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FRA: NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin 
 

 
 
Tilknytning til Unio 
 
Bakgrunn 
Det har det siste året vært store forandringer innen vår helseprofesjon. Det er kjent for de fleste at NMF 
fikk gjennomslag for en dobbeltautorisasjon. Betydningen av dette er fortsatt ganske uklar, men prosessen 
har avslørt en del omkring vårt eget forbunds tilknytning til Unio.  
 
I arbeidet med saken kom det klart frem at Unio ikke har, eller har noe ønske om, å støtte privat 
næringsdrift på den måten vi driver i NFF. Omkring 1/3 av våre medlemmer jobber privat både med og uten 
driftshjemmel.  
 
Mangelen på støtte fra Unio føyer seg inn i en rekke av utfordringer som tidligere har blitt belyst tydelig 
gjennom organisasjonsgjennomgangen gjort i 2020/-21 og fra innspill fra Næringspolitisk Råd m.fl.  
Det er uholdbart at selvstendig næringsdrivende skal ha relativt liten støtte for å kunne oppnå sine mål og 
muligheter. Uten en tydelig plassering i NFF, et styrket og oppbygd sekretariat samt mangel fra Unio kan 
man risikere at denne delen av forbundet ikke fungerer optimalt for våre medlemmer. Enten må Unio 
forandre seg til det bedre, eller så må våre medlemmer få et bedre tilbud andre steder.  
 
Vi ønsker en gjennomgang av tilknytningen til Unio, vurdere en utmelding samt se på alternative 
muligheter for å knytte seg opp mot andre organisasjoner som kan gi et betydelig bedre tilbud til våre 
medlemmer enn det Unio gjør i dag.  
 
Det bør vurderes å melde NFF ut av Unio-samarbeidet dersom det eksisterer andre organisasjoner som kan 
gi et bedre helhetlig tilbud til våre medlemmer.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at NFF i kommende landsmøteperiode skal vurdere om medlemskap i 
hovedsammenslutningen Unio er det beste for NFF og samtidig vurdere om andre hovedsammenslutninger 
kan være aktuelle. 

 
 

Forbundsstyrets kommentar: 
Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, med i alt 14 

medlemsforbund, hvor Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund er de to største. 

Norsk Fysioterapeutforbund har vært tilknyttet Unio siden 2001. 
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Det er viktig at vi som organisasjon vurderer hva som til enhver tid er best for fysioterapeuter som 

profesjon samt fysioterapi som fag. For at NFF skal kunne jobbe strategisk og operativt for å sørge for at vi 

er en selvsagt del av den offentlige og private helsetjenesten, samt ha gode lønns- og arbeidsvilkår for våre 

medlemmer, trenger vi med jevne mellomrom å vurdere hvilken hovedorganisasjon som gir oss det beste 

utgangspunktet for å gjøre den jobben.  

 

Unio-fellesskapet er viktig for mange av NFFs medlemmer og for tillitsvalgte på mange arbeidsplasser. NFF 

har videre god støtte av dette fellesskapet i en rekke fagpolitiske saker og i tariff- og lønnsforhandlinger.  

 

I tillegg til medlemmer som er omfattet av tariffsystemet, har NFF medlemmer som er selvstendig 

næringsdrivende, både avtalefysioterapeuter og fysioterapeuter uten avtale. Forhandlingene og politisk 

påvirkningsarbeid på dette området gjennomføres uten bistand fra UNIO.  

 

Det er viktig å vurdere verdien av medlemskap i Unio i hele sin bredde, både i forhold til medlemmer som 

er ansatte og medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. En vurdering av medlemskap må inneholde 

en konsekvensvurdering av alle relevante områder for NFF og NFFs medlemmer.  

 

Forbundsstyret støtter faggruppens forslag om at det i kommende landsmøteperiode gjøres en vurdering 
av dagens medlemskap i Unio. Forbundsstyret er av den oppfatning at en beslutning om endring av NFFs 
medlemskap i en hovedsammenslutning må behandles av NFFs landsmøte.  
 

 


