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FRA: Næringspolitisk råd 

 

 

Forslag til tiltak for å styrke Næringspolitisk råd sitt arbeid 

Bakgrunn 

Næringspolitisk råd (NPR) fremmet i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen i 2021 forslag til 

hvordan tilbudet til selvstendig næringsdrivende i NFF burde organiseres, og forslag til ulike tiltak for 

å styrke NFFs sitt arbeid for selvstendig næringsdrivende medlemmer i NFF, blant annet å øke 

ressursene til NPR og til NFFs arbeid overfor selvstendig næringsdrivende.  

Landsmøtet 2021 vedtok endringer av formål og oppgaver for Næringspolitisk råd:  

18.1 Formål: Næringspolitisk råd skal være et rådgivende organ for Forbundsstyret i saker som 

omhandler selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet. Rådet skal være en ressurs for 

organisasjonen innen sitt område. Rådet skal arbeide i henhold til vedtak fattet av landsmøtet og 

Forbundsstyret.  

 

18.2 Oppgaver  

Næringspolitisk råd skal:  

• bistå NFFs organisasjonsledd og sekretariatet i spørsmål om og tiltak for målgruppen  

• delta i utformingen av NFFs tjenestetilbud for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 

med og uten driftshjemmel  

• rådgi i saker som har tilknytning til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten 

driftshjemmel  

• samhandle med NFFs organisasjonsledd for å få innspill til NFFs politikk innen rådets 

ansvarsområde  

• støtte Forbundsstyret til å se fagutvikling i sammenheng med næringsdrift og bidra til god 

dialog internt i NFF om denne tematikken  

• fremme NFFs næringspolitikk  

• kommunisere med medlemmer og andre interessenter i henhold til NFFs 

kommunikasjonsstrategi.  

 

Næringspolitisk råd skal gi anbefalinger til Forbundsstyret om:  

• selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters plass i primærhelsetjenesten  

• inntektspolitiske retningslinjer  

• avtaler og overenskomster  

• driftstilskudd og takstforhandlinger  
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• medlemstjenester for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftshjemmel.  

• ledelse av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet  

• saker som omhandler og berører selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten 

driftshjemmel. 

 

Landsmøtet 2021 vedtok videre:   

Forbundsstyret skal i løpet av 2022 utarbeide en politisk plattform og strategi for NFFs 

næringspolitiske arbeid. 

I sak 3.1 til Landsmøte 2021 Forslag til tiltak og endringer etter oppfølging av 

organisasjonsevalueringen i 2020, ble det fremmet forslag om tydeliggjøring av formål og oppgaver. I 

saken fremkom det behov for endringer av formål og oppgaver fordi Næringspolitisk råd har ivaretatt 

en del operative oppgaver som tidligere ble ivaretatt av interessegruppen for næringsdrivende 

fysioterapeuter (NFG).  

Oppfølgingen av organisasjonsevalueringen ble avgrenset slik at saken til Landsmøtet 2021 ikke 

inneholdt forslag til endringer i ressursfordelingen mellom NFFs organisasjonsledd. 

NPR fremmer derfor forslag til tiltak for å styrke Næringspolitisk råd sitt arbeid i organisasjonen og 

for medlemmene.  

Forslag til tiltak for å styrke Næringspolitisk råd sitt arbeid 

Hensikten med forslaget: 

• Bedre tilbud til selvstendig næringsdrivende medlemmer i NFF 

• Bedret koordinering og samarbeid innad i NFF i saker som angår selvstendig næringsdrivende 

(SN) 

• Bedre kommunikasjon ut mot medlemmer 

• Bedre arbeidsvilkår og forutsigbare rammer for tillitsvalgte i Næringspolitisk råd 

 

Næringspolitisk råd foreslår:  

Leder av Næringspolitisk råd frikjøpes 40%, 20% settes av til fast kontortid og 20% flextid ifm 

oppdukkende saker. Lønn bør være på samme nivå som regionledere. Møter i Forbundsstyret, NPR 

takst og ASA honoreres særskilt.  

Klare avtaler og rammer for hvem og hvilken tjeneste som skal frikjøpes ifm for eksempel 

forberedelser til takst/ASA forhandlinger og ved andre evt oppdukkende behov i organisasjonen. 

Dette må være i tillegg til avtalt frikjøp da dette vil ta svært mye av den administrative tiden om 

dette ikke honoreres særskilt.  
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Vurdering 

Næringspolitisk råd spilte inn i prosessen at det er behov for at «rådet er en ressurs for regionledere 

og sekretariatet i spørsmål knyttet til selvstendig næringsdrift og også i forbindelse med 

kurs/turnusseminar. Næringspolitisk råd opplever å inneha særskilt kompetanse som verken 

sekretariatet eller regionene har. Rådet ønsker å ha dialog med NFFs organisasjonsledd og 

medlemmer for å informere om og forankre NFFs politikk, men også for å innhente innspill. Rådet 

påpeker at fagutvikling henger tett sammen med næringsdrift, og det er naturlig at det er tydelig 

kommunikasjon mellom NPR, faggrupper, Fag- og utdanningspolitisk råd og sekretariatet» (Sak 3.1 til 

Landsmøte 2021: Forslag til tiltak og endringer etter oppfølging av organisasjonsevalueringen i 2020). 

Med endret formål og oppgaver for NPR slik vedtatt av Landsmøtet 2021 er rådets innspill i stor grad 

ivaretatt. Det er nå nødvendig at det legges til rette for at rådet kan ivareta de oppgaver som er 

tillagt rådet. I NFFs lover punkt 18 fremgår det at rådet har flere operative oppgaver. Eksempler på 

dette er at NPR bistår NFFs organisasjonsledd og sekretariatet i spørsmål om og tiltak for 

målgruppen, samhandler med NFFs organisasjonsledd for å få innspill til NFFs politikk innen rådets 

ansvarsområde, kommuniserer med medlemmer og andre interessenter i henhold til NFFs 

kommunikasjonsstrategi.  

For å kunne ivareta oppgavene og samtidig styrke NFFs arbeid ift selvstendig næringsdrivende 

medlemmer, mener Næringspolitisk råd det er nødvending med økte ressurser til Næringspolitisk råd 

og selvstendig næringsdrivende. Næringspolitisk råd foreslår at leder av Næringspolitisk råd bør 

frikjøpes. Samtidig kan det også være en god ide og frikjøpe rådsmedlemmer (evt. tidligere 

medlemmer) inn i sekretariatet for å sikre at det er tilstrekkelig spisskompetanse for å ivareta 

arbeidet på en tilfredsstillende måte. Det er utopi å tenke at man skal løse Næringspolitisk råd sine 

oppgaver på fritiden og ikke være noe frikjøpt. Kun honorar for møter er ikke tilstrekkelig for at leder 

skal kunne være med å løse de store oppgavene som ligger foran oss. Næringspolitisk råd mener 

også at det bør være et honorar for å delta i takstforhandlingene og ASA forhandlingene. Det er et 

betydelig forarbeid i forbindelse med disse forhandlingene. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK FRA NÆRINGSPOLITISK RÅD: 

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at: 

Leder av Næringspolitisk råd frikjøpes 40%, 20% settes av til fast kontortid og 20% flextid ifm 

oppdukkende saker. Lønn bør være på samme nivå som regionledere.  

Møter i Forbundsstyret, Næringspolitisk råd, takst og ASA honoreres særskilt.  

Klare avtaler og rammer for hvem og hvilken tjeneste som skal frikjøpes ifm for eksempel 

forberedelser til takst- og ASA-forhandlinger og ved andre evt oppdukkende behov i organisasjonen. 

Dette må være i tillegg til avtalt frikjøp da dette vil ta svært mye av den administrative tiden om 

dette ikke honoreres særskilt.  
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Forbundsstyrets kommentar:  

Forslaget til frikjøp av leder i Næringspolitisk råd er innarbeidet i forslag til rammebudsjett. Leder for 

NPR har i inneværende rammeperiode et honorar på 60.000 kr. 40 % av foreslått 

regionledergodtgjørelse for 2023 er; 342 495 kr. I tillegg tilkommer sosiale kostnader, pensjon etc 

tilsvarende 50 % økning. Det gir en kostnad i 2023 på ca 525.000 kr.  

Dette er en vesentlig kostnadsøkning hvor Forbundsstyret foreslår at dette inkluderer deltakelse i 

møter i Næringspolitisk råd.   

Forbundsstyret mener at forslaget kan være nyttig for å styrke fokuset på selvstendig næringsdrift, 

ivaretakelse av medlemmenes interesser og styrke det politiske påvirkningsarbeidet.  

Før det kommenteres på innspill og gjennomgang fra Næringspolitisk råd fra 

organisasjonsgjennomgangen, ønskes det å fremme noen betraktinger knyttet til risikoer og 

konsekvenser.  

Konsekvenser og økonomi 

Administrative konsekvenser og betraktninger 

Forbundsstyret oppfatter at formålet, arbeidsoppgaver og grensedragninger mellom leder av 

Næringspolitisk råd, forbundsleder, regionledere og sekretariatet bør beskrives nærmere. Det bør 

utarbeides en plan for koordinering.  

Landsmøtets vedtak om at arbeidet med å styrke arbeidet for selvstendig næringsdrivende 

medlemmer ligger fast. Forbundsstyret ser behov for å styrke det politiske påvirkningsarbeidet for å 

styrke næringsdrivendes interesser og rammevilkår.  

Uklare ansvarsfordelinger mellom sekretariatet og eventuelt honorert leder av Næringspolitisk råd vil 

kunne medføre risiko for dobbeltarbeid og uklare kommandolinjer, både administrativt og politisk. 

Dette kan på en annen side fint la seg avklare. 

Det er Forbundsstyrets anbefaling at Næringspolitisk råd bør arbeide for samhandling og avklaringer 

på politisk nivå, overfor øvrige råd, utvalg, faggrupper og Forbundsstyret. Sekretariatet bør behandle 

daglige henvendelser og saker fra selvstendig næringsdrivende medlemmer, kontakt på 

administrativt nivå med myndigheter som departementer, tilsyn, statsforvalteren, KS m.v. Videre 

koordinere internt i organisasjonen. Det er viktig at fast ansatte som står i oppgaven over tid bygger 

administrative kontakter og bånd, samt holder i lange saksbehandlingsløp over tid. 

Det vil være hensiktsmessig med en evaluering av ordningen frem til Hovedlandsmøte 2025 dersom 

den vedtas. 

Medlemmer og leder av Næringspolitisk råd har så langt vært omfattet av ordning med honorar for 

arbeidet med rammeavtalen ASA 4313-forhandlinger og takstforhandlinger. Forbundsstyret mener at 
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noe mer av forberedelsene bør foregå administrativt i sekretariatet, med støtte fra medlem i 

Næringspolitisk råd som mottar honorar for leverte tjenester: for eksempel slik sekretariatet de 

senere år har honorert nestleder i Næringspolitisk råd for å bistå med tallkompetanse og 

beregninger. 

Økonomiske konsekvenser 

Budsjettmessig konsekvens av forslaget anslås til ca. NOK 525.000 i 2023. Dette inkluderer honorar, 

pensjon og alle sosiale kostnader. Det inkluderer kostnader til telefon, men ikke kostnader til pc, 

abonnementer og driftsutgifter, reisekostnader med videre. Dersom honorar tilsvarende 40% stilling 

vedtas for hele rammeperioden vil det ha en totalkost på ca 1,6 MNOK, en økning på ca 1,2 MNOK 

fra inneværende rammeperiode.  

Dette er en prioriteringssak for Forbundsstyret. Økt satsning på ett område vil kreve reduskjon på et 

annet, eller redusert ressurstildeling på andre ønskede tiltak, for eksempel til utredningsarbeid, 

fagpolitikk som legger grunnlaget for politisk påvirkningsarbeid som utføres av NFFs politikere.  

Forbundsstyret anbefaler at deltakelse i møter i Næringspolitisk råd inngår i honoraret.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK FRA FORBUNDSSTYRET:  

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at: 

Leder av Næringspolitisk råd honoreres tilsvarende 40% stilling. Honorar skal beregnes ut fra 

regionledergodtgjørelse. Hvordan tiden skal fordeles avklares nærmere mellom leder av 

Næringspolitisk råd og Forbundsleder.     

Møter i rådet inngår i honoraret. Møter i Forbundsstyret, forberedelse og forhandlinger ASA 4313 og 

ASA 4303 dekkes særskilt.    
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Vedlegg:  

Fra: Næringspolitisk råd  

Innspill organisasjonsgjennomgangen 2021 

«NPR» bør ha et tydelig ansvar for fag og politikk som angår selvstendig næringsdrift. Det er umulig å 

skille fag og politikk, da dette i mange tilfeller henger tett sammen. Med delvis frikjøpt leder (og evt 

nestleder) vil man ha en langt større mulighet til å følge opp saker enn man har pr i dag. Dette vil 

lette kommunikasjon og samarbeidet med andre org ledd og kommunikasjonen ut til medlemmene. 

«NPR» må ha støtte av sekretariatet (team SN med rådgivere, advokater og kommunikasjon). Pr i dag 

er det lite attraktivt å engasjere seg som sentral TV i NFF. Organisasjonen oppfattes som tung, mange 

jobber med like problemstillinger, saker tar lang tid (for eksempel ultralyd diagonstikk), 

kommunikasjonen ut til medlemmer er dårlig (for eksempel etter takstforhandlingene), kurstilbudet 

er oppstykket og delt (sentralt, regioner og faggrupper), kurstilbud kunne vært mer rettet mot SN 

(for eksempel slik NMF gjør).  

Satt på spissen bruker vi i dag store ressurser på regionene som skal serve medlemmene, mens 

spisskompetansen som blir etterspurt i regionene ligger i stor grad hos i NPR, FU (TPU) og 

faggruppene, men her er det svært begrenset ressurser. På toppene av dette vet vi at 

kommunikasjon både innad og utad er dårlig. Dette betyr at mye av arbeidet som legges ned i et org 

ledd hverken kommer ut til andre org ledd eller til medlemmene.»  

 

Foreløpig rapport org gjennomgang (hadde ikke siste versjon) 

Hovedutfordringer 
Det er identifisert følgende hovedutfordringer:  

• Det er behov for avklaring av ulike organisasjonsledds formål og oppgaver knyttet til 
selvstendig næringsdrift (hvem gjør hva) for deretter å vurde behov for ressurser og 
kompetanse. Dette handler i særlig grad om:  

o Informasjon til og kommunikasjon med medlemmer 
o Muligheten for å være mer proaktiv med tanke på å fange opp og respondere på 

aktuelle endringer som har betydning for selvstendig næringsdrivende.  
o Avklaring av NPRs oppgave i forhold til fagpolitikk 

• Behov for overordene strategier for NFFs arbeid for selvstendig næringsdrivende, eventuelt 
synliggjøring av eksisterende strategier 

• At NFFs arbeid for vilkår for selvstendig næringsdrivende er i samsvar med medlemmenes 
behov  

 

Forslag til mål og tiltak 
 
Mål: 

• NFF skal ha en næringspolitikk eller strategi som ligger til grunn for blant annet forhandlinger 

• Tydelig oppgavefordeling mellom organisasjonsleddene og sekretariatet (hvem gjør hva?) 
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• NFF skal ha et tilbud til selvstendig næringsdrivende som oppleves som attraktivt  

• NFFs næringspolitikk skal henge sammen med NFFs fagpolitikk 
 
Tiltak:  

• Utarbeide politisk plattform og strategi for NFFs næringspolitiske arbeid  

• Avklare formål og oppgaver i NPR, i regionene, faggruppene og sekretariatet. Deretter 
vurdere behov for ressurser og kompetanse 

 
 
I NFFs lover fremgår det at NPR skal innstille til Forbundsstyret om drifts- og takstforhandlinger. Det 
fremgår ikke i NFFs lover at NPR skal ta hensyn til fagpolitiske føringer når de innstiller. Hvordan 
sikrer organisasjonen at innstillingen fra NPR er i samsvar med NFFs fagpolitikk og at eventuelle 
motsetninger synliggjøres? En tydelig fag- og næringspolitikk vil kunne bidra til at dette blir enklere. 
Det kan også vurderes om NFFs lover punkt 19 skal endres, slik at NPR skal utarbeide anbefalinger i 
samsvar med NFFs fagpolitikk og synliggjøre eventuelle motsetninger.  
 
I mange egenvurderinger kommer det frem behov for mer samhandling om fag- og interessepolitikk. 
Det kan være flere løsninger som bidrar til økt samhandling (se kapittel 5.3). Det er samtidig viktig at 
dette sees i sammenheng med formål og oppgaver. (foreløpig rapport org gjennomgang) 
 
 

 


