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FRA: Forbundsstyret 

 

Forslag til endring av NFFs lover punkt 29 Ledermøtet 

 
Bakgrunn 
Ledermøtet i NFF har ikke vært gjennomført etter 2018. Ledermøtet som arena ble ikke vurdert i 
forbindelse med organisasjonsendringen i 2013 eller i organisasjonsevalueringen 2022. 
Organisasjonsleddenes formål ble vedtatt som oppfølging av organisasjonsvalueringen. Det ble ikke 
prioritert å utarbeide forslag til formål for Ledermøtet.  

Ledermøtet er regulert i NFFs lover kapittel 29 slik:  

Ledermøtet er en møteplass for medlemmer i sentrale verv i NFF. Forbundsstyret skal arrangere ett 
eller to ledermøter i året.  

Deltakere på ledermøtet er:  
• Forbundsstyrets medlemmer  
• regionlederne  
• faggruppelederne  
• interessegruppelederne  
• lederne av lovfestede utvalg og komitéer  
• leder av Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)   
• leder av FYSIO (forutsatt studentmedlemsskap i NFF)  
• leder av styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

 
Vurdering 
Ledermøtet ble ikke gjennomført i 2019, da fordi vi gjennomførte Hovedlandsmøte.  

I 2020 ble Landsmøtet gjennomført som digitalt møte, og i 2021 ble landsmøtet utvidet fra en til to 
dager. Heller ikke disse årene ble det gjennomført ledermøte. 

Det er Forbundsstyret som har hatt ansvar for å fastsette programmet for ledermøtene, og møtene 
har ofte vært benyttet til å få innspill i pågående organisasjonsendringsprosesser og til informasjon.  

Før 2013 ble ledermøtene arrangert i forbindelse med representantskapsmøtene, og etter 2013 ble 
ledermøtet arrangert i forbindelse med landsmøtene. Ledermøtene har vært en møteplass hvor alle 
ledere i NFFs organisasjonsledd har vært samlet. Det har vært en fin arena for å bli kjent, sikre 
informasjonsdeling samt få og gi innspill i pågående prosesser.  

Etter organisasjonsevalueringen 2020 fremkom det behov for bedre koordinering, 
informasjonsdeling og samhandling. Det er vedtatt flere lov- og vedtektsendringer som skal bidra til 
det. De er som følger: 
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• Faggruppelederforum ble opprettet fra januar 2020. Samtidig ble leder av 
Faggruppelederforum styremedlem i Forbundsstyret. I forbindelse med endringen av 
Forbundsstyrets sammensetning vedtatt av Landsmøtet 2021, skal en faggruppeleder 
fremdeles inngå i Forbundsstyret.  

• Landsmøtet 2021 vedtok formål og oppgaver for NFFs organisasjonsledd.  Samarbeid med 
andre organisasjonsledd er en oppgave som er beskrevet for flere organisasjonsledd. 

• Landsmøtet 2021 vedtok en sammensetning av Forbundsstyret hvor flere av medlemmene 
har forankring i NFFs organisasjonsledd. 

• Landsmøtet 2019 vedtok at unge og nyutdannede fysioterapeuter (NUF) skal være 
representert i regionstyrene. 

I tillegg har digitale plattformer gjort det mulig å gjennomføre både korte og lengre møter med 
deltakelse fra flere organisasjonsledd.  

De vedtatte organisatoriske endringene fra Hovedlandsmøte 2019 og Landsmøtet 2021 legger til 
rette for bedre samhandling, informasjonsdeling og koordinering i NFF. Forbundsstyret foreslår 
derfor at NFFs lover punkt 29 endres slik at Forbundsstyret kan arrangere ledermøte ved behov, men 
at det ikke skal gjennomføres årlige møter.  

En gjeninnføring av Ledermøtet vil ha en anslått kostnad på 130.000 kroner per møte per dag. Det er 
per nå ikke innarbeidet i forslag til rammebudsjett for perioden 2023-2025. 

Det er videre ikke utarbeidet et tydelig formål for Ledermøtet, og Forbundsstyret foreslår derfor 
følgende formål: Ledermøte er en møteplass for ledere i organisasjonen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at NFFs lover punkt 29 endres slik:  

Formål:  

Ledermøte er en møteplass for ledere i organisasjonen.  

Forbundsstyret skal kan arrangere ett eller to ledermøter i året, som er en møteplass for: 

• Forbundsstyrets medlemmer 

• Regionlederne 

• Faggruppelederne 

• Interessegruppelederne 

• Lederne av lovfestede råd, utvalg og komiteer 

• Leder av Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) 

• Leder av FYSIO (forutsatt studentmedlemskap i NFF) 

• Leder av styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 

 

Lovutvalgets kommentar: 

Lovutvalget merker seg at «leder eller annet medlem av valgkomiteen har rett til å være til stede på 

landsmøter og ledermøter» jf. lovene punkt 17. Lovutvalget mener dette bør harmoniseres ved at 

tilsvarende setning legges til for alle de andre rådene og utvalgene, eller at setningen strykes i punkt 

17. 


