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FRA: Forbundsstyret 

 
 
 
Kontingentstruktur og kontingentsatser i NFF 2023-2025 
 
I henhold til NFFs lover punkt 13.4.2, punkt 5 skal Hovedlandsmøtet vedta rammebudsjett for 
forbundet, inkludert Fysioterapeuten, for hvert av de tre påfølgende regnskapsår. Hovedlandsmøtet 
skal også fastsette kontingent. Dette er bakgrunnen for Forbundsstyrets forslag til beregning av 
kontingent i NFF for 2023-2025 og forslag til regler for nedsatt kontingent.  
 
Forbundsstyrets forslag til endringer er lagt inn i gjeldende regelverk under og markert i kursiv. 
 
Forslag til beregning av kontingent i NFF for 2023-2025  

1. Fullt betalende medlemmer i NFF betaler lik kontingent uansett arbeidsforhold/tariffområde.  

 

2. Kontingenten økes med 3,8 % i 2023, 3,0 % i 2024 og 3,1 % i 2025. Utgangspunktet for 
økningen er kr 6 960. For årene 2024 og 2025 justeres kontingent årlig i henhold til SSBs 
konjunkturtendenser for pris- og lønnsvekst for aktuelt år, der lønnsvekst vektes med 70 % og 
prisvekst med 30 %. Landsmøtet vedtar årlig kontingentjustering for kommende år, og kan 
avvike fra prinsipp for justering.  

 
Begrunnelse for endring: NFFs kostnader er i stor grad knyttet til personalkostnader og NFF 
slåss for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det foreslås derfor at prisveksten i større 
grad skal følge lønnsvekst. Tidligere formulering: Årlig kontingent justeres i henhold til 
forventet pris- og lønnsvekst for aktuelt år, der hver av faktorene vektes likt. 

 
3. Det regnes ut en abonnementspris og en medlemspris for Fysioterapeuten. Prisen fastsettes 

årlig av Forbundsstyret/Bladstyret. Prinsippet er at alle medlemmer som mottar tidsskriftet, 
skal betale produksjonskostnaden for bladet.  

 

4. Kontingenten for studenter i grunnutdanningen er kr 250 per studieår. Studenter får 
Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet. Studenter under 40 år har per i dag gratis 
forsikringspakke gjennom NFFs forsikringer. 

 

Begrunnelse for endring: Medlemskap for studenter som melder seg inn i første semester 
endres, slik at alle studenter betaler et årlig medlemskap. Prisen for studentmedlemskap har 
vært uendret siden 2004 og bør justeres. Studenter som melder seg inn i første semester får i 
dag medlemskap i 3 år for 450 kr. Ved innmelding etter 1. semester er prisen 200 kr per 
skoleår. Ved å gå over til årlig fakturering av medlemskontingent for studenter vil studenter 
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kunne få en økt bevissthet rundt fordelene man har som medlem i NFF, og være bedre 
forberedt på å bli fakturert for kontingent som turnusmedlem. Studentmedlemmer som ikke 
lenger studerer fysioterapi vil da også få et insentiv til å melde seg ut av NFF, noe som vil 
bidra til bedre datakvalitet. 250 kr per år for medlemskap som student er lavere enn de fleste 
sammenlignbare organisasjoner. Risiko for at fysioterapistudenter melder seg ut ved årlig 
betaling av kontingent vurderes som begrenset.  

 

5. Årskontingenten for masterstudenter som er tatt opp i fysioterapispesifikk eller helsefaglig 
mastergrad på 120 studiepoeng, eller er i et kvalifiseringsløp for takst i manuellterapi 
gjennom utenlandsstudier og veiledet praksis, er kr 1 200 pr år. Denne årskontingenten gis i 
to år fra studiestart og er uavhengig av faktisk tidsbruk på å fullføre masterstudiet/oppnå 
takstkompetanse. Opptak til studiet må dokumenteres med opptaksbrev og innbetalt 
semesteravgift. Studentene får Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet. Dette gjelder 
kun masterstudenter og ikke videreutdanning. For videreutdanningsstudenter betyr det at 
man må betale full kontingent under videreutdanningen. Dersom man går videre til 
masterstudier, vil mange få avkortet masterutdanningen med ett år. De vil likevel få 
masterkontingent i 2 år, og slik få kompensert for at man betalte full kontingent under 
videreutdanningen. Masterstudenter får Fysioterapeuten som en del av medlemstilbudet.  

 
Begrunnelse for endring: Kontingent for masterstudenter fjernes som egen kontingent. 
Masterstudenter kan søke om redusert kontingent under studiet og betale i forhold til reell 
stillings/arbeidsprosent. Masterstudenter tar som hovedregel studier i kombinasjon med 
arbeid og får redusert kontingent tilsvarende reduksjon i stilling eller inntekt som 
næringsdrivende fysioterapeut.  
 

5. Årskontingent for turnusfysioterapeuter er halv kontingent. Turnuskandidater får 
Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet.  

 
6. Nyutdannede fysioterapeuter i første år etter innvilget offentlig autorisasjon som 

fysioterapeut betaler halv kontingent.  

 

7. Pensjonister som ikke er i inntektsgivende arbeid, betaler kr 500 per år.  

 
Begrunnelse for endring: Kontingent for pensjonister heves etter å ha vært på samme nivå i 
to rammeperioder.  

 
 
Forslag til Regler for nedsatt kontingent i NFF for 2023-2025  
Full kontingent betales av alle som ikke søker om redusert kontingent, bortsett fra studenter, 
turnuskandidater, nyutdannede fysioterapeuter i første år etter innvilget offentlig autorisasjon som 
fysioterapeut, uføretrygdede og pensjonister. Regler for fritak eller redusert årskontingent for 
grupper av medlemmer vedtas av landsmøtet. Søknad om redusert kontingent må som hovedregel 
dokumenteres.  
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1. Trekvart kontingent kan innvilges medlemmer som: 
a. Er yrkesaktive i arbeid tilsvarende 51-75 % av full stilling. Dokumentasjon: Bekreftelse på 

stillingsprosent eller redusert omsetning som næringsdrivende.  
 
Begrunnelse for endring: Forbundsstyret foreslår at det innføres en ny kontingentsats. 
Medlemmer har etterspurt en mulig kontingentreduksjon ved redusert stilling. Dette har også 
vært fremmet som sak til Landsmøtet i 2019. Antall medlemmer som vil kunne få innvilget denne 
kontingentsatsen er vanskelig å estimere. Reduksjon i kontingent for medlemmer antas dekket 
av at medlemmer som har redusert stilling eller reduksjon i omsetting som næringsdrivende ikke 
melder seg ut.  
 

2. Halv kontingent kan innvilges for medlemmer som:  
a. arbeider i 50 % stilling eller mindre. Dokumentasjon: Bekreftelse på stillingsprosent  
b. selvstendig næringsdrivende som har en næringsinntekt på under 3G per kalenderår. 

Dokumentasjon: Utskrift av likningen. 
c. er innvilget faglig medlemskap som ikke er regulert av dobbeltmedlemskapsavtale.  
d. er selvstendig næringsdrivende i foreldrepermisjon. Dokumentasjon: Bekreftelse på 

permisjonsperiode. 
e. er fysioterapeut ansatt i NFF. 

 
Begrunnelse for endring: 50 % kontingent for fysioterapeuter ansatt i NFF medfører ingen 
realitetsendring, men en stadfesting av etablert praksis.  
 
3. Kvart kontingent kan innvilges for medlemmer som  

a. er i et arbeidsforhold som ikke er regulert av norsk lov  
b. er mer enn 50 % arbeidsuføre 
c. er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode (f.eks. permisjon uten lønn, 

militærtjeneste, arbeidsavklaringspenger, permittert eller arbeidsledig). Dokumentasjon: 
dokumentasjon på at man er uten inntekt. 

d. er pensjonister og jobber inntil 40 %. Denne gruppen vil kunne ha behov for juridisk 
bistand i sitt arbeidsforhold, som pensjonistmedlemskap ikke dekker.  

 
Begrunnelse for endring: Medlemmer som er 100 % arbeidsuføre har per i dag gratis 
medlemskap i NFF, men har tilgang til alle tjenester. Det anbefales at alle medlemmer betaler for 
medlemskapet, og at kontingenten settes på samme nivå som for medlemmer som er uten 
inntekt for en begrenset periode. Det kan være noen medlemmer som melder seg ut grunnet 
kostnadsøkningen. 
 
Medlemmer som er midlertidig uten arbeid betaler i dag 25 % kontingent, mens medlemmer 
som er permittert, eller over lengre tid står uten arbeid, betaler full kontingent. Det foreslås at 
det innføres en felles kontingentsats for alle medlemmer som står utenfor arbeidslivet. Dette vil 
også kunne bidra til at nyutdannede som ikke kommer i arbeid velger å fortsatt være medlem i 
NFF.  
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4. Gifte/samboende får etter søknad fratrekk for én medlemspris på Fysioterapeuten. De mottar da 
kun ett eksemplar av tidsskriftet. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt 
kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg.  
 

5. Forbundsstyret kan inngå avtale om dobbeltmedlemskap med annen fagorganisasjon. Avtalen 
regulerer nærmere samarbeid og kontingentens størrelse for de medlemmer dette gjelder, 
oppad begrenset til årskontingenten for NFF.  

 
Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat. Redusert kontingent 
gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt og innvilget. For personer med 
redusert næringsinntekt gjelder reduksjonen av kontingent for den dokumenterte perioden.  
 
Utmelding av forbundet  
Utmelding må skje skriftlig ved melding til sekretariatet og har virkning fra den 1. i neste kvartal, slik 
at vedkommende plikter å betale kontingent for inneværende kvartal. Utmelding umiddelbart før 
eller under en arbeidskonflikt og som har bakgrunn i denne, vil bli gitt virkning først når 
arbeidskonflikten er avsluttet. 
 
Begrunnelse for endring: Tydeliggjøring av regler for utmelding, etter tilbakemelding fra medlemmer 
om at dette fremstår som uklart.  
 
Kontingenter i, og utmelding fra, faggrupper 
Kontingentstruktur og årspris for medlemskap i faggrupper fastsettes av faggruppens årsmøte. 
Utmelding fra faggruppe følger samme regler som utmelding fra NFF. Utmelding må skje skriftlig ved 
melding til sekretariatet og har virkning fra den 1. i neste kvartal. 
 
Begrunnelse for endring: Kontingenter i faggrupper og utmelding fra faggrupper er ikke regulert i 
NFFs lover. Det anbefales at dette reguleres for å sikre felles praksis i NFF. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar «Beregning av kontingent» og «Regler for nedsatt kontingent» som 
beskrevet i saksnotatet. 


