
 
 

 
  

 

JURIDISK BISTAND 
NFFs retningslinjer for juridisk bistand 
Vedtatt av NFFs forbundsstyre 2017 

SAMMENDRAG 
Retningslinjer for juridisk bistand inneholder 
regler om hvem som kan få juridisk bistand og 
hvilke vurderinger og rammebetingelser som 
gjelder. 
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RETNINGSLINJER FOR JURIDISK BISTAND NFF 
  
Vedtatt av NFFs forbundsstyre februar 2017 
 
 
§ 1 SAKSTYPER 
 
§ 1-1 NFF yter juridisk bistand og gir veiledning til sine medlemmer i saker som vedrører lønns- og 
arbeidsvilkår. Bistanden ytes overfor så vel ansatte fysioterapeuter som selvstendig næringsdrivende. 
 
§ 1-2 NFF skal ivareta medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere eller selvstendig 
næringsdrivende. 
 
§ 1-3 Individuell juridisk bistand ytes ikke før etter tre måneders medlemskap (karenstid). Forhandlingssjef 
kan etter en konkret vurdering fravike bestemmelsen om karenstid. Det ytes ikke bistand i saker som har 
oppstått før medlemskapet i NFF. 
 
§ 1-4 Det er et vilkår for juridisk bistand at kontingent er innbetalt og at medlemmet ikke er skyldig 
kontingent. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand og ny karenstid begynner å løpe.  
 
§ 1-5 Det ytes ikke bistand til medlemmer som har meldt seg ut av foreningen.  I tilfeller der medlemmet har 
gitt foreningen beskjed om utmelding, men på grunn av vedtektsregler om kvartalsskifte ikke faktisk er 
utmeldt, består medlemskapet til oppsigelsens utløp. 
 
§ 1-6 Det ytes som utgangspunkt ikke bistand i saker som involverer to eller flere medlemmer som motparter 
(interessetvister). 
 
Særlig tvister av forretningsmessig karakter vil ligge utenfor den bistand NFF yter. 
 
Bestemmelsen er ikke til hinder for at det ytes generell juridisk rådgivning. 
 
NFF tilbyr mekling i interessetvister for det tilfelle partene ikke oppnår en løsning. 
 
 
§ 2 ANMODNING OM JURIDISK BISTAND SKAL RETTES TIL SEKRETARIATET 
 
§ 2-1 Medlemmer som ønsker juridisk bistand fra NFF skal henvende seg til sekretariatets forhandlingsseksjon 
i henhold til gjeldende kontaktinformasjon. 
 
§ 2-2 Medlemmet plikter å dele relevante saksopplysninger og bidra på best mulig måte slik at saken kan 
underkastes en samlet vurdering.  
 
§ 2-3 NFF overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere. Dersom et medlem av 
NFF på egen hånd pådrar seg utgifter til advokater eller andre rådgivere, vil foreningen ikke dekke de 
aktuelle utgiftene i saken. 
 
§ 2-4 NFF yter ikke bistand til et medlem som samtidig er representert av annen rådgiver/advokat. Hvis NFF 
skal overta ansvaret for en sak, må medlemmet skriftlig bekrefte at saken er overlatt til NFF. 
 



 
§ 3 OMFANGET AV BISTANDEN 
 
§ 3-1 NFF yter som hovedregel bistand fra sekretariatet kontaktes og frem til løsning i saken. 
 
§ 3-2 Juridisk bistand ytes i utgangspunktet av NFFs interne jurister. Forhandlingssjef har fullmakt til å sette ut 
særskilte oppdrag til eksterne rådgivere. 
 
§ 3-3 Medlemmer av NFF har ingen rett til selv å velge jurist/advokat. Der NFF har funnet at søksmål skal 
reises, vil disse som hovedregel bli ført av advokat ansatt i NFF eller annen advokat som NFF har valgt etter 
en konkret vurdering. 
 
§ 3-4 Dersom det ikke oppnås en løsning i saken, kan NFF i samråd med medlemmet bringe saken inn for ett 
av ombudene, annet tvisteløsningsorgan eller rettsapparatet. NFF vurderer om det er juridisk grunnlag for å 
gå videre med saken jf. § 5-1. 
 
 
§ 4 BESLUTNINGSMYNDIGHET NÅR EN SAK HÅNDTERES AV NFF 
 
§ 4-1 Valg av strategi avgjøres i samarbeid mellom medlemmet, NFF og foreningens eksterne rådgiver. Den 
eksterne rådgiver holder NFF løpende informert om sakens utvikling. Forslag om forlik varsles NFF 
umiddelbart. Den eksterne rådgiver plikter å oversende til NFF alle vedtak og/eller avgjørelser i saken.  
 
§ 4-2 Dersom medlemmet ikke følger de råd og anbefalinger som er gitt fra rådgiver/NFF, forbeholder NFF 
seg retten til å stanse bistanden og frasi seg saken, samt eventuell økonomisk støtte fra Rettshjelpsfondet. Det 
samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken.  
 
§ 4-3 Medlemmet kan når som helst frasi seg NFFs bistand med påfølgende opphør av økonomisk støtte. Slik 
melding skal gis skriftlig. Medlem som frasier seg retten til NFFs bistand, taper retten til bistand.  
Følgelig kan medlemmet ikke på et senere tidspunkt anmode foreningen om bistand i samme sak. 
 
 
§ 5 BESLUTNINGSMYNDIGHET OM EN SAK SKAL BRINGES INN FOR RETTSAPPARATET 
 
§ 5-1 Rådgiver avgjør, i samråd med forhandlingssjef, om en sak skal bringes inn for rettsapparatet. 
 
§ 5-2 Medlemmet skal orienteres dersom det besluttes å ikke anlegge sak.  
 
 
§ 6 FORUTSETNINGER FOR AT NFF SKAL KUNNE BRINGE EN SAK INN FOR DE 
ALMINNELIGE DOMSTOLENE 
 
§ 6-1 Utgangspunktet for at NFF skal bringe en sak inn for domstolene er at dette er i samsvar med 
medlemmets ønsker og at NFF vurderer saken som prosedabel.  
 
Videre må i tillegg minst ett at følgene kriterier være til stede: 
 

• NFF anser at saken er av «vesentlig» betydning for medlemmet. 
• NFF vurderer at saken er av prinsipiell betydning for fysioterapeuter som fag- eller 

profesjonsgruppe. 
• NFF vurderer saken som organisasjonspolitisk viktig å forfølge. 

 
 
§ 7 ØKONOMI I FORBINDELSE MED JURIDISK BISTAND OG AT EN SAK FREMMES FOR 
RETTSAPPARATET 
 
§ 7-1 NFF dekker egne omkostninger ved juridisk bistand utenfor rettsapparatet. 



 
§ 7-2 NFF dekker utgiftene når en sak fremmes for rettsapparatet/ombud av organisasjonen, hvilket vil si 
egne saksomkostninger, aktuelle gebyrer, reisekostnader og samtlige kostnader i forbindelse med 
betenkninger, føring av vitner, sakkyndige osv. 
 
§ 7-3 NFF dekker som hovedregel ikke motpartens saksomkostninger og medlemmet bærer selv risikoen for 
motpartens saksomkostninger. 
 
Idømte saksomkostninger kan helt eller delvis dekkes av NFFs rettshjelpsfond etter særskilt søknad.  
 
§ 7-4 Dersom NFF anser saken for å være av spesiell betydning for fysioterapeuter som fag- eller 
profesjonsgruppe, eller som organisasjonspolitisk viktig å forfølge, kan NFF bringe saken inn for 
rettsapparatet og beslutte å bære risikoen for motpartens saksomkostninger helt eller delvis i rimelig tid før 
saken bringes inn/ankes for domstolene. 
 
§ 7-5 Tilkjente saksomkostninger tilfaller NFF.  
Ekstern rådgiver plikter å ilegge påstand om dekning av saksomkostninger i saker for domstolene og 
refundere eventuelle tilkjente saksomkostninger i de tilfeller medlemmet har fått økonomisk bistand fra NFFs 
Rettshjelpsfond eller saken satt ut fra sekretariatet. 
 
 
§ 8 FRASKRIVE SEG RETT TIL Å SAKSØKE 
 
§ 8-1 NFF yter juridisk bistand etter foreningens beste juridiske skjønn, samtidig som medlemmet fraskriver 
seg rett til å saksøke/kreve erstatning fra foreningen. 
 
 
§ 9 TAUSHETSPLIKT 
 
NFFs advokater/jurister er underlagt taushetsplikt. Når medlemmet søker bistand, samtykker medlemmet 
samtidig i at advokatene/juristene og eventuelt interne medhjelpere kan utveksle taushetsbelagt informasjon 
i den grad det anses som nødvendig. 
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