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FRA: Lovutvalget 
 
 
 

Forslag til endring av NFFs lover punkt 27 Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) 
 

Bakgrunn 
Lovutvalget mener det er behov for en innledende tydeliggjøring av hva NUF er. Lignende 
beskrivelser er tatt inn i lovene for andre organisasjonsledd. Lovutvalget mener også det er naturlig 
at NUF har til oppgave å fremme fagpolitisk engasjement i NFF, blant annet for å bidra til 
rekrutteringen av medlemmer til tillitsverv i organisasjonen og som tillitsvalgte og kontaktpersoner 
ute på arbeidsplassene og i kommunene. Lovutvalget foreslår at dette legges til som et nytt 
kulepunkt i lovene punkt 27.2 og i vedtekter for NUF punkt 2 (som korresponderer med lovene punkt 
27.2)  
 

Lovutvalget foreslår følgende endringer i NFFs lover punkt 27 Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)  
 
1.  
27 NYUTDANNEDE FYSIOTERAPEUTER (NUF)  
NUF er forbundets organisasjonsledd for studenter, turnuskandidater og nyutdannede 
fysioterapeuter. NUF er underlagt forbundets lover og gyldige vedtak fattet av sentrale organer. NUF 
er ikke en selvstendig juridisk enhet.  
  
2.  
27.2 NUF – oppgaver (nytt kulepunkt)  

• Fremme fagpolitisk engasjement  
  
Vedtekter for NUF punkt 2, Nytt kulepunkt:  

• Fremme fagpolitisk engasjement  
  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring i NFFs lover punkt 27 Nyutdannede 
fysioterapeuter (NUF), og vedtekter for NUF punkt 2:  
 
NUF er forbundets organisasjonsledd for studenter, turnuskandidater og nyutdannede 
fysioterapeuter. NUF er underlagt forbundets lover og gyldige vedtak fattet av sentrale organer. NUF 
er ikke en selvstendig juridisk enhet.  
 
27.2 NUF – oppgaver (nytt kulepunkt)  

• Fremme fagpolitisk engasjement  
 
(Vedtekter for NUF punkt 2, nytt kulepunkt:)  

• Fremme fagpolitisk engasjement  
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Forbundsstyrets kommentar:  

Lovutvalget foreslår et tillegg til NFFs lover punkt 27 slik at det fremgår hvilke målgrupper NUF skal 

ivareta. Endringen som Lovutvalget foreslår, vil innebære en viss harmonisering med beskrivelsen av 

andre organisasjonsledd i NFF (som faggrupper og regioner). NUF mener dette vil være en 

tydeliggjøring av NUF sin plassering i organisasjonen.  

 

I 2021 vedtok Landsmøtet endringer av formål og oppgaver for alle NFFs organisasjonsledd. I 
egenvurderingen fra NUF, som ble gjennomført i forbindelse med oppfølgingen av 
organisasjonsevalueringen 2020, ble det ikke foreslått endringer av oppgaver. NUF støtter forslaget 
om nytt kulepunkt om at NUF skal fremme fagpolitisk engasjement. NUF mener dette faller naturlig 
inn i arbeidet NUF allerede gjør i organisasjonen.  
 
I NFFs lover punkt 25.2 Faggruppenes oppgaver fremgår det at faggruppene skal bidra til at 
medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser fremmes og styrkes. Det er en forskjell på å fremme 
fagpolitisk engasjement og å fremme medlemmers fagpolitiske interesser, og det er således ikke 
overlappende oppgaver mellom NUF og NFFs faggrupper.  
 
Forslaget vil dermed ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 
Forbundsstyret støtter forslag til vedtak fra Lovutvalget.  
 
 


