
 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 3 

Fra: Regionstyret 

Forretningsorden NFF region Vest årsmøte 2023 

1. Tale-, forslags- og stemmerett 

Deltakerne har tale-, forsalgs- 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 Vest årsmøte godkjenner forslag til forretningsorden. 



SAK 4  

SAKLISTE ÅRSMØTET 2023 

SAK 1 Godkjenning av innkalling  

Sakens 

dokumenter 

Innkalling sendt ut pr e-post 3 uker før årsmøtet. Papirene ellers finnes under 

årsmøter på regionens nettside. 

Forslag til vedtak Innkalling til regionens årsmøte 2023 godkjennes. 

 

SAK 2 Valg av møteleder, referenter og protokollunderskrivere 

Sakens 

dokumenter 

Velges av og blant deltagere på årsmøtet 

Forslag til vedtak Lages i møtet 

 

SAK 3 Forslag til forretningsorden 

Sakens 

dokumenter 

Forslag til forretningsorden finnes under årsmøter på regionens nettside 

Forslag til vedtak Årsmøte godkjenner regionstyrets forslag til forretningsorden 

 

 

SAK 4 saksliste 

Sakens 

dokumenter 

Sakslisten finnes under årsmøter på regionens nettside 

Forslag til vedtak Årsmøte i NFF region Vest godkjenner regionstyrets forslag til saksliste 

 

 

SAK 5 Årsberetning for NFF region Vest 2022 

Sakens dokumenter Årsberetningen finnes under årsmøter på regionens nettside. 

Forslag til vedtak Årsmøtet i NFF region Vest godkjenner regionstyrets årsberetning for 2022 

 

SAK 6 Regnskap 2022 

Sakens 

dokumenter 

De aktuelle dokumentene finnes under årsmøter på regionens nettside. 



Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner regnskapet for NFF region Vest for 2022 for 

oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av 

Kontrollutvalget. 

 

SAK 7 Budsjett 2023 

Sakens 

dokumenter 

De aktuelle dokumentene finnes under årsmøter på regionens nettside. 

Forslag til vedtak Årsmøtet vedtar NFF region Vest sitt budsjett for 2023 

 

SAK 8 Handlingsplan 2023 

 

Sakens 

dokumenter 

De aktuelle dokumentene finnes under årsmøte på regionens nettside 

 

Forslag til 

vedtak   

Årsmøte vedtar NFF region Vest sitt forslag til handlingsplan for 2023 

 

 

Sak 9 Valg /ved regional valgkomite 

Sakens 

dokumenter 

Valg av landsmøtedelegater i perioden 2023-2025, samt regional valgkomite for 

perioden 2023-2025. Innstilte kandidater og eventuelle benkeforslag finnes 

under årsmøte på regionens nettside 

Forslag til 

vedtak 

Årsmøte godkjenner resultatet av valget av landsmøtedelegater og regional 

valgkomite for perioden 2023-2025 

 

 

 



Årsberetning fra styret i NFF region Vest 2022 

I 2022 har regionen hatt nok et år med god medlemsvekst. 1. januar 2022 hadde vi 1920 

medlemmer, mens vi 31. desember har 2019.  

Hvis medlemstallet 010123 fortsatt er over 2000 betyr det at vår region får en ekstra 

Landsmøtedelegat fra neste år. Vi vil da ha 8 delegater, og med det få økt innflytelse i 

organisasjonen.  

 

REGIONSTYRETS SAMMENSETNING 2020 - 2022 

Leder       Aslaug Terese Kleiveland    

Styremedlem/nestleder    Stig Morten Fløisand  

Styremedlem/kontaktperson LM-delegatene  Gro Annette Noremark   

Styremedlem/NUF-representant (fra mars 2020) Sara Ueland Langerak 

Styremedlem       Henriette Ørn-Dijkstra   

Styremedlem      Lars-Kristian Fauske   

Styremedlem      Tonje Hovland 

Styremedlem (permisjon fra høsten 2021)  Anders-Otto Plassen  

Fordi styret ble økt opp med et NUF-medlem ila styreperioden, har vi ikke tatt inn vara for Anders-

Otto Plassen siste halvdel av perioden. Styret har da fungert med 7 medlemmer, noe som også er i 

tråd med tidligere årsmøtevedtak. Fra 2023 har årsmøtet besluttet at styret skal ha 6 medlemmer 

inkludert leder. Ny regionleder og nytt styre ble valgt elektronisk i regionen høsten 2022, og tiltrer 

010123.  

 

REGIONAL VALGKOMITÉ 2020 - 2022 

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Geografisk spredning er vektlagt, slik at medlemmene 

kommer fra ulike deler av regionen. I 2022 har komiteen gjort et stort arbeid med å finne ny 

regionleder og nytt styre for perioden 2023 – 2025. Valget ble gjennomført i september.  

Valgkomiteen fungerer frem til årsmøtet 2023, og skal der innstille og administrerer valg av 

landsmøtedelegater og ny valgkomite.  

Komiteens medlemmer er Gjøri Skjerdal (leder), Jone Strand Helgesen og Vidar Øien. 

 

LANDSMØTEDELEGATER FRA REGION VEST 2020 – 2022 

Landsmøtedelegatene ble valgt på NFF region Vest sitt årsmøte i mars 2020. Disse sitter som 

regionens delegater frem til årsmøtet 2023. Fra 2021 fikk vi en ekstra Landsmøtedelegat fra region 

Vest, fordi antallet medlemmer i regionen hadde passert 1750. Delegasjonen teller nå 7 personer.  

Landsmøtedelegatene fra region Vest er: Gro Annette Noremark, Anita Iversen, Birte Lie Haug, 

Kine Melfald Tveten, Sissel Askeland, Grete Dafne Røe og Åse Starheimsæter. Varadelegater er i 

rekkefølge: Geir Næss, Lars Kristian Fauske og Gunn Laila Dahlseng.  

 

HOVEDLANDSMØTET  

Delegasjonen deltok på NFF Hovedlandsmøte i månedsskiftet november-desember. Region Vest 

fremmet to saker; En om arbeid med menneskerettigheter i NFF. Denne saken var meldt inn fra 



medlemmer i regionen og sendt videre til Landsmøtet fra styret. Den andre saken handlet om å rigge 

organisasjonen for å kunne velge forbundsleder fra andre steder enn det sentrale østlandsområdet.  

Med mindre endringer etter drøfting i Landsmøtet, fikk regionen flertall i begge sakene. 

 

ÅRSMØTE  

Årsmøtet ble holdt digitalt, med regionstyret samlet fysisk i Bergen. MyMeet ble brukt for å 

administrere sakspapirer, innlegg og voteringer. 

21 stemmeberettigede deltok i møtet. Antall stemmeberettigede innlogget i MyMeet var20. Et av 

medlemmene ønsket å delta på møtet i Teams uten å avgi stemme. Elin Bjor fra NFFs sekretariat 

deltok i møtet med bl.a. teknisk support, hun hadde ikke stemmerett. 

Årsmøtet behandlet de vanlige årsmøtesakene, og i tillegg hadde vi en innkommen sak om fokus på 

menneskerettigheter i NFF, en sak om å redusere regionstyret til 6 medlemmer, og det ble holdt 

suppleringsvalg på vararepresentant til Landsmøtedelegasjonen. 

 

STYRETS ARBEID 

Styret i region Vest hadde syv møter i 2022. Fire av møtene var fysiske heldagsmøter, der det ene 

også var sammen med regionens landsmøtedelegater. Et av de digitale møtene var et halvdagsmøte, 

de to siste var kveldsmøter. Også et av kveldsmøtene var sammen med delegatene.    

Styret behandlet 48 saker i 2022. 

Styret jobber med utgangspunkt i budsjett og handlingsplan for regionen. I tillegg forholder vi oss til 

sentrale føringer og vedtak gjort av Landsmøtet og Forbundsstyret. Innspill fra medlemmer, samt 

diskusjoner og vedtak gjort i regionstyret underveis i året påvirker også aktiviteten. 

 

2022 var et år med Hovedlandsmøte i NFF. Dette preger også arbeidet i regionen, der regionstyret på 

våren drøfter hvilke saker de de vil sende til Landsmøtet, og innen 1. juni utarbeider de sakene man 

beslutter å melde inn.  

I år skulle visjon, verdier og hovedmål for NFF drøftes på Hovedlandsmøtet, og regionstyret arbeidet 

sammen med delegatene med dette gjennom store deler av året.  

 

Regionleder og enkeltmedlemmer i styret har hatt flere møter utenom styremøtene. Dette har vært i 

forbindelse med studentarbeid, medlemsmøter, overføring til ny regionleder mm. Flere 

styremedlemmer har arrangert og deltatt sammen med regionleder i møter med medlemmer rundt 

på arbeidsplasser i regionen.  

NUF-medlem i styret har hatt tett kontakt med studentorganisasjonen FYSIO ved utdanningen i 

Bergen. Vi har sammen arrangert to møter med faglig innhold for studentene.  

NUF-medlem og nestleder møtte de nye fysioterapistudentene etter oppstart i høst.  

Regionleder hadde 26 reisedøgn i 2022. Det er en klar økning sammenlignet med 2021, men fortsatt 

adskillig lavere enn før pandemien. En viktig grunn til dette er at både sentrale møter og møter i 

regionen i mye større grad holdes digitalt.  

I tråd med handlingsplanen holdt regionen 5 digitale medlemsmøter i 2022. Vi ser klart at møtene 

med faglig innhold er bedre besøkt enn møtene som omhandler kvalitetssikring og landsmøtesaker.  

Vi inviterte også til et fysisk medlemsmøte på kveldstid, men dette ble utsatt til 2022 grunnet for få 

påmeldte.  



Regionleder har hatt leserinnlegg på trykk, har deltatt på innspillsmøte med helseministeren om 

Folkehelsemeldingen og gitt innspill til partiprogrammer som fylkeslag utarbeides før neste års valg.  

Sentralt har regionleder deltatt i opplæring av regionale valgkomiteer, opplæring av kontaktpersoner 

og med ledersamling for fysioterapiledere i KS. 

Flere av medlemmene i regionstyret har også andre verv i NFF. To av styremedlemmene er også hhv 

landsmøtedelgat og varadelegat. Regionleder sitter i Forbundsstyret, og deltar i arbeidet der. 

Nestleder Stig Fløisand leder Rådet for fysioterapietikk. NUF-representant Sara Ueland Langerak 

sitter i NUF styret sentralt. Regionleder jobber i lønnet 100 % stilling. Styremedlemmene ellers er 

ikke lønnet, men får dekket tapt arbeidsfortjeneste når det er aktuelt.  

 

Bergen 31.12.22 

På vegne av regionstyret: 

Aslaug Terese Kleiveland, regionleder NFF region Vest 

 



RESULTAT PR PROSJEKT
930 Region Vest

desember 22

PROSJEKT PROSJEKTNAVN KONTO KONTONAVN

93000001 Styremøter - Region Vest

93000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Vest

93000005 Årsmøte - Region Vest

93000008 Delegatmøter regioner - Region Vest

93000011 Generelle kostnader - Region Vest

93000043 Regional valgkomite - Region Vest

93000045 Medlemsmøter - Region Vest

93000050 Studentarbeid - Region Vest

93090107 Årsmøte NFF Region Vest 2022

Resultat



Årsresultat



Regnskap Budsjett Avvik Budsjett
desember 22 desember 22 desember 22 2022

-65 242  -92 650  27 408 -92 650 

-23 022  -43 200  20 178 -43 200 

-32 426  -32 689  263 -32 689 

-55 374  -49 561  -5 812  -49 561 

-3 011  -7 600  4 589 -7 600 

-26 248  -41 230  14 982 -41 230 

-45 687  -52 092  6 405 -52 092 

-12 659  -10 000  -2 659  -10 000 

-184  0 -184  0

-263 853  -329 023  65 170 -329 023 

RESULTAT PR PROSJEKT



Regnskap 2022 

NFF region Vest sine utgifter for 2022 er pr 311222 beregnet til kr 263 853. Dette er 80 % av det vi 
hadde budsjettert med å bruke. Mindreforbruket i 2022 er i stor grad knyttet til styremøter, 
fagmøter og valgkomiteens arbeid.  
 
Se mer detaljer i kommentarene under. Summene i kommentarene er rundet av til nærmeste 500-kr. 
 
Merk ellers at det er årsmøtet som godkjenner regnskapet for NFF region Vest for 2022 for 
oversendelse til NFF sentralt. Der skal det gjennom revisjon, og til sist endelig godkjennes av 
Kontrollutvalget.   
    
 

REGNSKAP 2022 

Prosjekt-

nummer 

Prosjektnavn Kommentarer til Regnskap 2022 

93000001 Styremøter Brukt 27 000 mindre enn budsjettert.  

Skyldes bl.a. at vi i hele 2022 hadde et styremedlem mindre. I tillegg 

ble kun et av de digitale møtene holdt på dagtid, og utløste bare en 

halv dag med tapt arbeidsfortjeneste.  

93000002 Faglige aktiviteter  20 000 mindre enn budsjettert  

De fem digitale medlemsmøter gjennomført som planlagt. Vi hadde 

også planlagt tre fysiske møter. Et av disse ble invitert til, men måtte 

avlyses pga få påmeldte. De andre to ble ikke satt opp. 

93000005  Årsmøte Som budsjettert.   

93000008 Delegatmøter  Brukt 6000 mer enn budsjettert.  

Møtene gjennomført som planlagt, men det digitale møtet var på 

kveldstid og utløste ikke tapt arbeidsfortjeneste. Vi valgte å ta med 

vararepresentanter på det fysiske heldagsmøtet. 

Vi har budsjettert litt knapt på denne posten. 

93000011 Generelle kostnader  Brukt 4500 mindre enn budsjettert. 

Her ligger utgifter til kontorrekvisita og diverse kostander som ikke 

hører hjemme i de andre prosjektene.  

93000043 Regional valgkomite  Brukt 15 000 mindre enn budsjettert.  

Regional valgkomite hadde en dag med fysisk møte og intervjuer i 

Bergen. Utover dette jobbet de digitalt.  

En litt krevende post å budsjettere fordi 2022 var et år der 

valgkomiteen skulle besette mange verv, inkludert regionledervervet.  

93000045 Medlemsmøter  Brukt 6500 mindre enn budsjettert.  



Dette skyldes at reise- og medlemsmøteaktiviteten i den siste 

halvannen måneden inn mot årsskifte ble mindre enn planlagt.  

93000050 Studentarbeid  Brukt 2500 mer enn budsjettert.  

Det var budsjettert med to fagmøter for studentene ved 

fysioterapiutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Dette ble 

gjennomført i samarbeid med FYSIO på utdanningen. 

 

 



Resultatbudsjett per avdeling/prosjekt
Avdeling 930 - Region Vest
Budsjett: 1 - Standard Budsjett
Periode: 202301

Prosjekt Prosjektnavn Konto Kontonavn REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT
2022 2022 2023

93000001 Styremøter - Region Vest -87,477 -92,650 -109,825 
93000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Vest -23,022 -43,200 -75,000 
93000005 Årsmøte - Region Vest -32,426 -32,689 -1,960 
93000008 Delegatmøter regioner - Region Vest -55,374 -49,561 -9,956 
93000011 Generelle kostnader - Region Vest -7,065 -7,600 -3,500 
93000030 Politisk påvirkningsarbeid - Region Vest 0 0 0
93000043 Regional valgkomite - Region Vest -26,248 -41,230 0
93000044 KP opplæring - Region vest 0 0 0
93000045 Medlemsmøter - Region Vest -45,687 -52,092 -45,000 
93000050 Studentarbeid - Region Vest -12,659 -10,000 0
93000063 Kurs  - tillitsvalgt - Region Vest 0 0 0
93000100 Utgifter ifm streiken - Region Vest 0 0 0
93090107 Årsmøte NFF Region Vest 2022 -184 0 0

Resultat -290,142 -329,023 -245,241 



 

Kommentarer budsjett 2023 

 
For 2023 har styret i NFF region Vest budsjettert med kostnader til drift og aktiviteter på til sammen 
kr 245,241 
 
Det satses på en kombinasjon av digitale og fysiske møter og arrangementer slik det fremkommer i 

kommentarene under. Kommentarene utgjør sammen med budsjettet styrets handlingsplan for 

inneværende år. 
   

BUDSJETT 2022  
Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Kommentarer til Budsjett 2022 

93000001 Styremøter Styret vil holde 4 fysiske heldagsmøter i 2022, i mars, mai, oktober og 
desember. I tillegg er det budsjettert med 2 halvdagsmøter digitalt.  
 
 
Styret har i 2023  6 medlemmer, der to er selvstendig næringsdrivende som 
frikjøpes til møtene i hht nffs takst for dette.  
   

93000002 Faglige 
aktiviteter 

Det er budsjettert med 2 digitale medlemsmøter med faglig innhold. Det er i 
tillegg budsjettert med 2 – 3 fysiske møter høsten 2023.  
Det er budsjettert med kostnader til foredragsholder, samt reise for denne til 
de fysiske møtene. Det er også budskjettert med at region betaler for leie av 
lokaler og lett bevertning 
 
. 
  

93000005  Årsmøte  Årsmøtet holdes digitalt, men regionleder sitter fysisk sammen med noen fra 
regionstyret under årsmøte 
  

93000008 Delegatmøter Det er mellomlandsmøte i 2023. Dette er ett endags landsmøte som holdes 
digitalt. Regionen har 8 delegater, som kan møtes ha digitale møter i 
forbindelse med gjennomgang av landsmøtesaker. Er satt av midler til å kunne 
frikjøpe selvstendig næringsdrivende halve dager 
  

93000011 Generelle 
kostnader 

Her er ligger penger til kontorrekvisita, reklameartikler til utdeling ved 
medlemsmøter og gaver. 
  

93000030 Politisk 
påvirkningsarbeid 

Politiske møter som Arendalsuken blir dekket sentralt i fra i år.  
 
Annet påvirkningsarbeid kommer under regionleders ordinære drift. Kostnader 
til evt. møter i den forbindelse, er budsjettført under Medlemsmøter. 
  

93000043 Regional 
valgkomite 

 Regional valgkomite består av 3 medlemmer. Valgkomiteen skal i 2023 finne 
og innstille landsmøte delegater og ny regional valgkomite for perioden 2023-
2025. De har ikke brukt noen midler i denne perioden 
  

93000044 KP-opplæring 
/nettverk for 
kontaktpersoner 
 

 Det er planlagt nettverksgrupper for kontaktpersoner i regionen. Disse møtene 
holdes digitalt, og medfører ikke kostnader. 



93000045 Medlemsmøter Her er det budsjettert for fysiske møter med medlemmer, det være seg 
enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer, f.eks. arbeidssteder, 
kommuner osv. Kostnadene omfatter reise, servering, og ved noen møter 
frikjøp av styremedlemmer for å delta. 
 
  

93000050 Studentarbeid Studentarbeid dekkes av NFF sentralt 
  

93000063 Kurs tillitsvalgt 
/nettverk for 
tillitsvalgte 
 

 Vi fortsetter med nettverksgrupper for tillitsvalgte. Disse gruppene samles 
digitalt, og medfører ikke kostnader. 

  
 

 

 

 

 



 
  

HANDLINGSPLAN 

2023 

NFF region Vest 
 

 

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

hovedlandsmøteperioden 2023-2025. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

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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Formål og oppgaver: 
 
16.1 Formål 

  

Regionene skal  

• være bindeledd mellom medlemmer og tillitsvalgte i regionen, og NFF sentralt  

• arbeide i henhold til vedtak fattet av landsmøtet og Forbundsstyret  

• bidra til lokal forankring og tilhørighet til NFF 

• skape engasjement blant medlemmene i regionen  

• bidra til å støtte tillitsvalgte og kontaktpersoner 

• ivareta medlemmenes interesser regionalt gjennom politisk påvirkningsarbeid og synliggjøring 

av fysioterapi.  

  

16.2 Oppgaver 

 

 

Regionen har følgende oppgaver: 

• drift av regionstyret 

• tilrettelegge for regionale delegatmøter  

• bringe inn aktuelle saker fra regionen til politisk behandling  

• ta initiativ til å gjennomføre møter med medlemmer, ledere og beslutningstakere i regionen  

• besvare medlemshenvendelser 

• sikre rekruttering av, og sørge for samarbeid med og oppfølging av, tillitsvalgte og 

kontaktpersoner 

• opprette og arrangere regionale nettverkssamlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner 

• gjennomføre medlemsmøter med landsmøtesaker som tema 

• bistå og samarbeide med tillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer i lokale politiske 

beslutningsprosesser  

• rekruttere medlemmer generelt med et særskilt ansvar for verving av studentmedlemmer 

ved fysioterapiutdanningene  

• samarbeide med faggruppene, andre organisasjonsledd i NFF, og ulike kompetansemiljøer, 

om arrangementer i regionen 

• ha kontakt og samarbeide med andre Unio-forbund på fylkes- og regionnivå  

• ha kontakt og samarbeid med aktuelle brukerorganisasjoner på fylkes- og regionnivå  

• avholde årsmøte innen 15. mars  

• kommunisere med medlemmer og andre interessenter i henhold til NFFs 

kommunikasjonsstrategi. 
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Handlingsplan region Vest 2023 
 
Handlingsplanen for NFF region Vest 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 

regionen og/eller NFF 

sentralt. 

Ta kontakt med og bistå 

medlemmer, tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

ledere. 

God dialog og samarbeid 

med faggruppene. 

Tiltak: Jevnlig drift av Facebook-, 

Instagram- og nettside for 

NFF Region Vest. Sende 

ut nyhetsbrev per ep-post 

6 ganger i året. 

Jobbe med å opprette 

seniorforum for 

pensjonistmedlemmer 

Delta på og promotere 

ulike arrangementer i regi 

av NFF, f.eks samlinger for 

ledere, TV/KP samt 

aktuelle kurs i regi av NFF. 

Tiltak: Tilgjengelighet for 

medlemmer pr. telefon, 

sosiale medier og e-post. 

Verving av 1.års studenter 

ved høgskulen på 

Vestlandet. Stand i 

skoletiden for å nå ut til 

alle klassetrinn. Delta på 

turnusseminar. 

Samarbeide med NUF og 

FYSIO, delta på styremøter 

og invitere på styremøter. 

 

 

Fokusområde 2 

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: Få tillitsvalgte i alle  

kommuner. Lage 

strategiplan og følge opp 

denne. 

Oppfordre medlemmer til 

å besvare NFFs 

lønnsundersøkelser. 

Gjennomføre to større 

fysiske medlemsmøter i 

regionen, i samarbeid med 

lokale tillitsvalgte. 

Tiltak: Delta på NFFs tillitsvalgt- 

opplæring og promotere 

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 samling for 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner TV/KP  

Bistå og samarbeide med 

tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

medlemmer i aktuelle 

saker. 

 

Besøke medlemmer og 

arbeidsplasser. 
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Fokusområde 3 

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. 

Markere verdens fysioterapidag 

Arrangere fagkvelder i samarbeid med 

faggrupper. 

 

 

Fokusområde 4 

Politisk påvirkningsarbeid 

Delmål: Være oppdaterte på 

samfunns-debatten og 

aktuelle saker der 

fysioterapeuter/ 

fysioterapi 

aktualiseres 

Beholde 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. 

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.  

 

 



Årsrapport valkomitéen NFF region Vest 2022-2023 

Valkomitéen består av Jone Strand Helgesen, Vidar Øyen og Gjøri Skjerdal (leiar). Våren 

2022 byrja me arbeidet med å finne kandidatar til regionstyret og ny regionleiar. Det knytte 

seg særleg ekstra spenning til val av ny regionleiar, sidan regionleiar dei førre tre periodane, 

Aslaug Kleiveland, ikkje hadde høve til attval. Me samarbeidde tett med regionleiar om å få 

sendt ut informasjon om valet. Det vart gjennomført 7-8 digitale møter i komitéen i 

perioden fram til valet i september.  Me fekk inn fire søknadar til regionleiarvervet, og det 

vart gjennomført ein digital samtale med alle desse med heile valkomitéen til stades. Av 

desse vart tre kalla inn til intervju, som vart gjennomført fysisk i Bergen i juni. Styre- og 

regionleiarvalet vart gjennomført digitalt i september, dette var administrert av sentral 

valkomité. På nyåret har komitéen jobba med å finne kandidatar til landsmøtedelegatar og 

valkomité. Ein har gjennomført 3 digitale møter i samband med dette, i tillegg til kontakt på 

e-post og meldingsplattformar. Valet skal gjennomførast digitalt på årsmøtet i regionen 7. 

mars.  

Valkomitéen NFF region Vest, v/ leiar Gjøri Skjerdal 

 

Innstilling landsmøtededelegatar NFF region Vest 2023-2025 

Valkomitéen har innstilt 8 kandidatar til verv som landsmøtedelegatar, i tillegg 5 kandidatar 

til vara. Til samanlikning hadde ein i førre periode 7 delegatar og 3 vara. Dette er knytt til 

medlemstalet i regionen. Kun tre kandidatar tek attval, dette inneber difor at mange nye 

namn er komne til for den neste perioden. Valkomitéen har lagt vekt på geografisk fordeling 

mellom dei tidlegare regionane (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), kjønnsfordeling 

og breidde når det gjeld fagområde og arbeidsfelt i innstillinga. Det melde seg ikkje fleire 

kandidatar enn me hadde behov for totalt, difor har alle som takka ja til å stille blitt innstilt 

som delegat eller vara.  

Innstilte kandidatar: 

Une Aarreberg Nordstrøm Bur og jobbar i Haugesund kommune, 
arbeidsfelt barn og unge 0-18 år. Vil vere ei 
stemme for dei yngre fysioterapeutane.  

Grete Dafne Røe (attval) Busett i Bergen, jobbar som psykomotorisk 
fysioterapeut privat med driftstilskot. Har vore 
nestleiar for psykomotorisk faggruppe i NFF, 
samt hatt andre verv i organisasjonen.  

Sebastian Crescenti Busett i Florø, jobbar i privat 
bedriftshelseteneste. Tidlegare erfaring frå 
kommune og sjukehus. Er vara til 
regionsstyret.  

Lise Lund Nygaard Leiar i fysio-/ergoterapitenesta i Haugesund 
kommune. Tidlegare erfaring frå privat praksis. 



Har vore styremedlem og nestleiar i NFF 
Rogaland, og har vore landsmøtedelegat.  

Lars Peder Bovim Busett i Bergen, jobbar som seksjonsleiar for 
Energisenteret for barn og unge i Helse 
Bergen HF. Har i tillegg ei 20% stilling på 
Høgskulen på Vestlandet. Sit i valkomitéen for 
faggruppa for barne- og ungdomssfysioterapi.  

Maren Mjåtveit Busett i Stavanger. Jobbar i privat praksis, 
inkludert oppdrag offshore.  

Martha Thorsheim Jobbar i Alver kommune. 
Organisasjonserfaring frå leiarverv i Norges 
idrettsforbund og Norges bokseforbund.  

Lars Kristian Fauske (attval) Busett i Årdal, jobbar privat med driftstilskot. 
Sit i regionstyret og er tidlegare 
landsmøtedelegat.  

Nina-Margrethe Tennebekk 
Theodorsen, 1. vara. 

 

Busett i Bergen, jobbar privat med driftstilskot 
innanfor områda kvinnehelse og nevrologi. 
Doktorgradsstipendiat ved UiB innan 
kvinnehelse. Erfaring frå verv i regionstyret, 
forbundsstyret, faggruppa for kvinnehelse og 
fysiofondet.   

Preben Andersen, 2. vara 
 

Bur i Bergen, jobbar på Haukeland 
universitetssjukehus. Erfaring som tillitsvald. 
Sit i regionstyret. 

Petter Davidsen, 3. vara 
 

Jobbar i Stavanger kommune med arbeidsfelt 
born og unge, og er tillitsvald. Han er i tillegg 
privatpraktiserande fysioterapeut. 

Sissel Fuglestad, 4. vara (attval) 
 

Jobbar som barnefysioterapeut i Stavanger 
kommune, og er  leiar for Flyktningehelseteam 
i kommunen. Har erfaring som tillitsvald og sit i 
regionstyret.  

Birthe Lie Haug, 5. vara (attval) 
 

Jobbar i Sola kommune, tillitsvald.  

 

 

Innstilling valkomité NFF region Vest 2023-2025 

 

Aslaug Kleiveland Jobbar i Bergen kommune, barn og unge i 
Ytrebygda og Fana. Tidlegare regionleiar i 3 
periodar, fylkesleiar og har vore i valkomité for 
fylkeslaget.  



Une Aarreberg Nordstrøm Bur og jobbar i Haugesund kommune, 
arbeidsfelt barn og unge 0-18 år. 

Gjøri Skjerdal (attval) Jobbar i Sogndal kommune, tidlegare erfaring 
frå privat praksis.  

Vidar Øyen, vara (attval) Busett i Bergen. Jobbar privat med driftstilskot 

Jone Strand Helgesen, vara 
(attval) 

Busett i Haugesund. Jobbar privat med 
driftstilskot, arbeidsfelt born og unge.  
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