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Sak 4 

 
NTFs fond til videre- og etterutdannelse 
av tannleger 
 

Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 
 

Årsberetninger og årsregnskap for perioden 2019-2020 finnes i sin helhet på NTFs nettsted.  

Formål 

Fondets formål er å fremme videre- og etterutdanning av tannleger i offentlig og privat praksis. NTFs 

hovedstyre, supplert med en representant fra Helsedirektoratet, er fondets styre. Fondet bør spesielt 

tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende tannleger, særlig i 

perifere strøk av landet.  

Fondets drift 

Driften av fondet har fulgt de oppsatte retningslinjer. Fondsmidler er benyttet målrettet for å styrke 

NTFs arbeid med etterutdanning. I 2019 ble det ikke overført midler fra fondet til NTF. Det var kun 

utbetaling av studentforskerprisen som ble belastet fondet. I 2020 var det også utbetaling av 

studentforskerprisen. I tillegg ble det overført kroner 7 085 000 til NTF. Disse midlene er øremerket 

utvikling av lederkurs for tannleger i samarbeide med BI, tiltak for profesjonalisering av 

etterutdanningsvirksomheten samt nytt kurssystem.  

Inntekter 

Fondets inntekter bestod i 2019 og 2020 av bidrag fra trygden og avkastning på kapitalplassering. 

Trygdebidraget beløp seg i 2020 til 2,95 mill. kroner mot 3,22 mill. kroner i 2019.  Dette er en 

reduksjon på 8,4 %. 

Finanspostene 

Finansresultatet i 2020 var på 521 000 kroner mot 1 007 000 kroner i 2019. Fondet har investert i 

ulike fondsstrukturer i både norske og globale fond, og er således sterkt påvirket av utviklingen på 

norske og utenlandske børser. Det var knyttet stor usikkerhet til avkastningen i 2020 som følge av 

covid-19 pandemien og dens påvirkning på finansmarkedet. Porteføljen fikk et betydelig fall i mars og 

april, men dette snudde gjennom året slik at den samlede avkastningen for 2020 ble forholdsvis god. 
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Årsresultat 2019 og 2020 

Årsresultat i fondet i 2020 er -3,62 millioner kroner og i 2019 er resultatet 4,22 millioner kroner.  

Eiendeler, egenkapital og gjeld 

Ved utgangen av 2020 hadde fondet eiendeler på 13,9 millioner kroner mot 17,25 millioner ved 

utgangen av 2019. Per 31.12.2020 har fondet plassert 8,17 millioner kroner i ulike fond og 5,73 

millioner i bank. Egenkapitalandelen per 31.12.2020 er på 97,1 %.  

Kommentar 

Økonomien i NTFs fond for videre- og etterutdannelse er helt avhengig av det årlige trygdebidraget 

på 0,14%. Bruken av midler vil kunne variere en del fra år til år ettersom aktivitetene ofte er større 

eller mindre prosjekter.   

Årsregnskapene og årsberetningene ble godkjent av fondets styre 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. 
 

 


