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FRA: Forbundsstyret 

 

Forslag til endring av NFFs lover og vedtekter angående oppløsning av 

faggrupper, interessegrupper og NUF 

 

Bakgrunn 

Hovedlandsmøtet 2019 vedtok å oppløse NFG (Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe) og UFF 

(Unge Fysioterapeuters Felleskap). UFF ble omdannet til NUF. I etterkant av dette var det en del 

uklarheter knyttet til formalitetene ved nedleggelse, samt hva som er gjeldene for avslutning av 

regnskap. Forbundsstyret fremmer derfor forslag til endringer av NFFs lover for å tydeliggjøre 

formalkravene ved nedleggelse av faggrupper, interessegrupper og NUF.  

 

Oppløsning av faggrupper er regulert i NFFs lover punkt 25.5: 

Landsmøtet i NFF kan vedta å oppløse en faggruppe. Forslag til landsmøtet om å oppløse faggruppen 

kan fremmes av faggruppen selv og må da vedtas med 3/4 flertall av de avgitte stemmene på 

faggruppens årsmøte. Blanke stemmer teller ikke. Forslag til oppløsning kan også fremmes av 

Forbundsstyret om faggruppene ikke oppfyller formålet i henhold til punkt 26.1. Forslag om 

oppløsning fra Forbundsstyret må vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. 

 
Ved oppløsing av faggruppen overtar forbundet faggruppens rettigheter og plikter. Ved oppstart av 
ny faggruppe i samme fagfelt/virksomhetsområde, skal rettigheter og plikter overføres til 
faggruppen. 
 
Oppløsning av interessegrupper er regulert i NFFs lover punkt 26.5:  
«Landsmøtet i NFF kan vedta å oppløse en interessegruppe. Forslag til landsmøtet om å oppløse 
interessegruppen kan fremmes av interessegruppen selv og må da vedtas med 3/4 flertall av de 
avgitte stemmene på interessegruppens årsmøte. Blanke stemmer teller ikke. Forslag til oppløsning 
kan også fremmes av Forbundsstyret om interessegruppen ikke oppfyller formålet i henhold til punkt 
26.6. Forslag om oppløsning fra Forbundsstyret må vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet.  
Ved oppløsing av interessegruppen overtar forbundet interessegruppen rettigheter og plikter. Ved 
oppstart av ny interessegruppe i samme fagfelt/virksomhetsområde, skal rettigheter og plikter 
overføres til interessegruppen.»  
 
Oppløsning av NUF er regulert i NFFs lover punkt 27.5:   
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«Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse NUF. Ved oppløsning av NUF overtar 
forbundet gruppens rettigheter og plikter. Ved ny oppstart av NUF med tilsvarende formål innen to år 
skal rettighetene og pliktene overføres til det nye NUF.»  
 

Vurdering 

Oppløsning av NFG og UFF har synliggjort et behov for å definere hvordan oppløsningen av et 
organisasjonsledd formelt skal håndteres og hvordan det skal dokumenteres. Med organisasjonsledd 
forstås regioner, faggrupper, interessegrupper, råd og utvalg. Det bør tydeliggjøres hvilken plikt 
organisasjonsleddet har til å avslutte sin aktivitet og rapportere til sine medlemmer, Landsmøtet 
og/eller Forbundsstyret at oppløsningen har skjedd.  
 
Lovene og vedtektene er uklare på punktet om organisasjonsledd som legges ned skal rapportere i 
forhold til aktivitet og budsjett ved nedleggelse, samt hvordan egenkapitalen i organisasjonsleddet 
skal forvaltes. Oppløsning bør innebære som minimum en rapportering av hvilke aktiviteter som har 
blitt gjennomført i siste år og økonomisk rapportering for siste regnskapsår. Det foreslås derfor at det 
skal avholdes et lukkingsmøte etter at landsmøtet har fattet vedtak om oppløsning.  
 
Det er ikke eksplisitt regulert hvordan en eventuell egenkapital i organisasjonsleddet skal forvaltes, 
men det står i ulike bestemmelser at det ved oppløsing så overtar forbundet organisasjonsleddets 
rettigheter og plikter. Ved oppstart av nytt organisasjonsledd i samme fagfelt/virksomhetsområde, 
skal rettigheter og plikter overføres til nytt organisasjonsledd. Når forbundet overtar rettighetene til 
organisasjonsleddene innebærer dette også rettigheten til å forvalte egenkapitalen, med mindre 
Landsmøtet har fattet vedtak om disponering av egenkapitalen. Dette innebærer at 
organisasjonsleddets tidligere medlemmer ikke har noen påvirkningskraft på hvordan egenkapital 
kan forvaltes foruten å fremme forslag om dette til landsmøtet i forbindelse med saken om 
oppløsning.  
 
Det er ikke likelydende tekst om oppløsning for faggrupper, interessegrupper og NUF og 
Forbundsstyret fremmer derfor endringer for å harmonisere livene og vedtektene for disse 
organisasjonsleddene. Dette handler blant annet om at det ikke er samsvar mellom bestemmelsene i 
NFFs lover som vil kunne føre til uklarheter om egenkapital skal overføres eventuelt nytt 
organisasjonsledd som opprettes innen to år. Det foreslås derfor en tydeliggjøring av lovene og 
vedtektene samt at det er samsvarende bestemmelser for alle organisasjonsledd. 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av NFFs lover punkt 25.5 om faggrupper:  

 
Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse en faggruppe. Landsmøtet i NFF kan vedta å 
oppløse en faggruppe. Forslag til landsmøtet om å oppløse faggruppen kan fremmes av faggruppen 
selv og må da vedtas med 3/4 flertall av de avgitte stemmene på faggruppens årsmøte. Blanke 
stemmer teller ikke. Forslag til oppløsning kan også fremmes av Forbundsstyret om faggruppene ikke 
oppfyller formålet i henhold til punkt 25.1. Forslag om oppløsning fra Forbundsstyret må vedtas med 
2/3 flertall på landsmøtet.  
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Ved oppløsing av faggruppen skal det gjennomføres et avsluttende møte hvor årsrapport og 

årsregnskap behandles. Forbundet overtar faggruppens rettigheter og plikter, inkludert eventuell 

egenkapital og andre midler. Ved oppstart av ny faggruppe i samme fagfelt/virksomhetsområde, 

skal rettigheter og plikter, inkludert eventuell egenkapital og andre midler, overføres til den nye 

faggruppen. 

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av Vedtekter for faggrupper punkt 12:  

 

Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse en faggruppe. Forslag til landsmøtet om å 

oppløse faggruppen kan fremmes av faggruppen selv og må da vedtas med 3/4 flertall av de avgitte 

stemmene på faggruppens årsmøte. Blanke stemmer teller ikke. Forslag til oppløsning kan også 

fremmes av Forbundsstyret om faggruppene ikke oppfyller formålet i henhold til punkt 25.1. Forslag 

om oppløsning fra Forbundsstyret må vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. Ved oppløsning av 

faggruppen overtar forbundet faggruppens rettigheter og plikter, inkludert eventuell egenkapital 

og andre midler. Ved oppstart av ny faggruppe innen tilsvarende fagfelt/virksomhetsområde, skal 

rettighetene og pliktene, inkludert eventuell egenkapital og andre midler, overføres til den nye 

faggruppen. 

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av NFFs lover punkt 26.5 i NFFs lover om 

interessegrupper:  

 

Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse en interessegruppe. Landsmøtet i NFF kan 

vedta å oppløse en interessegruppe. Forslag til landsmøtet om å oppløse interessegruppen kan 

fremmes av interessegruppen selv og må da vedtas med 3/4 flertall av de avgitte stemmene på 

interessegruppens årsmøte. Blanke stemmer teller ikke. Forslag til oppløsning kan også fremmes av 

Forbundsstyret om interessegruppen ikke oppfyller formålet i henhold til punkt 26.1. Forslag om 

oppløsning fra Forbundsstyret må vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet. 

Ved oppløsing av interessegruppen skal det gjennomføres et avsluttende møte hvor årsrapport og 

årsregnskap behandles. Forbundet overtar interessegruppen rettigheter og plikter, inkludert 

eventuell egenkapital og andre midler. Ved oppstart av ny interessegruppe i samme 

fagfelt/virksomhetsområde, skal rettigheter og plikter, inkludert eventuell egenkapital og andre 

midler, overføres til den nye interessegruppen. 

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av Vedtekter for interessegrupper punkt 11:  

 

Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse en interessegruppe. Landsmøtet kan vedta å 

oppløse interessegruppen. Forslag til landsmøtet om å oppløse interessegruppen må vedtas med 3/4 

flertall av de avgitte stemmer på interessegruppens årsmøte. Blanke stemmer teller ikke ved 
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beregningen av avgitte stemmer. Forslag til oppløsning kan også fremmes av Forbundsstyret om 

interessegruppen ikke oppfyller formålet i henhold til punkt 26.1. Forslag om oppløsning fra 

Forbundsstyret må vedtas med 2/3 flertall på landsmøtet.  

Ved oppløsning av interessegruppen overtar forbundet interessegruppens rettigheter og plikter, 

inkludert eventuell egenkapital og andre midler. Ved oppstart av ny interessegruppe innen 

tilsvarende fagfelt/virksomhetsområde innen to år, skal rettighetene og pliktene overføres til den 

nye interessegruppen. 

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av NFFs lover NFFs lover punkt 27.5 Nyutdannede 

fysioterapeuter:  

 

Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse NUF.  Forslag til landsmøtet om å oppløse 

NUF kan fremmes av NUF selv og må da vedtas med 3/4 flertall av medlemmene i NUF. Blanke 

stemmer teller ikke. Forslag til oppløsning kan også fremmes av Forbundsstyret om NUF ikke 

oppfyller formålet i henhold til punkt 27.1.  

Ved oppløsning av NUF overtar forbundet gruppens rettigheter og plikter, inkludert eventuell 

egenkapital og andre midler. Ved ny oppstart av NUF med tilsvarende formål innen to år skal 

rettighetene og pliktene, inkludert eventuell egenkapital og andre midler, overføres til det nye NUF. 

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar nytt punkt i Vedtekter for Nyutdannede fysioterapeuter (NUF):  
 
Landsmøtet i NFF kan vedta med 2/3 flertall å oppløse NUF. Forslag til landsmøtet om å oppløse 

NUF må vedtas med 3/4 flertall av de avgitte stemmer blant NUF sine medlemmer. Blanke 

stemmer teller ikke ved beregningen av avgitte stemmer. Forslag til oppløsning kan også fremmes 

av Forbundsstyret om NUF ikke oppfyller formålet i henhold til punkt 27.1.  

Ved oppløsning av NUF overtar forbundet NUFs rettigheter og plikter. Ved oppstart av ny NUF med 

tilsvarende formål, skal rettighetene og pliktene overføres til det nye NUF.  

 
Lovutvalgets kommentar:  
Lovutvalget mener det er fornuftig å beholde en tidsavgrensning i lover og vedtekter for at 
egenkapital og andre midler overføres eventuell nyopprettet NUF, fag- eller interessegruppe. 
Lovutvalget mener perioden bør være på tre år for å samsvare med landsmøteperiodene. 

 
 
 


