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Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger 

 

Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

Årsberetninger og årsregnskap for perioden 2017-2018 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 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, spesialistforeninger og i den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I 2017 ble det ikke overført midler fra fondet til NTF. I 2018 ble 

det overført 2 millioner kroner som er øremerket utvikling av kursportal i NTFs nye nettsted.  

Inntekter 

Fondets inntekter besto i 2017 og 2018 av bidrag fra trygden og renter av kapitalplassering. 

Trygdebidraget beløp seg i 2018 til 3,21 mill. kroner mot 3,42 mill. kroner i 2017. Dette er en 

reduksjon i tilskuddet på 6,2 % i forhold til året før. 

Økonomien i fondet er helt avhengig av det årlige trygdebidraget på 0,14 %.   

Finanspostene 

Finansresultatet i 2017 var 606 tusen kroner og i 2018 minus 33 tusen. Finansresultatene er sterkt 

korrelert til børsverdiene, da fondet har investert i ulike fondsstrukturer både norske og globale 

fond.  

Årsresultatet i 2017 og 2018  

Årsresultat i fondet i 2017 er 4 millioner kroner og i 2018 er resultatet 663 tusen kroner.  

Aktiviteter i 2017/2018 

Det ble ikke avsatt midler til utvikling av TSE moduler i 2017 og 2018.  

I 2017 og 2018 har fondet kapitalisert verdi som skal benyttes til å utvikle nye kurs, både nettbaserte 

fagkurs og fagkurs inkludert samvær med kollegaer. 

Eiendeler, egenkapital og gjeld 

I 2017 økte fondets eiendeler med 5,3 mill. kroner og i 2018 økte det ytterligere med 3,6 millioner 

kroner. Per 31.12 2018 har fondet plassert 6,9 millioner kroner i ulike fond og 10,6 millioner kroner i 

bank. 
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Egenkapitaldekningen i fondet per 31.12.2018 er 74 %. 

Kommentar 

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

på 0,14 %. Vi registrerer at endringen i det årlige trygdebidraget fra 2017 til 2018 er negativt og 

nedgangen er på 6,2 %. Det er første gangen man har registret en reduksjon i tilskudd til fellesformål 

for tannleger.  

Disse regnskapene ble godkjent av fondets styre henholdsvis 19. juni 2018 og 20. juni 2019. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 

 

 


