemmelsen er trolig å sikre at lokalforeningsleder ikke representerer en gruppe
spesielt, siden vedkommende har hovedansvaret for å ivareta alle medlemmene i lokalforeningen.
Av samme grunn bør heller ikke styremedlemmer som er oppnevnt direkte fra offentlig sektor, eller
valgt spesielt for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser, samtidig kunne inneha vervet som
lokalforeningsleder.
 § 14-4 Lokalforeningenes oppgaver
Av svarene til spørreundersøkelsen som ble sendt lokalforeningene fremgikk at ingen lokalforeninger
ønsket nye oppgaver. Det foreslås derfor bare mindre endringer i denne bestemmelsen.
Representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål, inkl. orientere NTF sentralt om sitt arbeid
+ beskrivelse av lokalforeningens selvbestemmelsesrett (jf. nytt pkt. 1).
I motsetning til spesialistforeningene og NTF Student har lokalforeningene ifølge vedtektene en
begrenset selvbestemmelsesrett. Denne selvbestemmelsesretten gjelder bare i lokale saker og er et
unntak fra hovedprinsippet om at NTF så langt som mulig skal opptre med én stemme utad for å få
størst mulig påvirkningskraft i politiske og tannhelsefaglige saker. Utgangspunktet som er lagt til
grunn i gjeldende vedtekter er at representantskapet legger de overordnede føringer for
foreningens politikk, mens hovedstyret har ansvaret for den daglige ledelse av foreningens
virksomhet. Hovedstyrets ansvar inkluderer å ta standpunkt i saker av betydning for foreningen og
koordinere de ulike NTF-organenes virksomhet for å sikre at medlemmenes fellesinteresser blir
tilbørlig ivaretatt ift. særinteressene. I forlengelsen av dette er det presidenten og resten av
hovedstyret som skal representere NTF utad og uttale seg på vegne av foreningen.
Det er imidlertid naturlig at lokalforeningene har en viss selvbestemmelsesrett i saker av begrenset
geografisk betydning. Lokalforeningene representerer alle medlemmene i sitt område og er således
NTFs forlengede arm ute i lokalmiljøene. Det hadde vært lite hensiktsmessig, og også unødvendig
byråkratisk, hvis lokalforeningen ikke skulle kunne ta beslutninger på vegne av NTF i lokale saker
som bare har relevans i et begrenset geografisk område.
For å sikre at lokalforeningens selvbestemmelsesrett, og uttalelser knyttet til beslutninger truffet
som følge av denne, ikke kommer i konflikt med foreningens fastsatte politikk eller på annen måte
undergraver representantskapets og hovedstyrets/presidentens rolle, foreslår hovedstyret å
videreføre og utdype lokalforeningsstyrets forpliktelse til å konsultere og drøfte med hovedstyret
eventuelle utspill som kan ha betydning utover lokalmiljøet. Det foreslås også presisert at slike
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utspill ikke må stå i strid med foreningens politikk eller vedtak truffet av representantskapet eller
hovedstyret.
Det foreslås også inntatt en bestemmelse som hindrer lokalforeningen i å inngå lokale avtaler som er
i strid med avtaler inngått sentralt. F.eks. kan dette være aktuelt hvis NTF har inngått avtaler med
leverandører av varer/tjenester som vil gi medlemmene rabatter under forutsetning av at
foreningen ikke inngår tilsvarende avtaler med konkurrerende leverandører.
For å bidra til gode prosesser internt i foreningen og for å sikre god dialog med og tilstrekkelig
involvering av NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student, som alle er opprettet for å ivareta
avgrensede medlemsgruppers interesser, vedtok hovedstyret i juni 2017 Retningslinjer for NTFs
arbeid med politisk påvirkningsarbeid og høringssvar som finnes tilgjengelig her:
https://www.tannlegeforeningen.no/viewfile.aspx?id=7545. Forut for styrevedtaket ble et utkast av
retningslinjer presentert på forum for tillitsvalgte, og lokal- og spesialistforeningene ble oppfordret
til å komme med innspill. Retningslinjene er forankret i vedtektene og omhandler prosedyrer for:
(a)
Dialog med offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere.
(b)
Dialog med eksterne rådgivere.
(c)
Utarbeiding av høringssvar.
Det foreslås også inntatt et nytt avsnitt som gjenspeiler disse prosedyrene.
For å understreke at plikten til å bidra til god samhandling og dialog er gjensidig, mener hovedstyret
at det også bør tas inn et avsnitt i bestemmelsen der det presiseres at hovedstyret/sekretariatet skal
sørge for at lokalforeningsstyrene orienteres om alle saker som særskilt angår medlemmene i deres
lokalforening. I tråd med det som i dag gjelder for spesialistforeningene, bør det også for
lokalforeningene uttrykkelig fremgå at de skal få mulighet til å uttale seg om saker før de behandles
videre i NTF.
Det foreslås også fremhevet i dette punktet at lokalforeningene er forpliktet til generelt å bidra til
løpende dialog med NTFs hovedstyre og sekretariat. En tilvarende formulering foreslås også inntatt i
bestemmelsene om hovedstyret og i reglementet for sekretariatet.
Holde regelmessige medlemsmøter for å fremme lokalforeningens formål (jf. nytt pkt. 3).
Av svarene gitt i spørreundersøkelsen fremgikk at det er stor variasjon mht. hvor mange
medlemsmøter de ulike lokalforeningene avholder pr. år. Lokalforeningenes økonomi, geografisk
avstand mellom medlemmene og engasjementet i medlemsmassen er forhold som kan påvirke hvor
mange medlemsmøter et lokalforeningsstyre klarer å arrangere ila. et år. Hovedstyret mener at det
ikke bør stilles krav i vedtektene om antall medlemsmøter, men heller nevnes at alle
lokalforeningene er forpliktet til å avholde generalforsamling. Det er viktig å understreke at denne
endringen ikke er ment som en oppfordring til å avholde færre medlemsmøter i lokalforeningene.
Medlemsmøtene er en svært viktig møteplass som bidrar til mer engasjement og kollegialt samhold,
og som også bidrar til økt kunnskap og forståelse for NTFs arbeid. Det er derfor fremdeles sterkt
ønskelig at det avholdes regelmessige medlemsmøter i hver lokalforening.
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Avgi uttalelse om bestemte saker innen fastsatte frister dersom hovedstyret ber om det, evt. etter
at saken har vært diskutert på medlemsmøte (jf. nytt pkt. 5)
Punktet foreslås videreført i en mer sammenfattet form. Det er viktig at hovedstyret har mulighet til
å gjennomføre høringer blant lokalforeningene, for å få forståelse for hva medlemmene mener og
for å sikre forankring for beslutninger som treffes sentralt. Lokalforeningen representerer
medlemmene i sitt område, men i noen tilfeller kan det være behov for at også lokalforeningen
sikrer at de har forankring for sitt syn. Dette er bakgrunnen for at hovedstyret kan be styrene om å
sette opp en konkret sak til diskusjon på medlemsmøte. Hovedstyret kan ved behov også be om at
det holdes veiledende avstemninger i lokalforeningene om enkeltspørsmål. Det legges også opp til
Bidra til NTFs kurs- og etterutdanningsvirksomhet (jf. nytt pkt. 6)
Nevnte spørreundersøkelse avdekket også at en av de oppgavene flest lokalforeninger i dag
prioriterer, er å arrangere kurs for medlemmene. Kursvirksomheten er et viktig supplement til NTFs
sentrale etterutdanningsvirksomhet, og den er også viktig for medlemmenes tilknytning til
foreningen. Det foreslås derfor at kursvirksomhet inntas i listen over lokalforeningenes oppgaver. I
tillegg foreslås inntatt en setning om at lokalforeningene skal legge til rette for løpende dialog og
informasjonsutveksling om sine aktiviteter knyttet til kurs- og etterutdanning med NTFs fag- og
etterutdanningsutvalg. For å understreke at denne forpliktelsen er gjensidig fremgår en liknende
formulering av forslag til reglement for fag- og etterutdanningsutvalget.
Velge kollegahjelpere og medlemmer til lokalforeningens klagenemnd (jf. nytt pkt. 8 og 7)
Klagenemndmedlemmer velges allerede i dag på generalforsamlingene. Alle lokalforeningene har
også plikt til å ha en kollegahjelpsordning. Etter hovedstyrets oppfatning bør også kollegahjelperne
velges på generalforsamlingen for å sikre at flest mulig medlemmer stiller seg bak vedkommende. I
dag er praksis i mange lokalforeninger at kollegahjelperne oppnevnes av lokalforeningsstyret.
Velge representanter til samarbeidsorganer med myndighetene eller representasjonsorganer
overfor disse (foreslås fjernet)
Denne type samarbeids- og representasjonsorganer benyttes ikke lenger av myndighetene i
nevneverdig grad, og punktet foreslås derfor fjernet. Dersom det mot formodning skulle være behov
for å oppnevne representanter til slike lokale organer, vil foreningene uansett kunne gjøre dette i
kraft av tidligere nevnte selvbestemmelsesrett.



§ 15 NTFs spesialistforeninger

 § 15-1 Generelt om NTFs spesialistforeninger
Da spesialistforeningene fikk stemmerett på representantskapet i 2011 underbygget dette at
spesialistforeningene er et NTF-organ. Det bør derfor fremgå av vedtektene at leder og øvrige
styremedlemmer i spesialistforeningen må være medlem av NTF. Siden det er foreningenes
medlemmer som velger leder, må det også kunne stilles krav til at den medlemskategorien som har
stemmerett («ordinære medlemmer»), også er MNTF i tillegg til å være godkjente spesialister.
For opplysningens skyld bør det også fremgå av vedtektene at spesialistforeningene selv fastsetter
sin kontingent, og at det er frivillig å være medlem av en spesialistforening.
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Avsnittet om spesialistforeningenes rett til å uttale seg om saker som vedrører spesialiteten forslås
flyttet til et nytt punkt om spesialistforeningens oppgaver, slik at det blir samsvar med det som er
foreslått for lokalforeningene.
 § 15-2 Spesialistforeningenes vedtekter
Også her foreslås det presisert at spesialistforeningenes vedtekter ikke kan stride mot NTFs
vedtekter, og at det derfor er NTFs vedtekter som går foran ved en evt. motstrid.
 § 15-3 Spesialistforeningenes oppgaver
Gjeldende § 5 er taus når det gjelder spesialistforeningenes oppgaver. Spesialistforeningene er heller
ikke gitt en begrenset selvbestemmelsesrett for spesialiteten de representerer, slik lokalforeningene
er gitt i lokale saker.
Lokalforeningen representerer NTFs medlemmer i et geografisk begrenset område, mens hver av
spesialistforeningene representerer en bestemt faggruppe blant medlemmene. Hovedstyret synes
det er vanskelig å finne gode grunner for å fravike hovedprinsippet om at NTF så langt som mulig
skal opptre med én stemme utad og gi spesialistforeningene en selvbestemmelsesrett i saker som
gjelder spesialiteten de representerer. Ifølge vedtektene er det hovedstyret som er gitt ansvaret for
den daglige ledelse av foreningens virksomhet, inkludert å ta standpunkt i saker av betydning for
foreningens medlemmer og koordinere de ulike NTF-organenes virksomhet, for å sikre at
medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt ift. særinteressene. Spesialistforeningene
representerer en faglig særinteresse innenfor NTF. De representerer heller ikke nødvendigvis alle
NTFs medlemmer innenfor spesialiteten siden det ikke er obligatorisk å være medlem i en
spesialistforening.
Når dette er sagt, er det spesialistene som er NTFs eksperter på sitt fagfelt og det er derfor viktig at
de involveres og konsulteres før foreningen uttaler seg utad om forhold som gjelder spesialiteten. I
visse tilfeller vil det også være naturlig at det er leder for spesialistforeningen som uttaler seg på
vegne av NTF, etter at saken har vært drøftet med president/hovedstyre. Med andre ord bør
prosedyrene som fremgår av Retningslinjer for NTFs arbeid med politisk påvirkningsarbeid og
høringssvar gjelde også i andre saker enn de som uttrykkelig er nevnt der (dvs. ved dialog med
offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere og eksterne rådgivere og
ved utarbeiding av høringssvar).
I forslaget til ny ordlyd presiseres også, som for lokalforeningene, at spesialistforeningene ikke kan
inngå avtaler for sine medlemmer som er i strid med avtaler inngått sentralt. Eksempelvis kan dette
være aktuelt hvis NTF har inngått avtaler med leverandører av varer/tjenester som vil gi
medlemmene rabatter under forutsetning av at foreningen ikke inngår tilsvarende avtaler med
konkurrerende leverandører.
I likhet med det som fremgår under lokalforeningenes oppgaver foreslås inntatt under
spesialistforeningenes oppgaver at også de skal bidra til NTFs etterutdanningsvirksomhet, både
lokalt og sentralt, og i denne sammenheng legge til rette for løpende dialog og
informasjonsutveksling om sine aktiviteter knyttet til kurs- og etterutdanning med NTFs fag- og
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etterutdanningsutvalg. For å understreke at denne forpliktelsen er gjensidig fremgår en liknende
formulering av forslag til reglement for fag- og etterutdanningsutvalget.
Utover dette foreslås inntatt ytterligere noen punkter om spesialistforeningens oppgaver, slik at det
blir mest mulig samsvar med det som står om lokalforeningenes oppgaver.



§ 16 NTF Student

NTF Student ble relativt nylig etablert og det er derfor ikke avdekket nevneverdige behov for
endringer i bestemmelsene som omhandler studentforeningen. Den viktigste endringen som
foreslås, er å utdype beskrivelsen av NTF Students oppgaver, slik at det i større grad er samsvar med
bestemmelsene om lokalforeningenes og spesialistforeningens. Se foran om disse.



§ 17 Behandling av representantskapssaker i lokal- og spesialistforeningene og i NTF
Student

Bestemmelsen er ny og innebærer at punktene som omhandler dette i dagens §§ 4, 5 og 6 flyttes til
en ny felles bestemmelse. Bestemmelsen gjelder situasjonen forut for representantskapsmøtet, dvs.
hvordan de ulike foreningene skal forberede seg til møtet.
Det foreslås noen mindre endringer i gjeldende bestemmelser. I dagens regler er lokalforeningene
og NTF Student forpliktet til å fremlegge sakene i et medlemsmøte/årsmøte, mens det for
spesialistforeningene bare stilles et krav om at dette «fortrinnsvis» skal gjøres i et møte.
Begrunnelsen for at kravet om møte ikke er like strengt for spesialistforeningene, har vært at de har
færre medlemmer og at disse er spredt rundt i hele landet. Noen av spesialistforeningene har heller
ikke generalforsamling om høsten og kan derfor ikke kombinere dette møtet med
generalforsamlingen. Hovedstyret synes imidlertid ikke at disse argumentene er tilstrekkelig
tungtveiende til å fravike kravet om at medlemmene skal møtes fysisk for å diskutere
representantskapssakene. Representantskapet er foreningens høyeste organ og det er der NTFs
politikk skal utformes. Det er viktig at sakene som skal behandles på representantskapet er godt
diskutert og forberedt i foreningene, slik at representantene som skal stemme i sakene på vegne av
dem har god forankring i sin forening.
Som allerede nevnt foreslår hovedstyret også en endring i hvordan antall representanter fra
lokalforeningene til representantskapet skal beregnes. Videre foreslås at nestlederne i
spesialistforeningene er ledernes stedfortredere til representantskapet. I tillegg foreslås at det ikke
lenger stilles krav om at studentrepresentantene fra hvert av de odontologiske fakultetene
oppnevnes av studentutvalgene på lærerstedene. Slik oppnevning blant NTFs studentmedlemmer på
fakultetene bør i stedet foretas av NTF Students lokale grupperinger der. Utover dette har styret kun
søkt å revidere de deler av gjeldende §§ 4,5 og 6 som omhandler behandling av
representantskapssaker slik at de reflekterer dagens situasjon.

3.5


Kapittel 4 – NTFs hovedstyre
§ 18 Sammensetning

Det er ikke foreslått endringer i hovedstyrets sammensetning. Endring i ordlyden gjenspeiler det som
er vedtatt på tidligere representantskap.
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To visepresidenter
På representantskapet 2017 ble det fremsatt et oversendelsesforslag om å vurdere muligheten for å
ha to visepresidenter, en fra offentlig sektor og en fra privat sektor. Hovedstyret har enstemmig
kommet til at de ikke ønsker å fremme forslag om dette.
Hovedstyret mener at det ikke er behov for å ha én visepresident fra hver sektor for å gi offentlig og
privat sektor bedre forankring i styret. Begge sektorene er allerede sikret styrerepresentasjon ved at
lederne for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale næringsutvalg, som velges av
tillitsvalgte på hhv. lønnspolitisk forum og næringspolitisk forum, i praksis automatisk har styreplass.
For ytterligere å sikre disses innflytelse på styrets og sekretariatets arbeid foreslås inntatt et særskilt
punkt under hovedstyrets oppgaver om at hovedstyret fortløpende skal involvere og høre disse
utvalgene i saker som gjelder hhv. privat og offentlig sektor.
Hovedstyret mener at det heller ikke er nødvendig å ha to visepresidenter for å sikre en etterfølger
for presidenten. Er man én av to visepresidenter, kan det derimot oppleves som mindre forpliktende
siden man ikke er det eneste alternativet. Valgkomitéen bør uansett, som hovedregel, ikke innstille
personer til visepresidentvervet som ikke har ønske, eller intensjon, om å stille til valg som
president. Visepresidentvervet er normalt en opplæringsstilling som skal brukes til å knytte
kontakter og få forståelse for NTFs arbeid overfor eksterne aktører og innad i sekretariatet.
Det vil også medføre økte kostnader for NTF dersom en ekstra visepresident skal motta godtgjørelse
og få dekket kostnader ifm. arbeid for foreningen.
Vararepresentanter til hovedstyret
Tatt i betraktning at hovedstyret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede, vil
det i praksis ikke være behov for å innkalle varamedlemmene ved enkeltstående fravær. Etter
hovedstyrets oppfatning bør varamedlemmer bare benyttes ved permanent eller langvarig fravær.
Hovedstyret foreslår derfor at antall varamedlemmer reduseres fra tre til to. Hovedstyret foreslår
også at representantskapet velger et personlig varamedlem for visepresidenten, som jo er
presidentens stedfortreder og personlige vararepresentant, og at dette gjøres blant de valgte
hovedstyremedlemmene. Til orientering har utvalgsrepresentantene i hovedstyret også personlige
vararepresentanter.
Valg av representantene fra SNU og SF
I dag velges lederne for NTFs sentrale forhandlings- og næringsutvalg på hhv. lønnspolitisk og
næringspolitisk forum. Ledernes oppgave er bl.a. å representere de to offentlig og privat sektor i
hovedstyret. I dag må valgene formelt godkjennes av representantskapet, men i praksis er det ikke
aktuelt for representantskapet å overprøve disse valgene, som er foretatt av NTFs tillitsvalgte i
offentlig sektor og særskilt valgte representanter fra privat sektor. Bestemmelsen medfører etter
hovedstyrets mening derfor unødig byråkrati og det foreslås derfor at de valgte ledere av de to
utvalgene velges direkte til hovedstyret uten etterfølgende godkjenning fra representantskapet.



§ 19 Beslutningsmyndighet og dissens

Bestemmelsen i gjeldende § 8 om offentliggjøring av et mindretallssyn i hovedstyret foreslås
videreført og presisert for å få frem at det her dreier seg om en unntaksbestemmelse og ikke en
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omkampsbestemmelse. Bestemmelsen kommer i tillegg til regelen om at dissenser i hovedstyret
alltid kan kreves inntatt i styrets offentlige protokoll.



§ 20 Hovedstyrets oppgaver

Som beskrevet foran, foreslås at oppgavene med å fastsette sted for landsmøtet og å godkjenne
reglementer for hovedstyrets rådgivende utvalg (dvs. NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs fag- og
etterutdanningsutvalg) og utvalg som arbeider på delegert fullmakt fra hovedstyret (NTFs sentrale
forhandlingsutvalg) overføres fra representantskapet til hovedstyret. Fastsetting av instruks for
kjeveortopedinemnda foreslås derimot overført fra hovedstyret til representantskapet.
Det er hovedstyret som godkjenner og signerer NTFs regnskap og som har ansvaret for foreningens
økonomi. Ifølge gjeldende vedtekter har hovedstyret ansvaret for å lede foreningens virksomhet og
det må derfor også være det organet som representerer NTF utad. Se imidlertid foran under §§ 14,
15 og 16 om samhandlingen med lokal-/spesialistforeningene og NTF Student. Hovedstyrets ansvar
for foreningens økonomi og plikten til å orientere og involvere både lokal-/ spesialistforeningene,
NTF Student og NTFs faste utvalg og komiteer foreslås uttrykkelig nevnt i ny § 20.



§ 21 Presidentens og visepresidentens funksjon

I dag har presidenten og generalsekretæren i fellesskap rett til å forplikte foreningene med sin
signatur. Signaturretten foreslås overført til presidenten og ett hovedstyremedlem i fellesskap.
Etter gjeldende regler har presidenten og generalsekretæren adgang til alle møter som finner sted i
foreningen. Hovedstyret foreslår at det gjøres unntak for kontrollkomiteens møter, dersom
komiteen uttrykkelig beslutter dette. Kontrollkomiteen er representantskapets verktøy for å
kontrollere foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene og det er naturlig at den kan
avholde møter uten at president og generalsekretær er til stede.

3.6

Kapittel 5 – NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor, NTFs
sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte
(UTV)

NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor er i dag nærmere regulert i vedtektene § 9 og i
Reglement for NTFs tariffbundne virksomheter, som vedtas av lønnspolitisk forum og godkjennes av
representantskapet. Siden det er hovedstyrets myndighet som er delegert til forhandlingsutvalget
foreslås som allerede nevnt at myndigheten til å godkjenne reglementet for
forhandlingsvirksomheten i offentlig sektor overføres til hovedstyret.
Vedtektsbestemmelsen som regulerer NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor foreslås i det
vesentlige videreført. I tillegg foreslås inntatt nye bestemmelser som beskriver de lokale
tillitsvalgte/utvalg av lokale tillitsvalgte (UTV) og lønnspolitisk forum. Dette fordi de lokale
tillitsvalgte forestår NTFs forhandlingsvirksomhet lokalt i offentlig sektor, og fordi lønnspolitisk
forum velger en representant/vararepresentant direkte til hovedstyret. Oversendelsesforslaget fra
representantskapet i 2017 om å innta en nærmere beskrivelse av lokale tillitsvalgte/UTV i
vedtektene er dermed også ivaretatt.
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Som ledd i revisjonsarbeidet skal reglementet for NTFs tariffbundne virksomheter også gjennomgås
og nytt reglement skal vedtas på lønnspolitisk forum høsten 2019 for godkjenning i neste
representantskapsmøte i 2019. Parallelt med herværende høringsprosess vil NTFs sentrale
forhandlingsutvalg derfor sende forslaget til revidert reglement på høring til de lokale
tillitsvalgte/UTV.

3.7

Kapittel 6 – NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitisk forum

Gjeldende vedtekter § 10 gir nærmere bestemmelser om hovedstyrets rådgivende organ i
næringspolitiske spørsmål, NTFs sentrale næringsutvalg. Hovedstyret har også vedtatt et mandat for
utvalget og bestemt at det årlig skal arrangeres et næringspolitisk forum der representanter for de
privatpraktiserende medlemmene i hver lokalforening kan utveksle erfaringer, samt diskutere og bli
orientert om saker av spesiell interesse for privat sektor. Det er henvist til dette forumet i dagens
regler, men ikke gitt en nærmere beskrivelse av det. I vedtektene åpnes det for at næringspolitisk
forum kan vedta sitt eget reglement, noe som ikke er gjort per i dag.
Innholdet i § 10 foreslås i det vesentlige videreført. Hovedstyret mener at selve
vedtektsbestemmelsen bør inneholde overordnede bestemmelser om næringspolitisk forum i tillegg
til NTFs sentrale næringsutvalg. Dette fordi forumet velger en representant/vararepresentant
direkte til hovedstyret.
Øvrige forhold som gjelder NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitisk forum kan fremgå av et
eget reglement for disse. Reglementet bør fortsatt kunne vedtas av lokalforeningenes
representanter som møter på næringspolitisk forum. Siden utvalget er et rådgivende organ for
hovedstyret foreslås imidlertid at reglementet må endelig godkjennes av hovedstyret. Dette tilsvarer
løsningen som foreslås for reglementet for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og de lokale tillitsvalgte
i tariffbundne virksomheter, se pkt. 3.6 foran.
Det vises forøvrig til pkt. 3.4 foran (under punktet om § 14-3 Lokalforeningenes styre), der det
redegjøres for forslaget om å gjøre det obligatorisk for lokalforeningene å ha et privatpraktiserende
styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Det er dette
styremedlemmet som forutsettes å representere lokalforeningen på næringspolitisk forum.

3.8

Kapittel 7 – NTFs øvrige faste utvalg og komiteer

Som nevnt under pkt. 3.1 foran foreslår hovedstyret at det foretas en standardisering av både
utvalgene/komiteenes navn og størrelse. Hvert organ har i tillegg et eget reglement som nærmere
beskriver organets sammensetning, arbeidsoppgaver og eventuelle øvrige retningslinjer for
virksomheten. Det vises til pkt. 3.1 foran for en nærmere redegjørelse.
Det foreslås å opprettholde en vedtektsbestemmelse for hvert utvalg/hver komité, der organets
mandat angis.
Hovedstyret ber om at det enkelte utvalg/komité foretar en vurdering av om
vedtektsbestemmelsen/reglementet som gjelder organet er tilstrekkelig dekkende.
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3.9

Kapittel 8 – NTFs klagenemnder

Ett reglement om klagenemndene og myndighet til å fastsette dette. Lokalforeningenes
klagenemnder, NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker og NTFs klagenemnd for kjeveortopediske
saker utgjør til sammen NTFs klagenemnder. Regler om disse finnes i vedtektene § 16, i Regler om
lokalforeningenes klagenemnder og i Instruks for NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker. I
motsetning til vedtektene og klagenemndsreglene som vedtas av representantskapet, er det
hovedstyret som vedtar kjeveortopedinemndas instruks. Det forslås at reglene om klagenemndene
samles i ett reglement, og at bestemmelsene i kjeveortopedinemndas instruks innarbeides i det
generelle klagenemndsreglementet. Det foreslås også at representantskapet skal vedta reglementet.
Det er også foretatt noen endringer i reglementets systematikk og også for at det skal gjenspeile
dagens situasjon.
Valg av og navn på ankenemnden. Iht. langvarig praksis velges medlemmene av ankenemnden av
representantskapet. Regelverket endres for å reflektere dette. Ankenemndens navn foreslås endret
fra NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker til NTFs sentrale ankenemnd.
Forslag om eget meklingsorgan i konflikter mellom tannlege og pasient. Kjeveortopedinemnden
foreslår en ny ordning der klager forsøker løst ved mekling i et nytt NTF-organ. Hovedstyret støtter
ikke dette forslaget siden det allerede i dag ligger innenfor klagenemndenes mandat å løse konflikter
mellom pasient og tannlege, bl.a. gjennom dialog og mekling.
Kjeveortopedinemndens mandat. I gjeldende regelverk finnes motstridende regler om
kjeveortopedinemndens mandat. Hovedstyret støtter oversendelsesforslag fremsatt på
representantskapet 2017 om at regelverket bør gjenspeile dagens praksis, dvs. at lokalforeningene
skal oversende alle klager som gjelder kjeveortopedisk behandling til kjeveortopedinemnden for
endelig avgjørelse. Det legges til grunn at nemndens avgjørelse er endelig og ikke kan påankes.
Avgrensning av mandat/brudd på det etiske regelverket. Ifølge NTFs etiske regler er det styrene i
lokalforeningene og NTFs råd for tannlegeetikk som skal behandle saker som gjelder overtredelse av
NTFs etiske regler. Hvis klagenemndene mistenker at et innklaget medlem kan ha opptrådt i strid
med NTFs etiske regler, bør de orientere partene om muligheten til å få en vurdering etter NTFs
etiske regelverk dersom de henvender seg til lokalforeningen/Etisk råd. Det er utenfor nemndenes
mandat å vurdere forholdet opp mot de etiske reglene. Det er foreslått at klagenemndenes mandat
presiseres i tråd med dette.
I innspillsrunden har det fremkommet forslag om at klagenemndenes mandat utvides til også å
vurdere klager om overtredelse av NTFs etiske regler og Helfos regelverk. Slik hovedstyret oppfatter
forslaget skal klagenemndene foreta en «siling» av klagene og dersom de finner at det er snakk om
overtredelser av nevnte regelverk videresendes saken til ett sentralt NTF-organ, f.eks. et utvidet
Etisk råd. Hovedstyret støtter ikke forslaget fordi NTF ikke har mandat til å håndheve Helfos
regelverk. Det er også en fordel å ha et eget organ med særskilt kunnskap om de etiske reglene som
håndhever regelverket og som ilegger sanksjoner ved overtredelse.
Habilitetsregler. Ifølge gjeldende klagenemndsregler kan et klagenemndsmedlem ikke delta ved
behandling av klager fra pasienter som vedkommende har/siste 2 år har hatt til behandling.
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Hovedstyret mener at 2 år er for kort tid for å sikre klagenemndas habilitet og innklaget tannleges
tillit til at medlemmene ikke er inhabile. Pasientforhold har gjerne vart lenge og man blir godt kjent
med pasienten. Hovedstyret foreslår derfor at klagenemndsmedlemmer aldri bør delta ved
behandlingen av saker fra pasienter de tidligere har hatt til behandling. I stedet innkalles
varamedlemmet.

3.10 Kapittel 9 – NTFs tidsskrift
Hovedstyret fremlegger forslag til endret bestemmelse om NTFs Tidende. Redaksjonskomiteen bes
særlig komme med innspill til om ordlyden er dekkende. Til orientering er henvisning til gjeldende
lover i størst mulig utstrekning tatt ut av vedtektene.

3.11 Kapittel 10 – NTFs administrasjon
Gjeldende § 17 om sekretariatet foreslås forkortet og delt i to bestemmelser, slik at
generalsekretæren omtales i egen paragraf. Store deler av innholdet overføres til et eget Reglement
for NTFs sekretariat og generalsekretær som utarbeides av hovedstyret. Hovedstyret tar sikte på å
ha et utkast til reglement klart ila. våren. Merk at generalsekretæren bare kan sies opp av
representantskapet.

3.12 Kapittel 11 – Medlemsforhold
 § 19
Medlemskap og lokalforeningskontingent
Gjeldende § 19 omhandler både kriterier for medlemskap, medlemskategorier,
lokalforeningsmedlemskap og regler om hvem som kan være assosierte medlemmer av NTFs
lokalforeninger. Følgende endringer i beskrivelsen av de ulike medlemskategoriene foreslås:
Lokalforeningsmedlemskap. Alt som omhandler lokalforeningsmedlemskap foreslås flyttet til en
egen bestemmelse. Det foreslås også inntatt en setning om at lokalforeningene skal melde fra til
sekretariatet ved manglende betaling for å få frem at det er sekretariatet som har myndighet til å
iverksette strykning.
Passivt medlemskap. Endret ordlyd for å få frem at det bare er de som enten ikke utøver
tannlegeyrket i det hele tatt eller som ikke utøver det i Norge som kan innvilges passivt medlemskap.
Hvor man oppholder seg/bor er ikke avgjørende i denne sammenheng.
Pensjonistmedlemskap. I 2017 foreslo hovedstyret for representantskapet å samle alle regler om
kontingentkategorier og unntak fra full kontingentsats i vedtektene. Ulike hjemmelsgrunnlag for
dette forelå tidligere, delvis i vedtektene, delvis i hovedstyrevedtak og delvis i sekretariatets praksis.
Det ble vedtatt å innta følgende bestemmelse om pensjonistmedlemskap i vedtektene:
«Medlemmer av NTF som har gått av med pensjon og som ikke lenger arbeider gis adgang til å stå
som pensjonistmedlem.»

Dette ble begrunnet som følger i saksfremlegget til representantskapet:
«Etter gjeldende praksis – som ikke er vedtektsfestet – har man kunnet betale denne lave
kontingenten [15 % av ordinær kontingent] også dersom man fortsatt arbeider i inntil 10 % stilling.
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Dette betyr at dersom man har hatt behov for juridisk medlemsrådgivning knyttet til yrkesutøvelsen,
har man kunnet få dette i samme omfang som ordinære medlemmer som betaler full kontingent. I
praksis har det vist seg at det ikke er mulig å kontrollere om et medlem arbeider mer enn 10 %. Når
det nå foreslås å vedtektsfeste regler om pensjonistmedlemskap mener Hovedstyret at denne
kategorien kun bør forbeholdes de som ikke lenger er yrkesaktive. Siden juridisk medlemsrådgivning
kun ytes i yrkesrelaterte spørsmål vil denne gruppen ikke kunne benytte seg av denne tjenesten.
Spørsmål knyttet til avvikling/overdragelse av praksis og mer generell rådgivning knyttet til pensjon,
vil kunne besvares i en overgangsfase etter overgang til pensjonisttilværelsen, slik som allerede
gjøres i dag. Det vises i denne sammenheng til at dersom man arbeider i redusert stilling (50 % eller
mindre) betaler man bare 50 % medlemskontingent».
I etterkant av representantskapsvedtaket har det oppstått spørsmål ved hvordan unntaket skal
praktiseres. Hovedstyret mener at det bør være slik at man ikke kan være pensjonistmedlem dersom
man fremdeles er i lønnet arbeid som forutsetter bruk av kompetanse som tannlege eller dersom
man driver med tannlegerelatert virksomhet som gir nærings- og/eller finansinntekt. Ikke bare
klinisk arbeid som tannlege, men også kontorarbeid som saksbehandler eller sakkyndig, eller f.eks.
som redaktør av et tannfaglig tidsskrift, er relevant i denne sammenheng. Dersom man arbeider eller
på annen måte får inntekt fra aktivitet der man ikke benytter sin kompetanse som tannlege, bør
dette ikke ha innvirkning på muligheten til å bli pensjonistmedlem.
Spørsmålet blir så om man skal miste retten til pensjonistmedlemsskap dersom man etter å ha
avsluttet sin yrkeskarriere f.eks. tar jobb i et tannlegerelatert yrke noen timer i uken på såkalt
«pensjonistlønn». Bestemmelsen slik den ble vedtatt i 2017 medførte at noen medlemmer som
arbeider i slike «pensjoniststillinger», har valgt å melde seg ut av foreningen. Hovedstyret ser at
utslaget for dem som arbeider i pensjoniststillinger, kan bli urimelig. For å åpne for at sekretariatet
kan utøve et skjønn i slike tilfeller, foreslås bestemmelsen endret som følger;
«Medlemmer av NTF som har gått av med pensjon og som ikke lenger er yrkesaktiv i tannlegerelatert
virksomhet kan innvilges pensjonistmedlemskap. I spesielle tilfeller kan pensjonistmedlemskap også
innvilges ved svært lav eller uregelmessig yrkesaktivitet.»

Æresmedlemmer: Som det fremgår av bestemmelsen skal æresmedlemmer utnevnes og ikke velges.
Dette er også endret i § 8 om representantskapets oppgaver.
 § 22 Medlemskontingent
Fastsetting av medlemskontingent. Det foreslås inntatt et punkt innledningsvis i denne
bestemmelsen som gjenspeiler det som står om kontingentfastsettelse under hovedstyret og
representantskapets oppgaver:
«Hovedstyret fastsetter medlemskontingenten som del av budsjettet som fremlegges for
representantskapet til behandling. I forbindelse med behandlingen av budsjettet kan
representantskapet kommentere styrets forslag til kontingent for kommende
representantskapsperiode.»

Kontingentreduksjon. Det foreslås ingen innholdsmessige endringer knyttet til mottaker av og
størrelse på kontingentreduksjon. Hovedstyret er imidlertid av den oppfatning at siden det er
hovedstyret som skal lede og dermed har det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet, så bør
det også være hovedstyret som vedtar hvilke grupper som skal få fradrag i medlemskontingenten og
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med hvor mye. Bestemmelsen om kontingentreduksjon er ny og kom inn i vedtektene i 2017 på
bakgrunn av det foran nevnte forslaget fra hovedstyret som ønsket en samlet fremstilling.
Hovedstyret foreslår at denne oversikten for fremtiden i stedet fremgår av retningslinjer vedtatt av
hovedstyret. Hvilken reduksjon som skal gis for de medlemskategoriene pensjonistmedlemmer,
passive medlemmer og æresmedlemmer foreslås fremdeles vedtatt av representantskapet og
inntatt i enkeltbestemmelsene om disse medlemskategoriene.
 § 23 Medlemmenes rettigheter
Hovedstyret foreslår noen mindre endringer for å understreke medlemmenes rett til å motta ikke
bare råd, men det noe mer aktive «rådgivning» ifm. yrkesutøvelsen. Det foreslås også presisert i
bestemmelsen at studentmedlemmer i utlandet ikke får tilsendt Tidende, noe som er situasjonen
også i dag.
 § 25 Strykning
Rutinene for å stryke et medlem som følge av manglende kontingentinnbetaling foreslås endret slik
at håndhevingsansvaret gis til sekretariatet alene. Hovedstyret mener at dersom et medlem ikke har
betalt kontingenten etter gjentatte purringer bør vedkommende automatisk strykes som medlem.
Det medfører unødig byråkrati at hovedstyret først må orienteres om hvem det gjelder og formelt
godkjenne strykningen.
Hovedstyret foreslår at det inntas en presisering om at strykningen også gjelder manglende betaling
av lokalforeningskontingent. Dette er i tråd med oversendelsesforslag fra representantskapet 2017.
Hovedstyret ser imidlertid at det også er argumenter mot å stryke et medlem som ikke har betalt
lokalforeningskontingenten. Lokalforeningene bestemmer selv sin kontingent og det er til dels store
forskjeller på hva som kreves at medlemmene skal betale. Som nevnt under pkt. 3.4 foran foreslås
derfor at lokalforeningskontingenten ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 10 % av
hovedkontingenten. Det forutsettes videre at det skjer en profesjonalisering av lokalforeningene når
det gjelder innkreving av kontingent, bl.a. når det gjelder utsending av fakturaer og purringer. Dette
for å sikre lik behandling av alle medlemmer uavhengig av lokalforeningstilknytning.
Lokalforeningene har selv ansvar for å purre på utestående og å gjennomføre øvrige prosedyrer før
strykning kan skje, inkludert varsel om strykning. Først når strykningsvarslet er utferdiget, kan
sekretariatet stryke medlemmet.

4.

Konkrete spørsmål til høringsinstansene

Hvert NTF-organ/tillitsvalgt bes se særlig på de deler av forslaget som direkte omhandler
organet/tillitsvervet. Lokalforeningene bes også dobbeltsjekke at beskrivelsen i vedlegget som angir
lokalforeningenes geografiske grenser er korrekt.
I tillegg anmoder hovedstyret om høringsinstansenes svar på følgende spørsmål:
1)

Er det noen temaer som ikke er berørt og som savnes i forslaget til reviderte vedtekter og
underliggende regelverk? Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?

2)

Er det noen av bestemmelsene i forslaget som det ikke er behov for å innta i
vedtektene/regelverket? Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
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Hovedstyret gjentar også sin oppfordring fra NTFs ledermøte til lokal- og spesialistforeningene om å
invitere sine medlemmer til et møte der forslaget til gjennomgås, evt. at de innhenter innspill fra
sine medlemmer på annen måte.
Innspill og svar på spørsmålene over bes oversendt til NTFs sekretariat senest 10. april 2019 pr. epost til elisabeth.scarpello@tannlegeforeningen.no.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Morten H. Rolstad
Generalsekretær
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Reglement for NTFs representantskap
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