
 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.1 

Fra: Regionstyret 

Innkalling til NFF region Osloområdets årsmøte 2023 

Til 

Medlemmer i regionen: 

Regionenes medlemmer har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. 

Det kan ikke stemmes etter fullmakt. Medlemmene må være til stede på årsmøtet fysisk for 

å kunne avgi stemme. 

 

Observatører: 

Forbundsleder og den Forbundsstyret har utpekt, har rett til å møte på årsmøtet med tale- 

og forslagsrett. 

 

Andre: 

Årsmøtet er åpent for forbundets medlemmer, men årsmøtet kan vedta at hele eller deler av 

møtet skal være lukket for andre enn regionenes medlemmer og personer angitt i avsnittet 

ovenfor. 

 

Møteplikt: 

Regionstyret skal være til stede på årsmøtet. 

 

Sted: OsloMet, Pilestredet 44, rom v331 

Tid: Møtet starter 7. mars kl 18:00 og avsluttes kl 20:00. 

 

 

 



 

   

 

NFF region Osloområdets årsmøte 2023 skal behandle og avgjøre følgende saker i henhold til 

NFFs vedtekter for regioner punkt 4.4.2 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen 

2. godkjenning av innkalling og saksliste 

3. godkjenning av årsberetning for regionen for det foregående regnskapsår 

4. godkjenning av det fremlagte regnskap for regionen for oversendelse til NFF sentralt for 

revisjon og endelig godkjenning av Kontrollutvalget 

5. vedta budsjett for regionen for inneværende regnskapsår 

6. elektronisk valg av:  

a. delegater og varadelegater til landsmøtet 

b. valgkomité 

7. andre saker som etter vedtektene hører under årsmøtet. 

 

Følgende kan fremme saker til årsmøtet: 

Regionenes medlemmer har rett til å få behandlet en sak på årsmøtet. Frist for innsending av 

saker til årsmøtet er kunngjort av styret med tre ukers varsel. Saker til årsmøtet må meldes 

skriftlig til styret. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Regionstyret i Osloområdet. 

 

Jens F. Aas 

Regionleder 

 

 

Forslag til vedtak:  

Innkallingen til NFF region Osloområdets Årsmøte 2023 godkjennes. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.2 

Fra: Regionstyret 

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

Møteleder:  

Lene Ziener 

 

Referent: 

Kristin Bakkeli 

 

Protokollunderskrivere: 

2 møtedeltakere, ikke fra styret 

 

Forslag til vedtak: 

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere godkjennes. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.3 

Fra: Regionstyret 

Forretningsorden NFF region Osloområdets årsmøte 2023 

1. Tale-, forslags- og stemmerett 

Deltakerne har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til NFFs vedtekter for regioner punkt 

4.2 

 

2. Taletid m.m. 

• Innledningene til saken gjøres kortest mulig. Maksimal tid er 10 minutter. 

• Annen tidsramme kan avtales med ordstyrer 

• Ordinær taletid er tre minutter. Ordstyrer gir teg når det er ½ minutt igjen. Endret 

taletid kan foreslås av delegater og ordstyrer og vedtas av delegatene. 

• Det gid anledning til replikk. Det tillates tre replikker til hvert innlegg og kun en 

svarreplikk til de tre replikkene samlet. 

• Hver deltaker gis anledning til to replikker til hvert innlegg. Replikk til replikk tillates 

ikke. 

• “Til forretningsorden” kan meldes til ordstyrer. Og meldes muntlig til årsmøtet.  

 

3. Vedtak 

• Vedtaksforslag skal fremmes skriftlig eller i digital løsning.  

• Forslag skal være fremmet før strek settes i den aktuelle sak. 

• Alle innkomne forsalg skal presenteres når strek er satt. 

Ved fysisk votering i årsmøtesalen avgis først: -stemmer for forslaget 

Deretter avgis:     -stemmer mot forslaget 

Til slutt avgis:      -avholdende stemmer 

I den digitale voteringen stemmes alt under ett. 

Avstemmingsresultatet bekjentgjøres i samme rekkefølge. 

 

Vedtak avgjøres som hovedregel med alminnelig flertall, NFFs vedtekter for regioner  punkt 

4.10 



 

   

 

 

4. Valg 

• Ved valg av personer til tillitsverv skal avstemning skje skriftlig. Elektronisk valg anses 

som skriftlig avstemning. Benkeforslag er tillatt. Kandidaten anses valgt når 

vedkommende har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer 

skal medregnes ved beregningen av avgitte stemmer. Dersom det er flere kandidater 

til et verv og ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, skal det foretas ny avstemning mellom de to kandidatene som fikk høyest 

stemmetall. Skal det velges flere personer til samme verv (styremedlemmer, 

delegater, valgkomité og varamedlemmer), anses de kandidater valgt som oppnår 

høyest stemmetall, dernest nest høyest stemmetall osv. inntil alle verv er fylt. Når 

det skal velges flere personer til samme verv, kan det ved avgivelse av stemme ikke 

stemmes flere ganger på samme person. Årsmøtet kan enstemmig vedta en annen 

avstemningsprosedyre. 

 

5. Annet 

• Saker som ikke er meddelt årsmøtet etter reglene om innkalling, kan behandles på 

møtet dersom det ved godkjenning av dagsorden vedtas med 3/4 flertall av avgitte 

stemmer i forbindelse med behandling av dagsorden. At saken ikke er angitt i 

innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det ordinære årsmøtet avgjør saker som 

nevnt i vedtektenes punkt 4.4.2. Protokolltilførsler leveres skriftlig før møtet heves. 

• Når en årsmøtedeltaker forlater møtet meldes dette til møteleder. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

NFF region Osloområdets Årsmøte godkjenner forslag til forretningsorden. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.4 

Fra: Regionstyret 

Saksliste for NFF region Osloområdets Årsmøte 2023 

SAK  

 Konstituering av årsmøtet 

1.1 Innkalling til NFF region Osloområdets Årsmøte 2023 

1.2 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

1.3 Forslag til forretningsorden 
1.4 Saksliste for NFF region Osloområdets Årsmøte 2023 

 Beretninger 

2.1 Årsberetning og regnskap for 2022 

 Handlingsplan 

3.1 Handlingsplan 2023 

 Budsjett 

4.1 Budsjett for 2023 

 Andre saker 

5.1 Innkomne saker 

 Valg 

6.1 Valg av delegater og varadelegater til perioden 2023-25 

6.2 Valg av ny valgkomitè for perioden 2023-25 
 

 

Forslag til vedtak:  

Sakslisten for NFF region Osloområdets Årsmøte godkjennes. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 2.1 

Fra: Regionstyret 

Årsberetning og regnskap for 2022 

Årsberetning, regnskap og kommentarer til regnskap for 2022 ligger som vedlegg til sak 2.1 

3 vedlegg 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte tar årsberetning for 2022 til orientering og godkjenner regnskapet for 2022 for 

oversending til kontrollutvalget for endelig godkjenning. 



Styrets årsberetning 2022 
 
Styret for NFF region Osloområdet 2022 har bestått av følgende: 

- Karianne Bruun Haugen 
- Patrick Jensen 
- Ragnhild Bech 
- Camilla Sahlin Pettersen 
- Marit Fjøren 
- Pernille Botolfsen 
- Aleksander Hestevold 
- Kristin Bakkeli (NUF representant) 
- Trine Rokne Vågen (varamedlem) 

 
Året 2022 har vært et år hvor regionstyret har forsøkt å møte den nye hverdagen hvor 
fysiske møter igjen ble mer og mer godtatt. Fokuset har derfor vært å komme i gang med 
medlemsaktiviteter, slik at vi kan få de gode møtearenaene og de gode diskusjonene. 
 
Regionen har 3.182 medlemmer pr 01.01.23. På grunn av et økt medlemsantall fikk regionen 
økt sin delegasjon til 12 medlemmer på Hovedlandsmøtet (HLM) i november. 
 
Styret har i løpet av året gjennomført 7 ordinære styremøter, hvor de fleste har vært 
heldagsmøter. Vår Landsmøtedelegasjon har forberedt seg til Hovedlandsmøte med to 
heldagsmøter. Det spesielle i år har vært at ledelsen i regionen endret seg flere ganger. Fra 
januar til mars var Camilla Sahlin Pettersen ansvarlig, deretter overtok styret ansvaret frem 
til sommeren. Fra juli trådte Ragnhild Bech og Patrick Jensen inn som fungerende 
regionledere for å avlaste Karianne som fortsatte i 20 % ut perioden. 
 
Styret har vært aktive i 2022, hvor det ble gjennomført mange aktiviteter for våre 
medlemmer. Vi nevner Fagdag Motorisk kontroll (9/2) hvor vi hadde 164 deltagere på vår 
hybride fagdag. Regionen har deltatt på yrkesmesse for videregående elever og presentert 
fysioterapeutyrket, vi deltok på turnusseminaret i regionen (6/5) og arrangerte NUBU kurs 
(20/5). Dessverre måtte vår planlagte fagdag i Kvinnehelse avlyses på grunn av 
komplikasjoner i påmeldingssystemet, men denne fagkvelden ble satt opp januar 2023 og 
igjen dessverre avlyst. 
 
For tillitsvalgte arrangerte regionen samling for Tillitsvalgte og kontaktpersoner, en fin arena 
for å ta pulsen på aktuelle saker fra rundt omkring i regionen og bli litt kjent med hverandre. 
Styret oppfordrer tillitsvalgte og kontaktpersoner til å melde seg på fremtidige TV/KP 
arrangementer. Regionen har også arrangert møter for tillitsvalgte i Oslo, gamle 
Akershuskommuner og gamle Østfoldkommuner. Her har vi fått tilbakemelding på hvilke 
saker som er aktuelle rundt omkring. Det ble mot slutten av året begynt et arbeid med å 
finne møtearenaer også på sykehusene. Dette for at regionen også skal være tettere på 
sykehusfysioterapeutenes hverdag. 
 
For studentene har regionen vært på besøk på OsloMET ved flere anledninger. Først det 
nevnte turnusseminaret, så på medlemsaktivitet i forbindelse med oppstart av nytt kull, så 
et møte hvor vi fikk med oss Forbundsleder ut til studentene. Det er også gjennomført 



studentverving på Oslo Nye Høyskole. I tillegg arrangerte vi fagkveld med temaet: Artrose – 
kunnskap, undersøkelse og behandling. 
 
Politisk har regionen forsøkt å påvirke beslutningstagere igjennom hele året, og vi kan nevne 
Deputasjon på Oslo Rådhus (31.10), og at vi har bidratt aktivt med hjelp fra tillitsvalgte i flere 
høringsprosesser: Rehabilitering/Habilitering, Folkehelse og “Strategisk rekruttering og 
kompetanseplan” i tjenesten.  
Ut over dette har det skjedd mye positivt lokalt, saker som har løst seg til det beste for 
fysioterapeuter ute i regionen. Ingen nevnt og derfor ingen glemt, men slike saker er 
utmerkede eksempler på hvor viktige de lokale tillitsvalgte er for våre medlemmer. Et sterkt 
lokalt engasjement, støttet opp av NFF gjennom sekretariatet og regionen kan gi verdifulle 
gevinster for alle. Et klart og tydelig VI som jobber for alles beste. 
 
Hovedlandsmøtet ble en positiv opplevelse for en godt forberedt delegasjonsgruppe fra 
Osloområdet. De sakene vi fremmet til HLM ble alle vedtatt, og styret opplever at regionen 
bidro konstruktivt inn i et HLM som skulle ta for seg en utfordrende økonomisk situasjon. 
Videre har flere av våre medlemmer fra regionen blitt valgt av HLM til sentrale verv. 
Gratulerer alle sammen! 
 
Når vi nå går inn i en ny hovedlandsmøteperiode, er det med et nytt styre. Noen fortsetter, 
men vi har flere nye. Fra 01.01.2023 består styret av følgende: 
 
Regionleder:   Jens Fredrik Aas 
Styremedlemmer:  Camilla Sahlin Pettersen (DT KS), Line Hagen (DT Oslo), Ragnhild Bech 

(privat), Emilie Hellwege (Spekter), Kristin Bakkeli (vikar DT Oslo), 
Philomena Fiona Barteck (NUF, ansatt KS) 

Varamedlem:  Anette Londal (uten DT) 
 
Styret i regionen ønsker å takke våre medlemmer, de andre regionene, faggruppene og NFF 
sentralt for et godt samarbeid i hele 2022.  
 



Resultatbudsjett per avdeling/prosjekt

Avdeling 950 - Region Oslo

Budsjett: 1 - Standard Budsjett

Periode: 202301

Prosjekt Prosjektnavn Konto Kontonavn REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

2022 2022 2023

95000001 Styremøter - Region Oslo -96,393 -145,741 -85,228 

95000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Oslo 0 3,653 -204 

95000005 Årsmøte - Region Oslo -6,322 0 -1,500 

95000008 Delegatmøter regioner - Region Oslo -78,456 -84,112 -21,468 

95000011 Generelle kostnader - Region Oslo -1,143 -26,000 -7,497 

95000020 Medlemesservice - Region Oslo -235 0 0

95000030 Politisk påvirkningsarbeid - Region Oslo -19,683 0 0

95000032 Kurs – fag - Region Oslo 7,221 0 0

95000042 Storsamling TV/KP regioner - Region Oslo -72,606 -124,178 -100,404 

95000043 Regional valgkomite - Region Oslo 0 -16,410 -1,500 

95000044 KP opplæring - Region Oslo 0 0 0

95000045 Medlemsmøter - Region Oslo -738 -6,500 -13,200 

95000050 Studentarbeid - Region Oslo -939 0 -5,000 

95000063 Kurs  - tillitsvalgt - Region Oslo 0 0 0

95000100 Utgifter ifm streiken - Region Oslo -1,143 -10,000 -10,000 

95090272 Fagkveld for fysiostudenter på OsloMET -2,319 0 0

Resultat -272,756 -409,288 -246,000 



 
  

 

NFF region Osloområdet 

 
KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2022 

 

RESULTAT 2022 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Kommentarer til Regnskap 2022 

95000001 Styremøter Budsjettert med 145741kr, men regionen fikk et positivt avvik (96363kr i totale 
utgifter) hvor hovedavviket ligger i redusert utbetaling i form av tapt 
arbeidsfortjeneste. Dette kommer av at medlemmer i regionstyret som jobber 
som selvstendig næringsdrivende var i perioder frikjøpt som fungerende 
regionleder grunnet nedtrapping for Karianne.  

95000002/ 

95000032 

Faglige aktiviteter regioner 

Kurs – fag regioner 
 

Totalt sett et overskudd på faglige aktiviteter.  

95000005 Årsmøte Tapt arbeidsfortjeneste pga styremøte samme dag er trolig ført her på årsmøte, 
selv om det var budsjettert med 0,- til årsmøte 

95000008 Delegatmøter Gjennomført to hele dager til delegatmøter, dette på grunn av mange 
omfattende saker til Hovedlandsmøte. Innebærer tapt arbeidsfortjeneste for til 
sammen 8 selvstendig næringsdrivende.  

95000011 Generelle kostnader Det var budsjettert totalt 15 000 på reise, kost og losji under Generelle kostnader, 
men kun til sammen 1143,- brukt på denne posten.  

95000030 Politisk påvirkningsarbeid Avvik –19683kr, da det ikke var budsjettert utgifter på denne posten. Dette 
skyldes utgifter til reise og opphold på Arendalsuka som det har vært diskutert 
om skal tas fra sentrale eller regionale midler. Styret besluttet i 2022 at 
regionleder skulle delta på Arendalsuka da dette er en svært viktig politisk 
møteplass.  

95000042 Storsamling TV/KP Budsjettert med 124 178kr, men regionen fikk et positivt avvik (72 606kr i totale 
utgifter) som i all hovedsak kommer som følge av at det var budsjettert for flere 
deltakere på samlingen.  

95000043 Regional valgkomite Positivt avvik fordi valgkomiteen ikke har sendt inn noen regninger for tapt 
arbeidsfortjeneste. 

95000045 Medlemsmøter Brukt mindre her enn budsjettert. Medlemsmøte før HLM 2022 ble avholdt 
digitalt noe som ikke medførte kostnader for regionen 

95000100 Utgifter i forbindelse med 
streiken 

Positivt avvik, da det var satt av 10.000 til dette arbeidet, men det ble kun brukt 
1143kr i reisekostnader. Når budsjettet settes kan vi aldri vite om det blir streik 
eller ikke noe som gjør at det ofte kan forekomme avvik på denne posten.  

95000050 / 

95090272 

Studentarbeid / fagkveld for 
fysioterapistudenter Oslo Met 

Det var ikke satt av midler til studentarbeid i 2022 – teknisk glipp fra styret, da 
det er satt i handlingsplan at det skal gjennomføres ulike arrangementer for 
studentene. 
Det ble brukt 2319kr honorar til foredragsholder. 

Total 

ramme 

budsjett 

2022 

Resultat budsjett Totalt overføringer til regionen var 337 000,- for 2022. Grunnen til at total 
budsjettramme 2022 oversteg denne summen er overføringer fra tidligere år, 
blant annet grunnet mindre aktivitet gjennom pandemien og følger av dette.  

      

      

      



  Resultat 2022:  
+ 136 532,- 

  

   

 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 3.1 

Fra: Regionstyret 

Handlingsplan 2023 NFF region Osloområdet 

Handlingsplanen ligger som vedlegg til sak 3.1 

1 vedlegg 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte godkjenner Handlingsplan 2023 for NFF region Osloområdet. 



 
  

HANDLINGSPLAN 

2023 

NFF region Osloområdet 
 

 

Handlingsplanen er ettårig og skal med utgangspunkt i visjon, verdier, hovedmål og delmål for 

hovedlandsmøteperioden 2023-2025 formulere hvilke innsatsområder regionstyret ønsker å 

engasjere seg spesielt i for 2023. 

 

 

NFFs visjon:  
 

Sammen beveger vi samfunnet 
 

NFFs verdier: 
 

Kompetent 

Vi bygger vår gjennomslagskraft, profesjonalitet og troverdighet gjennom å være en kompetent aktør. 

Beslutninger vi tar er basert på oppdatert kunnskap. 

 

Samlende  

Vi er en organisasjon for alle fysioterapeuter og ivaretar medlemmenes engasjement i felles 

standpunkt basert på respekt for mangfold og ulike synspunkter. Vi er en profesjonell aktør som 

står samlet med en stemme utad, og hele NFF arbeider i henhold til de mål, strategier og vedtak 

som organisasjonen har fattet. NFF skal være den samlende organisasjonen for alle fysioterapeuter 

og fysioterapistudenter. 

 

Samfunnsengasjert 

Vi er samfunnsengasjert, og våre politiske standpunkter tar hensyn til både samfunnets behov og 

samfunnsutviklingen. Vi ivaretar engasjementet som finnes i organisasjonen for fysioterapiens rolle på 

ulike samfunnsområder. 
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NFF har følgende hovedmål og delmål i perioden: 

1. NFF skal ha en samlende kultur 
Delmål:  

• Det etableres felles forståelse av å være tillitsvalgt i NFF 

• Antallet yrkesaktive medlemmer øker med 36 i perioden 2023 - 2025 

• Ulike interesser og fagfelt innen fysioterapi skal bli hørt og anerkjent. Det løses gjennom en organisasjonsstruktur som 
gir alle et talerør 

 
2. NFF skal være en aktiv pådriver for en sterk offentlig og likeverdig helsetjeneste der  

fysioterapeuter har en sentral plass  
Delmål: 

• NFF skal synliggjøre forsking og kunnskap som dokumenterer betydningen av fysioterapi innen forebygging, behandling 
og rehabilitering 

• NFF skal synliggjøre hvordan fysioterapeuter kan bidra til en helsetjeneste som bedre møter samfunnets utfordringer 

• NFF skal bidra til å fremme strukturelle endringer som kan bidra til en mer aktiv befolkning og gjennom det en bedre 
folkehelse 

• NFF skal være en pådriver for utvikling av helsetjenesten for å sikre hensiktsmessig bruk av ressursene.  

• NFF skal jobbe systematisk for å sikre god tjenesteorganisering der fysioterapeuter kan tilby riktig behandling til riktig tid 
og på riktig sted.  

 
3. NFF skal være en aktiv pådriver for offentlig godkjent spesialistordning som tilfredsstiller helsetjenestens og 

befolkningens behov 
Delmål 

• Få offentlig godkjent spesialister innen utgangen av 2025 
 

4. NFF skal sikre gode rammevilkår og inntektsutvikling for næringsdrivende  
fysioterapeuter. 

• NFF skal arbeide for god inntektsutvikling og gode rammevilkår for næringsdrivende fysioterapeuter herunder at 
kompetansen skal gi uttelling.  

• NFF skal arbeide for økt synliggjøring og verdsetting av næringsdrivende fysioterapeuter i helsetjenesten 

• NFF skal arbeide for at det blir lettere å drive egen virksomhet som næringsdrivende fysioterapeut 

• NFF skal tilby relevant kursvirksomhet, informasjon og veiledning vedrørende drift av egen virksomhet som 
fysioterapeuter, herunder kollegial og etisk drift næringsdrivende fysioterapeuter imellom 

• NFF skal fremme næringsdrivende fysioterapeuters krav i møter og forhandlinger med myndighetene for å sikre best 
mulig rammevilkår 

• Sikre kollektiv påvirkning på innretningen for kjøp av fysioterapi via helseforsikring 

• NFF skal arbeide for bedring av kontaktpersonordningen og samarbeidsutvalg med sikte på å oppnå gode rammevilkår 
for næringsdrivende fysioterapeuter 

• NFF skal arbeide for at vikarer sikres gode vilkår 
 

5. NFF skal sikre gode lønns - og arbeidsvilkår for ansatte fysioterapeuter 
Delmål 

• NFF skal arbeide for god inntektsutvikling og gode arbeidsvilkår for ansatte fysioterapeuter, herunder at kompetanse 
skal gi uttelling.  

• NFF skal arbeide for økt synliggjøring og verdsetting av fysioterapeuter i helsetjenesten, og fremme fysioterapeuters 
interesser i møte med arbeidsgivere og myndig heter 

• NFF skal tilby relevant kursvirksomhet, informasjon og veiledning vedrørende  

• ansettelsesforhold for fysioterapeuter.  

• NFF skal støtte ansatte fysioterapeuter i møte med arbeidsgiverne. 
 

6. NFF skal jobbe for kvalitet, fagutvikling og etisk forsvarlig fagutøvelse  
Delmål 

• NFF bidrar til å sette retning for fysioterapifaget nasjonalt og internasjonalt  

• NFF har et oppdatert, bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud som bygger på  

• kunnskapsbasert praksis 

• NFF skal forvalte og utvikle spesialistordningen for fysioterapeutene 

• NFF skal ha dialog med utdanningsinstitusjonene som tilbyr videreutdanning i fysioterapi for å bidra til å synliggjøre 
kunnskapsbehov i tjenesten 

• NFF skal arbeide for en yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene 

• NFF skal arbeide systematisk for å innlemme FNs bærekraftsmål i etisk faglig forsvarlig praksis og kunnskapsutvikling.  
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Handlingsplan region Osloområdet 2023 
 
Handlingsplanen for NFF region Osloområdet er utarbeidet fra NFFs hovedmål 2023 - 2025, samt 

regionens formål og oppgaver som beskrevet i NFFs lover og vedtekter. 

 

 

Fokusområde 1 

Medlemmer og organisasjon 

Delmål: Medlemmer skal 

oppleve god service og 

tilgjengelighet 

Regionen skal beholde 

og rekruttere flere 

medlemmer 

Bidra til en samlende 

kultur i hele NFF som 

organisasjon 

Tiltak: Oppfordre medlemmer til 

å ta kontakt med 

regionleder og styret 

Ta kontakt med og bistå 

medlemmer, tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

ledere 

Ta initiativ til dialog og 

samarbeid med 

faggruppene 

Tiltak: Jevnlig drift av Facebook- 

og nettside for NFF 

region Osloområdet. 

Sende ut jevnlige 

nyhetsbrev 

Arrangere fagdag 23.mars, 

“Fysioterapi i møte med 

kreftpasienter” og 

fagkveld høsten 2023 

 

Delta på og promotere 

ulike arrangementer i regi 

av NFF som samlinger for 

ledere, aktuelle kurs og 

annet 

Tiltak: Høy grad av 

tilgjengelighet for 

medlemmer pr. telefon, 

sosiale medier og e-post 

Verving av 1.års studenter 

ved OsloMet og Oslo 

Nye Høyskole.  Stand i 

skoletiden for å nå ut til 

alle klassetrinn. Bistå NUF 

i å arrangere fagkvelder. 

Delta på turnusseminar 

Ha dialog med seniorforum 

i regionen 

 

 

Fokusområde 2 

Styrke tillitsvalgts – og kontaktpersonapparatet 

Delmål: Bidra til å øke 

kompetanse og 

kapasitet for å bedre 

ivareta medlemmer 

lokalt 

Bidra til å 

opprettholde og bedre 

arbeids- og lønnsvilkår 

for fysioterapeuter 

Bidra til å skape lokalt 

engasjement blant 

medlemmer 

Tiltak: Jobbe aktivt for å få 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner i flest 

mulig bydeler og 

kommuner 

Oppfordre medlemmer til 

å besvare NFFs 

lønnsundersøkelser 

Gjennomføre 

medlemsmøter i regionen, i 

samarbeid med lokale 

tillitsvalgte 

Tiltak: Promotere og delta på 

NFFs opplæringer av 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner 

Bistå og samarbeide med 

tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

medlemmer i lokale 

politiske prosesser 

Arrangere 

nettverksgrupper for 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner 

Tiltak: Arrangere storsamling for 

TV/KP høsten 2023 

Bistå og samarbeide med 

tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

medlemmer i aktuelle 

saker  

Besøke medlemmer og 

arbeidsplasser 
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Fokusområde 3 

Økt synlighet av fysioterapi i samfunnet 

Delmål: Bidra til at fysioterapeuter står 

fram i media med sin 

kompetanse i aktuelle saker. 

Vise fram fysioterapifaget og skape 

økt forståelse for fysioterapeutenes 

kompetanse og hva vi kan bidra med. 

Tiltak: Delta i det offentlige ordskiftet i saker 

som er av betydning for fysioterapi 

 

Mobilisere tillitsvalgte, kontaktpersoner og 

den enkelte fysioterapeut til å fronte faget 

mot beslutningstakere og være aktive i 

interne prosesser i organisasjonen 

Tiltak: Være aktive i sosiale medier og legge 

ut informasjon på regionens nettsider 

Bidra med kandidater til «beste 

studentoppgave fra bachelorutdanningen» i 

samarbeid med fysioterapiutdanningen 

 

 

Fokusområde 4 

Politisk påvirkningsarbeid 

Delmål: Være oppdaterte på 

samfunnsdebatten og 

aktuelle saker der 

fysioterapeuter/ 

fysioterapi 

aktualiseres 

Beholde/øke stillinger 

og driftstilskudd 

Løfte aktuelle saker og 

problemstillinger, 

internt i NFF og 

gjennom politisk 

påvirkning. 

Tiltak: Gi innspill i 

høringsuttalelser, 

budsjettprosesser m.m 

Jobbe for at 

driftstilskuddene tilsvarer 

arbeidsmengde og behov, 

flere 100% tilskudd 

Løfte inn saker til 

regionledernes møte med 

forbundsleder 

Tiltak: Etablere og videreutvikle 

samarbeid med andre 

UNIO-forbund. 

Kontakt med og 

påvirkning av aktuelle 

beslutningstakere som 

politikere og ledere 

Løfte inn aktuelle saker til 

forbundsstyret 

Tiltak: Delta på relevante 

konferanser og 

kongresser 

Bistå enkeltmedlemmer 

og arbeidsplasser som 

rammes av kutt 

Regionstyret samarbeider 

med delegasjonen til 

landsmøtet 

 

 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 4.1 

Fra: Regionstyret 

Budsjett 2023 

Budsjett og kommentarer til budsjett ligger som vedlegg til sak 4.1 

2 vedlegg 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte godkjenner regionstyrets fremlagte budsjett for 2023. 



Resultatbudsjett per avdeling/prosjekt

Avdeling 950 - Region Oslo

Budsjett: 1 - Standard Budsjett

Periode: 202301

Prosjekt Prosjektnavn Konto Kontonavn REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

2022 2022 2023

95000001 Styremøter - Region Oslo -96,393 -145,741 -85,228 

95000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Oslo 0 3,653 -204 

95000005 Årsmøte - Region Oslo -6,322 0 -1,500 

95000008 Delegatmøter regioner - Region Oslo -78,456 -84,112 -21,468 

95000011 Generelle kostnader - Region Oslo -1,143 -26,000 -7,497 

95000020 Medlemesservice - Region Oslo -235 0 0

95000030 Politisk påvirkningsarbeid - Region Oslo -19,683 0 0

95000032 Kurs – fag - Region Oslo 7,221 0 0

95000042 Storsamling TV/KP regioner - Region Oslo -72,606 -124,178 -100,404 

95000043 Regional valgkomite - Region Oslo 0 -16,410 -1,500 

95000044 KP opplæring - Region Oslo 0 0 0

95000045 Medlemsmøter - Region Oslo -738 -6,500 -13,200 

95000050 Studentarbeid - Region Oslo -939 0 -5,000 

95000063 Kurs  - tillitsvalgt - Region Oslo 0 0 0

95000100 Utgifter ifm streiken - Region Oslo -1,143 -10,000 -10,000 

95090272 Fagkveld for fysiostudenter på OsloMET -2,319 0 0

Resultat -272,756 -409,288 -246,000 



 
  

 

NFF region Osloområdet 

 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2023 

 

   

BUDSJETT 2023 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Kommentarer til Budsjett 2023 

  
  

95000001 Styremøter Styret planlegger med utgangspunkt i 5 fysiske heldagsmøter. Dette er en reduksjon 
ned fra 2022 hvor det var 7 møter. En reduksjon i antall møter er med bakgrunn i noe 
reduserte overføringer fra NFF sentralt for perioden 2023-25, i tillegg til at det i 2022 
var Hovedlandsmøte og høyere overføringer fra NFF sentralt. 3 styremedlemmer er 
p.t. selvstendig næringsdrivende og får dekket tapt arbeidsfortjeneste ved styremøter. 
 
Styret planlegger for digitale kveldsmøter ved behov, for eksempel i forkant av 
forbundsstyremøter. Dette medfører da ikke utgifter. 

95000002 Faglig aktiviteter 
regioner 

Det budsjetteres med 50-60 deltakere til fagdag 23.mars og tilsvarende til fagkveld 
høsten 2023. Dette skal dekke utgifter til foredragsholdere, servering, tapt 
arbeidsfortjeneste til styremedlemmer (fagdagen) og andre utgifter ved 
arrangementene. Det budsjetteres med at faglige aktiviteter totalt sett skal gå “i null.” 

95000005 Årsmøte Det budsjetteres med utgifter til enkel servering, evt andre mindre utgifter ifm 
årsmøtet.  

95000008 Delegatmøter 
regioner 

På grunn av at dette er et år hvor det er Landsmøte digitalt, og kun èn dag, 
budsjetteres det også med reduksjon i utgifter til delegatmøter sammenliknet med 
2022. Det budsjetteres inn tapt arbeidsfortjeneste en halv dag for delegater som er 
selvstendig næringsdrivende. Utgiftene vil avhenge av hvor mange selvstendig 
næringsdrivende kontra ansatte som velges inn som delegater.  

95000011 Generelle 
kostnader 

Det budsjetteres her inn noe på reiseutgifter til kontordager i Kirkegata og andre 
aktuelle reiser i regionen. Reiser til medlemsmøter budsjetteres under 95000045. 

95000030 Politisk 
påvirkningsarbeid 

Det budsjetteres ikke særskilt til utgifter til politisk påvirkningsarbeid, dette dekkes av 
regionleders lønn og eventuelt andre budsjettposter. Delegasjon til deltakelse på 
Arendalsuka skal avklares fra Forbundsstyret og kostes sentralt. 

95000042 Storsamling 
TV/KP regioner 

Tatt utgangspunkt i fjorårets budsjett og regnskap. Det må tas i betraktning noe 
prisvekst her. Fortrinnsvis bruk av interne foredragsholdere. 

95000043 Regional 
valgkomitè 

Eventuelle mindre utgifter til valgkomiteens arbeid før årsmøtet 2023 legges inn, ellers 
trolig lite aktivitet for valgkomite etter dette.  

95000045 Medlemsmøter Budsjetteres noe høyere med det formål å øke aktivitet og at ny regionleder skal bli 
kjent i regionen. 

95000050 Studentarbeid Legges inn 5000,- for eventuelle foredragsholdere ifm studentkvelder, men fortrinnsvis 
bruk av interne ressurser her.  

95000100 Utgifter ifm 
streiken 

Tas høyde for utgifter til eventuelle arrangementer hvis streik.  

95090272 Fagkveld for 
fysiostudenter på 
OsloMet 

Budsjetteres under studentarbeid. 

    

    

    

       
 

 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 6.1 

Fra: Valgkomitèen 

Valg av delegater og varadelegater for landsmøteperioden 2023-25 

 

Valgkomiteens innstilling:  

Delegasjonen bør romme et så variert utvalg som mulig, med avtalefysioterapeuter, 

medlemmer i privat praksis uten avtale, representanter for de ulike geografiske områdene, 

samt Spekter, Virke, og ansatte fra både KS og Oslo kommune. 

Valgkomiteen har forsøkt å sette sammen et representativt utvalg etter de kriteriene som er 

gitt og med det utvalget kandidater som er meldt inn. 

 

Landsmøtedelegater: 

Rang. Navn Representerer 

1 Margret U. Akselsdottir Oslo kommune 
Bydel Ullern 

2 Kari Marte Bjerke Lillestrøm kommune 
 

3 Kjersti Bakke Opsahl Sykehus 
Rikshospitalet 

4 Kjersti Kristiansen  Sykehus 
Ahus 

5 Magnus Helland Næringsdrivende m/driftsavtale 
Bydel St. Hanshaugen 

6 Lene Ziener Næringsdrivende m/driftsavtale 
Bærum 

7 Morten Eriksen-Hagenes Næringsdrivende 
m/driftsavtale 
Oppsal 

8 Hannah Kristine Lorentzen Sarpsborg kommune 
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May-Iren Holter Kommunalt ansatt 
Nes kommune  

10 Marianne Tomter Næringsdrivende m/driftsavtale 
Nordre Follo 

11 Marit Fjøren Næringsdrivende u/avtale 
Oslo 

12 Karine Veim Baara Næringsdrivende m/driftsavtale 
Indre Østfold kommune 

Vara 1 Lene Hubak Fleischer Næringsdrivende m/driftsavtale 
Nordre Follo 

Vara 2 Atle Aunaas Kommune 
Bydel Frogner 

Vara 3 Emilie Hellwege Sykehus 
Rikshospitalet 

Vara 4 Kristin Bakkeli Næringsdrivende u/avtale 
Lørenskog kommune 

Vara 5 Camilla Sahlin Pettersen Næringsdrivende m/driftsavtale 
Asker kommune 

 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 6.2 

Fra: Valgkomitèen 

Valg av valgkomite 

 

Valgkomiteens innstilling:  

 

Valgkomite: 

Navn Representerer 

Karianne Bruun Haugen 
 

Indre Østfold kommune 

Maria Andreassen NAV 
 

Bettina Nævestad  
 

Vetle Kallevik  
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