NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger.
Beretning for 2017
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.
Fondets drift
Driften av fondet har fulgt tidligere opptrukne retningslinjer. Fondsmidler er benyttet målrettet for å
styrke NTFs arbeid med etterutdanning, dels som bidrag til foreningens etterutdanningsvirksomhet,
dels til å gjennomføre seminarer for kurskontakter i lokalforeninger, spesial/spesialistforeninger og i
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.
Inntekter
Fondets inntekter besto i 2017 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
2017 til 3,42 mill. kroner mot 3,27 mill. kroner i 2016. Dette er en økning på 4,7 % i forhold til året
før; i 2016 var økningen 0,8 %
Finanspostene
Finansresultat i 2017 er kr 600 tusen. Finansresultatet i 2016 var 200 tusen kroner. En økning på 200
% i forhold til fjoråret.
Årets resultat
Årets resultat er 4 mill. kroner mot fjoråret som var 338 tusen kroner. Årets sterke resultat skyldes at
man ikke har benyttet overføringer fra fondet til utvikling av kurs eller til videre- og
etterutdanningsaktiviteter i Den norske tannlegeforening.
Aktiviteter i 2017
Det ble ikke avsatt midler til utvikling av TSE moduler. Utviklingskostnader til TSE er dekket inn av
overskuddet fra TSE kursene. I 2017 ble det totalt budsjettert med i overkant av 3,2 mill. kroner i
bidrag til videre- og etterutdanningsaktiviteter i regi av NTF.
Det budsjetterte bidrag ble ikke benyttet i 2017. Dette er en bevisst strategi da obligatorisk
etterutdanning setter store krav til oppfølging og kontroll som igjen kan kreve at det gjøres større
investeringer i nye systemer og programmer i løpet av de kommende år frem til 2020.
Det ble utdelt kr. 15 000 til studentforskerprisen direkte fra fondet.
Eiendeler, egenkapital og gjeld
Fondets eiendeler er økt med 5,3 mill. kroner i 2017. Totale eiendeler er 14 mill. kroner, hvorav 6,9
mill. kroner er plassert i bank og 7,1 mill. kroner er plassert i ulike typer fond.
Egenkapitaldekningen i fondet er 88 % pr 31.12 2017.
Kommentar
Økonomien i Videre - og etterutdanningsfondet er helt avhengig av det årlige trygdebidraget på 0,14
%. Vi registrerer at endringen i det årlige trygdebidraget i 2017 er 4,7% mot tidligere 0,8 % i 2016,
4,6% i 2015, 25 % i 2014 og 7% i 2013. Vi kan ikke regne med sterk vekst i bruken av trygdemidler i
tannhelsetjenesten, men forventer at inntektene i fondet vil stabilisere seg på 2017 nivået med en lett
økning hvert år.

NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger.
Beretning for 2018
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.
Fondets drift
I 2018 er det overført 2,5 mill. kroner til NTF. Beløpet er øremerket utvikling av ny kursportal i
forbindelse med utvikling av nytt nettsted for Den norske tannlegeforening. Beløpet vil bli brukt til å
dekke investeringskostnader i forbindelsen med utviklingen.
Inntekter
Fondets inntekter besto i 2018 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
2018 til 3,2 mill. kroner mot 3,42 mill. kroner i 2017. Dette er en reduksjon på 6,2 % i forhold til året
før; i 2017 var økningen 4,7 %.
Finanspostene
Finansresultat i 2018 er minus 33 tusen kroner. Finansresultatet i 2017 var 600 tusen kroner. Dette er
en endring på minus 106 % i forhold til fjoråret.
Årets resultat
Årets resultat er 663 tusen kroner mot fjoråret som var 4 mill. kroner. Årets resultat er et resultat av at
man har overført et bidrag på 2,5 mill. kroner til NTF til utvikling av kursportal. Samtidig var 2018 et
meget volatilt børsår med store svingninger og negative resultater per 31.12.
Aktiviteter i 2018
Det ble ikke avsatt midler til utvikling av TSE moduler. Utviklingskostnader til TSE er dekket inn av
overskuddet fra TSE kursene. I 2018 ble det totalt budsjettert med 3,2 mill. kroner i bidrag til videreog etterutdanningsaktiviteter i regi av NTF.
Det budsjetterte bidraget ble overført med 2,5 mill. kroner i 2018. Overføringen er øremerket utvikling
av kursportal som en del av NTFs nye nettsted. 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 satses også på en
enklere måte for påmelding til kurs og for registrering av kurstimer.
Det ble utdelt kr. 15 000 til studentforskerprisen direkte fra fondet.
Eiendeler, egenkapital og gjeld
Fondets eiendeler er økt med 3,6 mill. kroner i 2018. Totale eiendeler er 17,5 mill. kroner, hvorav 10,6
mill. kroner er plassert i bank og 6,9 mill. kroner er plassert i ulike typer fond.
Egenkapitaldekningen i fondet er 74 % pr 31.12 2018.
Kommentar
Økonomien i Videre - og etterutdanningsfondet er helt avhengig av det årlige trygdebidraget på 0,14
%. Vi registrerer at endringen i det årlige trygdebidraget i 2018 var negativt – en reduksjon på 6,2 %.
Dette i motsetning til alle tidligere år som har vært positive. I 2017 var økningen 4,7%, i 2016 var den
0,8 %, i 2015 var den 4,6%, i 2014 var den 25 % og i 2013 var den 7%.

