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Sak 2 

 
Årsregnskap NTF 
 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 

 

NTFs årsberetning og årsregnskap med noter og kontantstrømoppstilling for 2019 og 2020 er i sin 

helhet publisert på NTFs nettsted.  

Hovedstyret godkjente NTFs årsregnskap i junimøtene i henholdsvis 2019 og 2020. Årsberetningene 

og årsregnskapene presenteres for NTFs representantskap til orientering.  

NTFs årsregnskap består, foruten kjernevirksomheten i NTF, av regnskapet for sykehjelpsordningen 

for tannleger og regnskapet for NTFs fond (unntatt fond som er registrert som egne stiftelser). 

Årsresultatet for NTF samlet i 2019 er på kr 7 566 300 kr og årsresultatet i 2020 er kr 566 963. 

 

Bidrag/belastning til fri og bundet egenkapital (EK) er som følger:  

  2019 2020 

NTF til fri EK 
til bundet EK 

Kr 9 117 481   
Kr -21 203 

Kr 4 378 989   
Kr - 7 535 

NTFs fond 
Bidrag til NTF, ikke benyttet ennå 

til fri EK Kr 4 683 870  Kr - 3 381 687    
Kr 7 000 000 

Sykehjelpsordningen for tannleger til bundet EK  Kr -6 213 848       Kr - 7 422 804 

 

Driftsresultatet for NTF samlet er i 2019 på kr – 8 970 541 og i 2020 på kr – 9 453 207. Følgende 

delresultat bidrar til dette resultatet: 

 2019 2020 

NTF 
Bruk av tidligere mottatte midler fra V&U-fondet 
Bidrag til NTF, ikke benyttet ennå 

Kr 399 656  
Kr - 1 417 178 

Kr – 394 553 
 

Kr 7 000 000 

NTFs fond Kr 3 590 913 Kr – 4 376 563 

Sykehjelpsordningen for tannleger Kr – 11 542 932 Kr - 11 682 091 
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Regnskap 2019 

For NTF var 2019 et godt år økonomisk sett. NTF ekskl. sykehjelpsordningen og fond hadde 

budsjettert med driftsresultat lik 0. Dette målet ble oppnådd. Det ble et driftsoverskudd på                 

kr 399 656. Etterutdanningsvirksomheten hadde stor aktivitet med mange deltakere og således gode 

økonomiske resultater. I tillegg var det vedvarende fokus på å holde kostnadene nede.  

I 2019 ble det ikke overført midler fra NTFs videre- og etterutdanningsfond for tannleger til NTF. 

Egenkapitalen i dette fondet ble da styrket slik at det er mer ressurser tilgjengelig til å dekke større 

prosjekter fremover.  

Når det gjelder sykehjelphjelpsordningen for tannleger, var utbetalinger av sykepenger vesentlig 

større enn mottatte trygdemidler slik at driftsresultatet ble negativt. Dette har vært mulig som følge 

av at det i flere år ble utbetalt mindre sykepenger enn mottatte trygdemidler slik at ordningen har 

bygget seg opp betydelig kapital.  

2019 ble et meget godt år med hensyn til avkastning på de finansielle investeringene. Det samlede 

finansielle resultatet inkludert renteinntekter i bank ble på kr 16 536 841. 

Regnskap 2020 

NTF eksklusiv Sykehjelpsordningen for tannleger og NTFs fond hadde budsjettert med driftsresultat 

lik 0. Dette målet ble ikke oppnådd, men resultatet må sies å være meget bra med tanke på hvordan 

Corona pandemien påvirket NTF sin drift i 2020. Det meste av etterutdanningsaktiviteter måtte 

avlyses 1. halvår og i 2. halvår ble Landsmøtet gjort om til et heldigitalt arrangement. Som følge av 

vellykkede digitale arrangementer, møteaktiviteter blant tillitsvalgte ble gjennomført digitalt etter 

arbeidstid og i liten grad honorert samt vedvarende fokus på å holde kostnadene nede, klarte vi å 

oppnå et negativt driftsresultat på bare kr -394 553. Det må også nevnes at kontingentinntektene 

endte på normalt nivå. Det var ikke behov for høyere avsetninger på tap på krav enn tidligere år, noe 

som var forventet.    

Det samlede driftsresultatet for fondene ble på kr - 4 376 563. Når det gjelder Konfliktfondet har det 

vært belastet kostnader i dette fondet som følge av en kollektiv arbeidskonflikt i Troms 

fylkeskommune samt en rettsak knyttet til godkjenning av tannlegestudiet i Danmark.  

NTFs fond for videre og etterutdannelse ga i 2020 et bidrag på 7,085 mill. kroner til NTF. Bidraget ble 

i NTF avsatt til investering i utvikling av nytt kurssystem, utvikling av lederkurs for tannleger i 

samarbeid med BI samt videreutvikling og profesjonalisering av etterutdanningsvirksomheten til NTF. 

Arbeidet med disse aktiviteten ble startet opp i 2020, men blant annet på grunn av pandemien ble 

det ikke kapasitet og mulighet til å gjennomføre disse aktivitetene som planlagt.  I 2020 ble det kun 

benyttet kr 85 000 av disse midlene og de resterende kr 7 mill. står i balansen i påvente av 

gjennomføring av aktivitetene.  

For sykehjelphjelpsordningen for tannleger, var utbetalinger av sykepenger i 2020 også vesentlig 

større enn mottatte trygdemidler slik at driftsresultatet ble negativt. Det har vært gjort flere tiltak for 

å gjøre ordningen kjent, noen vi ser effekt av. I tillegg har covid-19 pandemien hatt betydelig 

påvirkning på søknad og utbetalinger av sykepenger.  

Våren 2018 kontaktet Sykehjelpsordningen for tannleger skatteetaten for å få veiledning for korrekt 

registrering av utbetaling av sykepenger fra Sykehjelpsordningen. I denne prosessen ble 

Sykehjelpsordningen for tannleger pålagt å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av utbetalte 

sykepenger. Sommeren 2020 valgte imidlertid Sykehjelpsordningen, i samarbeid med ekstern 
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advokat, å ta denne saken opp på nytt med Skattedirektoratet. I desember 2020 kom det melding om 

at Skattedirektoratet hadde gjort om vedtaket til Skatteetaten, noe som innebærer at det kun skal 

betales arbeidsgiveravgift på sykepenger til tannleger som er ansatt, ikke på sykepenger utbetalt til 

selvstendig næringsdrivende. Sykehjelpsordningen for tannleger skal få tilbakebetalt det som er 

innbetalt av arbeidsgiveravgift på sykepenger for selvstendig næringsdrivende f.o.m 2018. Beløpet 

for 2018 og 2019 er til sammen på kr 4,39 mill. 

Kapitalforvaltningen 2020 

NTF har en tradisjonell og ganske konservativ investeringsstrategi. I 2020 er det gjort noen mindre 

endringer i strategien. Strategien for hovedporteføljen til NTF og porteføljen til Konfliktfondet har 

videreført strategien som ble vedtatt i 2018, mens porteføljen til Sykehjelpsordningen og NTFs fond 

til videre og etterutdannelse av tannleger har fått en noe mer konservativ strategi og blitt ennå mer 

likvid.  

Første halvår var det knyttet stor usikkerhet til avkastning på porteføljen som følge av covid-19 

pandemiens påvirkning på finansmarkedet. Portefølje falt med ca. 10% i løpet av mars og april. Det 

tok ikke så lang tid før avkastningen igjen var positiv. Per 31.12.2020 var det samlede resultatet på 

finansposter på kr 10 020 170.  

Styregodkjent årsregnskap 

Ifølge NTFs vedtekter, jfr. § 7, bokstav B, nr. 1, er det representantskapets oppgave å «behandle NTFs 

konsernregnskap med noter og årsberetning». Disse regnskapene ble godkjent av hovedstyret 

henholdsvis 18. juni 2020 og 17. juni 2021.  

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2019 og 2020 til orientering.  
 

 


