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FRA: Forbundsstyret 

 
  
Forslag til presisering av NFFs lover punkt 18 Næringspolitisk råd 
-  stemmeberettigede ved elektronisk valg  
 
Saken i korte trekk  

Forbundsstyret får til behandling forslag til endringer til Hovedlandsmøte om endring av NFFs lover 

punkt 18 Næringspolitisk råd angående avklaring av hvem som kan stemme ved elektronisk valg av 

medlemmer til rådet.  

Bakgrunn 

Under behandling av endring av antall medlemmer i Næringspolitisk råd av Hovedlandsmøtet 2016, 

ble ikke setningen om hvem som kan stemme ved valg av medlemmer til Næringspolitisk råd 

videreført, slik vedtatt av Landsmøtet 2013. Det kan synes som at dette har falt ut i forslaget da 

denne endringen ikke var beskrevet eller begrunnet i saken til Hovedlandsmøtet 2016.  

I NFFs lover punkt 18 står følgende om valg av medlemmer til Næringspolitisk råd:  

Fem rådsmedlemmer velges elektronisk innen 31. desember samme år som hovedlandsmøtet. 

Rådsmedlemmene velges blant de innstilte kandidatene fra valgkomiteen og eventuelle 

motkandidater. Kandidater kan fremmes innen 1. september blant NFFs medlemmer som er 

selvstendig næringsdrivende og av NFFs organisasjonsledd angitt i punkt 3. Navn på kandidater og 

valgkomitéens innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før valget. Rådet skal tilstrebe å ha 

representanter både fra medlemmer med og uten driftstilskudd og gjenspeile 

alderssammensetningen i NFFs medlemsmasse. Eventuelt suppleringsvalg følger av punkt 7. 

Næringspolitisk råd er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

Redegjørelse 
Landsmøtet 2013 vedtok følgende:  

Næringspolitisk råd består av til sammen fem medlemmer. Alle medlemmer må være selvstendig 

næringsdrivende. Leder, som inngår i Forbundsstyret, velges særskilt av landsmøtet. Leder av 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) er automatisk medlem av rådet. 

Tre rådsmedlemmer velges elektronisk innen 15. februar det året nytt Forbundsstyre tiltrer etter 

innstilling fra valgkomiteen jfr. pkt. 18. Medlemmene velges av NFFs medlemmer som driver 

selvstendig næringsvirksomhet. Kandidater kan fremmes innen 31. desember av NFFs medlemmer 

som er selvstendig næringsdrivende og av NFFs organisasjonsledd angitt i punkt 3. Rådet skal 
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tilstrebe å ha representanter både fra medlemmer med og uten driftstilskudd. Medlemmene til rådet 

skal første gang velges av Landsmøte 2013. 

I forbindelse med endringer vedtatt av Hovedlandsmøtet 2016, ble ikke setningen om hvem som er 

stemmeberettigede videført, og følgende ble vedtatt:  

Næringspolitisk råd består av til sammen syv medlemmer. Alle medlemmer må være selvstendig 

næringsdrivende. Leder, som inngår i Forbundsstyret, velges særskilt av landsmøtet. Leder av 

Næringsdrivendes Fysioterapeuters Gruppe er automatisk medlem av rådet. 

Fem rådsmedlemmer velges elektronisk innen 15. februar det året nytt Forbundsstyre tiltrer etter 

innstilling fra valgkomiteen jf. Punkt 18. Eventuelt suppleringsvalg følger av punkt 7, men inntreffer 

hvis rådet består av fem eller færre medlemmer. 

Saken til Hovedlandsmøtet 2016 handlet om endringer av antall medlemmer i rådet fra fem til syv 

medlemmer. Endringer av hvem som kan stemme ved det elektroniske valget er ikke omtalt i saken. 

Det kan synes som at beskrivelsen av hvem som kan stemme ved valg av medlemmer har falt ut i 

forslaget, da denne endringen ikke var beskrevet eller begrunnet i saken til Hovedlandsmøtet 2016. 

I 2019 ble valget av medlemmer til Næringspolitisk råd gjennomført med samme forståelse av hvem 

som var stemmeberettigede som ved valget 2016. Siden det ikke fremkommer tydelig i punkt 18 

hvem som kan stemme ved valg av medlemmer til Næringspolitisk råd, foreslås det at dette 

tydeliggjøres i NFFs lover punkt 18. Det er ikke forhold som indikerer en annen forståelse av 

stemmeberettigede enn den som lå til grunn i 2013. Det foreslås derfor at følgende setning tas inn i 

NFFs lover punkt 18: Rådsmedlemmene velges av NFFs medlemmer som er selvstendig 

næringsdrivende. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar tillegg til NFFs lover punkt 18 slik:  

Fem rådsmedlemmer velges elektronisk innen 31. desember samme år som hovedlandsmøtet. 

Rådsmedlemmene velges blant de innstilte kandidatene fra valgkomiteen og eventuelle 

motkandidater. Rådsmedlemmene velges av NFFs medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. 

Kandidater kan fremmes innen 1. september blant NFFs medlemmer som er selvstendig 

næringsdrivende og av NFFs organisasjonsledd angitt i punkt 3. Navn på kandidater og valgkomitéens 

innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før valget. Rådet skal tilstrebe å ha representanter både 

fra medlemmer med og uten driftstilskudd og gjenspeile alderssammensetningen i NFFs 

medlemsmasse. Eventuelt suppleringsvalg følger av punkt 7. Næringspolitisk råd er beslutningsdyktig 

når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
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Lovutvalgets kommentar: 

Lovutvalget støtter forslaget.  


