NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger.
Beretning for 2019
Formål
Fondets formål er å fremme videre- og etterutdanning av tannleger i offentlig og privat praksis. Den
norske tannlegeforenings hovedstyre, supplert med representant fra Helsedirektoratet, er fondsstyre.
Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende
tannleger, særlig i perifere strøk av landet.
Inntekter
Fondets inntekter besto i 2019 av bidrag fra trygden og renter av kapitalplassering. Trygdebidraget
utgjør 0,14 % av den totalsummen trygden yter til tannlegehjelp i løpet av kalenderåret, og beløp seg i
2019 til kr 3 225 240 mot kr 3 211 576 i 2018 dvs. på samme nivå.
Fondets drift
I 2019 er det kun utbetalt kr 15.000 til studentforskerprisen. Det er har ikke vært overført noen midler
til prosjekter eller aktiviteter knyttet til videre- og etterutdanning i NTF.
Finanspostene
Avkastningen på de finansielle investeringene var god i 2019. Finansresultat i 2019 er på kr 1 007 090.
mot kr – 33 358 i 2018.
Årets resultat
Årets resultat er på kr 4 217 330 mot fjoråret som var på kr 663 218. Årsaken til det høye resultatet er
at man ikke har overført midler til noen prosjekter eller aktiviteter i NTF, samtidig som 2019 har gitt
god avkastning på de finansielle plasseringene.
Aktiviteter i 2019
Det ble ikke avsatt midler til utvikling av TSE moduler. Utviklingskostnader til TSE er dekket inn av
overskuddet fra TSE kursene. Resultatet for TSE-kursene samlet sett var tilnærmet null i 2019.
Det var opprinnelig planlagt å benytte kr 5.000.000 til utvikling av nytt kurssystem. Dette var godkjent
i budsjett for 2019. NTF utviklet og publiserte nye nettsider, inklusiv ny kursportal i 2019. Dette har
bidratt til en enklere måte for påmelding til kurs og for registrering av kurstimer. Finansiering av ny
kursportal ble gjort av midler overført fra Videre- og etterutdanningsfondet i 2018. Prosessen rundt
vurdering og anskaffelse av nytt kurssystem ble mer omfattende enn opprinnelig tenkt slik at dette
prosjektet vil gå over i 2020 og 2021. Det ble derfor ikke satt av midler i 2019 regnskapet, men det
foreslås å budsjettere med midler til dette i 2020 og 2021 i stedet.
Det er en bevisst strategi å øremerke midler til investeringer som kan bidra til en god markedsføring
av NTFs etterutdanningsportefølje, en kontinuerlig utvikling av nye kurs, samt faglig oppdatering av
eksisterende kurs.
Det ble utdelt kr. 15 000 til studentforskerprisen direkte fra fondet.
Eiendeler, egenkapital og gjeld
Fondet har en egenkapital per 31.12.2019 på kr 17 121 937. Egenkapitalandelen er på 99,2%. Fondet
har eiendeler på kr 17 256 697 hvorav kr 7 707 118 er kapitalplasseringer og kr 9 549 580 er plassert i
bank. Kortsiktig gjeld skyldes for mye utbetalt trygdebidrag fra Helfo.
Kommentar
Økonomien i Videre - og etterutdanningsfondet er helt avhengig av det årlige trygdebidraget på 0,14
%. Det vil imidlertid variere fra år til år hvor mye midler som benyttes ettersom det gjerne er større og
arbeidskrevende prosjekter som er knyttet til utvikling av videre- og etterutdanningsvirksomheten.

