REPRESENTANTSKAPSMØTET 2021

Beretning fra NTFs kontrollkomité 2019-2021
Beretningen gjelder perioden fra august 2019 til september 2021.

Kontrollkomiteens medlemmer og sekretær
Fra 1. januar 2020 har kontrollkomiteen hatt følgende sammensetning:
Rolf Terje Alvær, Rogaland TF (leder), Benedicte Heireth Jørgensen, Oslo TF (nestleder) Niklas Angelus,
Nord-Trøndelag TF (medlem) Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF (medlem) og Bernt Vidar Vagle,
Rogaland TF (medlem). Økonomi- og administrasjonssjef Cecilie Gjerdene har vært komiteens faste
sekretær.
NTFs vedtekter ble vedtatt endret på representantskapsmøtet 30. november 2019, hvilket medførte at
komiteen ble utvidet fra tre til fem medlemmer fra den påfølgende styreperioden. På samme møte ble
nytt reglement for NTFs kontrollkomité vedtatt. Dette reglementet erstatter tidligere Instruks for
Kontrollkomiteen.

Komiteens aktivitet i perioden
Kontrollkomiteens oppgave er å påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet,
blir fulgt opp, og at dette gjøres innenfor det godkjente budsjettet.
Kontrollkomiteen har i løpet av perioden hatt to møter. Begge møtene har vært avholdt som digitale
møter, hovedsakelig som følge av covid-19 pandemien.
Komiteen har gjennomgått NTFs årsberetning og årsregnskap med noter for hhv 2019 og 2020, og fått
utdypende informasjon fra sekretariatet i forbindelse med møtene. NTFs årsregnskap inneholder både
NTFs ordinære virksomhet, i tillegg til NTFs fond og Sykehjelpsordningen for tannleger.
NTF har som en fast målsetning at den ordinære driften skal gå i null. Budsjettet som utarbeides og
presenteres for representantskapet omfatter kun NTFs ordinære virksomhet, ikke fond og
Sykehjelpsordningen for tannleger. I 2019 leverte NTFs ordinære virksomhet et driftsresultat på kr
399.000, hvilket er i henhold til budsjett. 2020 var imidlertid et utfordrende år for NTF økonomisk sett,
som følge av pandemien. På det verste, så det ut som at NTF kunne få et driftsunderskudd på ca.10 mill.
kroner, noe kontrollkomiteen ble informert om på møtet høsten 2020. Som følge av veldig god
oppslutning om NTFs digitale kurs- og arrangement, at de fleste medlemmene betalte kontingenten og
fokus på å holde kostnadene nede, klarte NTF å oppnå et driftsresultat på kun minus 395.000 kr i 2020.
Sykehjelpsordningen for tannleger har de siste tre årene hatt store underskudd, fordi utbetalingene har
vært vesentlig større enn mottatt tilskudd. Kontrollkomiteen ønsket mer informasjon om årsaken til
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dette, hvordan utbetalingene fordeler seg på hhv sykdom og foreldrepermisjon, herunder i hvilken grad
pandemien har hatt betydning.
Det ble informert om at styret i Sykehjelpsordningen har hatt en bevisst strategi med hensyn til å øke
utbetalingene fra ordningen, da den i flere år har gått med store overskudd og bygget opp mye kapital.
Målet har vært å gjøre ordningen mer kjent, og utvide ordningen noe. Styret i sykehjelpsordningen
foretar jevnlig en vurdering av ordningens ytelser. Styret vil også i fortsettelsen fortløpende vurdere om
det skal foretas spesielle endringer i ytelser eller vilkår, som følge av pandemien eller andre forhold.
Kontrollkomiteen anbefaler at det i fremtidige rapporter bør komme tydeligere frem hvor mye som
gjelder sykdom og hvor mye som gjelder foreldrepermisjon, og at utbetalinger knyttet til
foreldrepermisjoner ikke omtales som «sykedager og sykepenger», men at man benytter en annen
passende betegnelse for disse utbetalingene.
NTF har plassert i overkant av 200 millioner kroner i finansmarkedet. I både 2019 og 2020 har NTF fått
god avkastning. NTF har et langsiktig perspektiv på investeringene, og strategien er at det investeres kun
i fond, ikke i enkeltaksjer. Kontrollkomiteen ble informert om at hovedstyret har hatt en gjennomgang
av dagens investeringsstrategi, og at målsetningen er noe høyere andel av bærekraftige investeringer,
men for øvrig opprettholdes eksisterende målsetting for investering i finansmarkedet.
Til tross for vesentlig økning i utbetalinger av sykepenger, ble det et positivt årsresultat for konsernet
NTF på ca. 7,6 millioner kroner i 2019 som følge av positivt finansresultat. I 2020 klarte også konsernet å
oppnå positivt resultat til tross for pandemien. Resultatet ble på ca. 570 tusen kroner som følge av
positivt resultat på finans.
På begge møtene har komiteen fått orientering fra presidenten og generalsekretæren om Covid-19
pandemiens påvirkning på NTFs drift i hhv 2020 og 2021. I starten var det meget stor pågang av
henvendelser fra medlemmene, og det ble brukt mye ressurser for å bistå medlemmene juridisk. Det ble
også lagt ned mye arbeid overfor myndighetene, blant annet med hensyn til kompensasjonsordning for
tannlegene. Erfaringene er at medlemmene er godt fornøyde med det arbeidet NTF har gjort i denne
forbindelse.
Kurs- og etterutdanningsvirksomheten har vært sterkt påvirket av pandemien. Komiteen ønsket å få vite
om NTF har en alternativ plan knyttet til etterutdanningsvirksomheten som følge av pandemien.
Presidenten informerte om at det nylig er utarbeidet en strategi for kurs- og etterutdanning, og at det
jobbes med å tenke nytt og annerledes. Blant annet ble Landsmøtet gjort heldigitalt i 2020. Det samme
var tilfelle for NTFs symposium i mars 2021. Fremover vil etterutdanningstilbudet i mye større grad
bestå av en kombinasjon av digitale kurs og arrangement og fysiske etterutdanningstilbud. Planen er
imidlertid å rendyrke de enkelte arrangementene slik at det enten blir et rent digitalt eller rent fysisk
arrangement. Både landsmøtet og symposiene er tenkt å være fysiske arrangement også i fremtiden.
Det vil utvikles nye digitale kurs som for eksempel Digital fagdag som arrangeres i september 2021.
Når det gjelder kurs for tillitsvalgte, har det vært gjennomført både fysiske samlinger og digitale møter.
Økt satsing på digitale kurs, arrangement og samhandling, er i tråd med NTFs mål om økt digitalisering.
Kontrollkomiteen har bedt sekretariatet om å få tilsendt rapport på økonomisk status gjennom året, for
å være mer løpende orientert om situasjonen. Det har også vært gjort rede for den økonomiske
situasjonen på møtene til komiteen.
Kontrollkomiteen er av den oppfatning at vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet er
fulgt opp, og at dette er gjort innenfor godkjent budsjett.
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