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Årsberetning 2019 for NTF inkl. sykehjelpsordningen for tannleger og
NTFs Fond
Virksomhetens art
Den norske tannlegeforening er en fag- og interesseorganisasjon for tannleger som primært
jobber i Norge. Organisasjonen er lokalisert i Haakon VIIs gate 6 i Oslo. Den norske
tannlegeforening består av NTF inkl. fond og Sykehjelpsordningen for tannleger.
Organisasjonens virksomhetsidé er:
NTF skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale
forhold. Foreningen skal også arbeide for at odontologisk utdanning og forskning skal legge
grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt at hele befolkningen skal dra nytte av en
god tannhelsetjeneste.

Fortsatt drift
Hovedstyret og generalsekretær mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til
grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Situasjonen som har oppstått som følge av Coronapandemien, har imidlertid hatt stor på virkning på NTF sin drift over en lengre periode i 2020.
Til tross for dette, er hovedstyret og generalsekretær av den oppfatning at NTF sin finansielle
situasjon er så god at konsekvensene av Corona-pandemien ikke vil true eller bidra til redusert
drift for fremtiden. Dette vil bli kommentert ytterligere i punktet om «Redegjørelse for
organisasjonens utsikter».

Redegjørelse for årsregnskapet
Driftsresultatet i NTF samlet for 2019 er kr - 8 970 541.
Følgende poster bidrar til dette resultatet:
NTF
NTFs fond
Sykehjelpsordningen for tannleger

kr
399 656
kr 3 590 913*
kr -11 542 932

NTF eksklusiv Sykehjelpsordningen for tannleger og NTFs fond hadde budsjettert med
driftsresultat lik 0. Dette målet ble oppnådd. Vedvarende fokus på å holde kostnadene nede
resulterte i et positvit driftsresultat på kr 399 656.
*NTFs fond for videre og etterutdanning ga i 2018 et bidrag på 2,5 mill. kroner til NTF.
Bidraget ble i NTF avsatt til investering i utvikling av ny kursportal. I 2019 er det benyttet kr
1 418 178 av disse midlene.
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Tilskuddet til Sykehjelpsordningen for tannleger er i 2019 fastsatt til 0.86% av
trygderefusjoner ved tannbehandling. Årets tilskudd på 19,8 mill. kroner er på samme nivå
som i 2018. (en økning på 0,42%)
Utbetaling av sykepenger er økt med 7,7 % (1,555 mill. kroner) fra 2018 til 2019. I tillegg er
det i regnskapet gjort en avsetning for påløpte sykepenger på kr 3.390.756 som tilhører 2019,
men som er utbetalt i januar 2020. Dette for å gi et mest mulig korrekt bilde av totale
sykepenger som tilhører 2019. I både 2018 og 2019 har utbetaling av sykebidrag vært
vesentlig større enn det årlige beløpet som er overført fra folketrygden.

NTF har en meget solid egenkapitalandel som per 31.12.19 utgjorde 90,3 %. Totalkapitalen
var 257,5 mill. kroner per 31.12.19. Av eiendelene i NTF pr. 31.12.19 bestod 95,4 % av
likvide midler. Av de likvide midlene er 80,3 % plassert i aksje-, obligasjons- og
pengemarkedsfond per 31.12.19.
Forslag til disponering av årets resultat
Resultat inkl. finansielle poster er på kr 7 566 300 i 2019.
Dette overskuddet foreslår hovedstyret disponert på følgende måte:
Disponert til fri egen kapital i NTF inkl. fond
Belastet EK i Sykehjelpsordning for tannleger
Belastet EK Rettshjelpsfondet
Belastet EK Reservefond (EK vedr. TSE)
Sum disponert

kr 13 861 260
kr -6 213 848
kr
-21 203
kr
-59 909
kr 7 566 300

Hovedstyret mener at denne disponering av overskuddet er i tråd med de retningslinjer som er
gitt av representantskapet, samt styret i Sykehjelpsordningen for tannleger.

Arbeidsmiljøet
Sykefraværet i NTFs sekretariat var på 5,32% i 2019 mot 2,2 % i 2018. Årsaken til økningen
skyldes at to ansatt har vært delvis sykemeldt i en lengre periode i tillegg til at en ansatt var
utsatt for en ulykke og ble sykemeldt de siste to månedene av året.
Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller arbeidsulykker i løpet av året.
Styret og ledelsen er bevisst på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø i sekretariatet.
Sekretariatet har opprettet en rolle som verneombud. Rollen innehas av en ansatt i
sekretariatet.

Likestilling
Av det totale antall ansatte er 68% kvinner.
Gjennomsnittslønnen for kvinner ligger kr 146 000 lavere enn for menn.
Årsaken til dette er at i gruppen menn er relativt flere ansatt i ledende/rådgivende stillinger.
NTFs personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral.
Av medlemmer i hovedstyret er 56% kvinner og 44% menn.
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Etter styrets og ledelsens oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt, og
det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området.
Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, i medarbeidersamtaler på
at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Ytre miljø
NTF driver ikke virksomhet som kan forurense det ytre miljø.
Forskning og utvikling
Det drives ikke egen forskning og utvikling innenfor foreningen.
Redegjørelse for organisasjonens utsikter
I desember 2019 hadde NTF 6 637 medlemmer, av disse var 607 studentmedlemmer. NTF
har en meget stabil medlemsmasse med få endringer fra år til år. Det har vært en samlet
økning på 44 medlemmer fra 2018 til 2019 som i sin helhet skyldes økning i
studentmedlemmer.
Den norske tannlegeforening har inngått en ti års leiekontrakt med City Finans AS.
Kontrakten utløper høsten 2022 med rett til forlengelse i fem nye år.
Organisasjonen har en meget stabil og kompetent bemanning.
De tekniske forutsetninger for en kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er sikret gjennom
investeringer i moderne programmer og maskiner.
Organisasjonens finansielle og likviditetsmessige situasjon er i god, men utbrudd av Coronapandemien i mars 2020 har påvirket organisasjonen sin virksomhet betydelig. Det meste av
kurs- og konferanseaktiviteter for 1. halvår har måttet avlyses og kursaktivitetene for høsten
2020 forventes å ligge på et vesentlig lavere nivå enn et normalår. Dette medfører kortsiktige
likviditetsutfordringer slik at det vil være behov for kassekreditt og/eller salg av verdipapirer.
Det vil også medføre et betydelig driftsunderskudd i 2020. Resultat av de finansielle
investeringene er det også knyttet stor usikkerhet til. Til tross for dette vil foreningen så fort
som mulig gjenoppta så normal aktivitet som mulig, men med tilpasninger til den nye
situasjonen.
Organisasjonens øvrige suksessfaktorer er blant annet et godt tillitsmannsapparat og
kompetente styre- og utvalgsmedlemmer.

Finansiell risiko
Organisasjonens har valgt en meget tradisjonell og forsiktig investeringspolitikk.
NTFs plasseringer i globale aksjefond er ikke valutasikret.
Som investor i globale aksje- og obligasjonsfond og i et norsk eiendomsfond med nordisk
portefølje er NTFs investeringer til enhver tid berørt av de globale finansielle svingninger.
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Utbetalinger fra overkursfond i Pareto Eiendomsinvest Nordic AS er ikke reinvestert i den
eksisterende porteføljen.
Det er foretatt noen reallokering av fondsmidler i NTF i løpet av året. Dette for å oppnå en
mer diversifisert og stabil portefølje. Reallokeringene er gjort innenfor sammen aktivaklasse.

Årets finansielle resultat i konsolidert NTF inklusiv renteinntekter i bank er på kr 16 536 841 i
2019.
Rådgivningshonorar og andre finanskostnader beløper seg til kr 933 804 i 2019.
Sykehjepsordningens finansielle resultat inklusiv renteinntekter i bank og garantikonto
livsforsikring er på kr 5 329 085.
Verdien av NTFs investeringer er i løpet av 2019 økt med 7,85 %. Samlet verdi på NTFs
totale investeringer er 197,3 mill. kroner pr. 31.12.2019.
NTF har valgt Grieg Investor AS som finansiell rådgiver og følgende investeringsstrategi med
forventet avkastning og risiko:
Investeringsstrategien er en konsekvens av NTFs målsetninger med forvaltningen.

Målsetningen med finansforvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de kvalitative og
kvantitative rammene som er fastlagt. NTF har følgende målsetninger med forvaltningen:
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser
2. Til enhver tid ha tilstrekkelig likvide midler til å håndtere arbeidskonflikter
3. Opprettholde realverdi av langsiktig investert kapital basert på faktisk inflasjon
4. Oppnå avkastning tilsvarende reallønnsvekst for foreningens konfliktfond
5. Kunne benytte inntil 10 % av årlig realavkastning til målrettede medlemsaktiviteter
6. Styrke foreningens konfliktfond og egenkapital over tid
7. Søke å oppnå en mest mulig stabil avkastning til akseptabel risiko på investert kapital som i
gjennomsnitt er minimum 2,5% - poeng høyere enn et alternativ med risiko som norsk bank
NTFs målsetning er at løpende drift av foreningen normalt skal finansieres uten bruk av
finansinntekter fra den langsiktig investerte porteføljen. Midler skal likevel kunne benyttes til å
gjennomføre ulike medlemsaktiviteter, herunder etterutdanning.
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Foreningens finanskapital skal forvaltes innenfor følgende investeringsstrategi med definerte rammer:
Aktivaklasse
Aktiva
Aksjer
Norge
Utland
Eindom
Norge
Obligasjoner
Omløp Norge
Omløp Utland
Pengemarked/bank
Norge
Sum

Allokering
Mål
Min/Max
Region % av total

30%
15%
15%
10%

20%/40%
35%/65%
35%/65%
5%/15%

40%
60%

20%
30%

25%/75%
25%/55%
45%/75%

100%

10%
100%

50%
50%
10%

Rente durasjon
Mål
Min/Max

Oslo Børs Hovedindeks
MSCI AC World NTR i NOK

100%

IPD indeksen for Norge

50%

10%
100%

Referanseindeks

3
6

1/5
4/8

OBI Stat 3 år (STAX)
Citigroup World Gov Bond
valutasikret

0%/50%
OBI Stat 0,25 år (STIX)

Organisasjonen har ingen eksterne lån. De interne lån til ansatte har ingen stor innvirkning på
organisasjonens likviditet. Organisasjonens kredittrisiko synes svært begrenset, da
organisasjonen hovedsakelig har medlemmer som kunder.

Oslo, 18. juni 2020

Morten H. Rolstad
generalsekretær

Camilla Hansen Steinum
president

Heming Olsen – Bergem
visepresident

Ellen Holmemo
styremedlem

Farshad Alamdari
Styremedlem

Line Christiansen Holtan
styremedlem

Terje Fredriksen
styremedlem

Linn Katariina Henriksen
styremedlem

Ingvild Nyquist Borgeraas
styremedlem

Ralf B. Husebø
styremedlem
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