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ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 

FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER 

 
RAMMEBETINGELSER OG OVERORDNET STRATEGI 
 

Rammebetingelser 
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) er hjemlet i lov om 
folketrygd § 5-8. I forskriftens Kap. IV finnes bestemmelsen om tilskudd til Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter.  Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) forhandlet frem 
avtalen med Sosial- og helsedepartementet om overføring til Fysiofondet, og det årlige 
overføringsbeløpet fastsettes som en del av takstforhandlingene. 
 
Fysiofondets vedtekter ble godkjent av NFFs landsstyre første gang i 1974 og stadfestet av 
Sosial- og helsedepartementet i 1975. Etter siste revisjon av vedtektene i 2017, er 
Fondsstyret sammensatt av representanter valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)s 
hovedlandsmøte og oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening (NMF), Privatpraktiserende 
Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Helsedirektoratet.  
 
Overordnet strategi 
Fysiofondets visjon er å bidra til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig 
kompetanse for samfunnets behov. 
 
Det overordnede målet er at Fysiofondet gjennom langsiktig forvaltning av kapital og effektiv 
administrasjon skal kunne tildele midler som styrker fysioterapeuters kunnskap og 
kompetanse i tråd med samfunnets behov. 
 
Den overordnede strategien for Fysiofondets virksomhet er forankret i vedtektene og 
nedfelt i Strategisk plan for 2020-2022, vedtatt av Fondsstyret 23. april 2020.  
  



  

 

 
 

STYRESAMMENSETNING OG AKTIVITETER I 2021 
Styret har tre års funksjonstid.  
 
Fondsstyrets sammensetning 2020 - 2022: 
Eilin Ekeland Leder, valgt av NFFs hovedlandsmøte 
Inger Lise Aamot Aksetøy Nestleder, valgt av NFFs hovedlandsmøte 
Marianne Aars Styremedlem, valgt av NFFs hovedlandsmøte 
Irma Brandeggen Blaker Styremedlem, valgt av NFFs hovedlandsmøte 
Hanne Brudal  Styremedlem, oppnevnt av NMF  
Trude Andersen  Styremedlem, oppnevnt av PFF 
Hilde Lurås Styremedlem, oppnevnt av Helsedirektoratet 
 
Helga Kristin Kaale Varamedlem, valgt av NFFs hovedlandsmøte 
Kine Tveten  Varamedlem, valgt av NFFs hovedlandsmøte 
Jan Birger Løken Varamedlem, oppnevnt av NMF  
Gro Greftegreff  Varamedlem, oppnevnt av PFF  
Caroline Hodt-Billington  Varamedlem, oppnevnt av Helsedirektoratet 
 
 
Fondsstyret har i 2021 hatt fem ordinære styremøter;  
17. februar, 18. mars, 27. mai, 22. september, 10. og 11. november.   
 
Grunnet korona-pandemi ble alle møtene i Fondsstyret gjennomført digitalt, unntatt møtet i 
november. 
 
TILDELINGER I 2021 

Tildelinger skjer på grunnlag av søknader til spesifiserte utlysninger, vedtak i Fondsstyret og i 
tråd med vedtekter og strategisk plan.  
 
I henhold til Fysiofondets vedtekter er mottaker av midler rapport- og regnskapspliktig. 
Nærmere vilkår fastsettes av Fondsstyret for den enkelte utlysningskategori og revideres 
årlig. 
 
I 2021 har Fondsstyret tildelt i overkant av 44 millioner kroner. Fullstendig oversikt over 
tildelingene er publisert på http://fysiofondet.no/ 
 

Etterutdanning 
I 2021 er avtalene for rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet for NFF, NMF og PFF 
i perioden 2018-2020 avsluttet, og tildelingen for perioden 2021-2023 er startet opp.  
 
Tildeling til rammefinansiering av drift av NFFs spesialistordning i perioden 2021- 2023, 
inkludert forvaltningsansvar referert til i forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
fysioterapi, er også igangsatt. 
 

http://fysiofondet.no/


  

 

Rammefinansieringen regnskapsføres med årlige beløp. 
 
I 2021 ble det utlyst kr 4 millioner kroner til en ekstra satsning på etterutdanningsvirksomhet 
innen psykisk helse for perioden 2022 -2023. Søknadene ble behandlet av ekstern fagkomite 
før styret før styret besluttet tilsagn til NFFs søknad. 
 
Reisestipend 
Reisestipend er gitt til reiseutgifter i forbindelse med kurs, kongresser og utdanning som gir 
ingen eller mindre enn 30 studiepoeng. For å stimulere til presentasjon av eget arbeid, kan 
de som deltar på internasjonale kongresser med egne presentasjoner, innvilges 
kongressavgiften i tillegg.  
 
Søknader om reisestipend blir løpende behandlet på administrativ fullmakt gjennom året. 
På grunn av koronapandemien med avlyste kurs og redusert reiseaktivitet, mottok 
Fysiofondet færre søknader om reisestipend enn tidligere.  
 
Det ble i løpet av 2021 innvilget 129 søknader om reisestipend (232 i 2020, 646 i 2019). 
 
Utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis 
Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå. Det kan 
gis stipend til studier som gir minimum 30 studiepoeng.   
 
Fysiofondet arbeider for å sikre balanse mellom forskningskunnskap og systematisert 
erfaringskunnskap i fysioterapiutøvelsen. Derfor vil det kunne gis et øremerket tilskudd til å 
gjennomføre 20 egenbehandlinger i psykomotorisk fysioterapi i henhold til gjeldende regler 
for å oppnå takstkompetanse.  
 
Det kan også søkes stipend til veiledet praksis etter avlagt mastergrad. Formålet med 
veiledet praksis må være å oppnå spesialistkompetanse i henhold til Norsk 
Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende, og dermed takstkompetanse i 
henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR-2015-06-16-
684). 
 
Behandling av søknader om utdanningsstipend gjøres på administrativ fullmakt. Satsene for 
beregning av stipend er revidert med et ekstra tilskudd til de som har høye reiseutgifter. 
 
I tilknytning til to søknadsfrister – 15. mars og 15. september – ble det i 2021 innvilget 169 
søknader til utdanningsstipend og 13 til veiledet praksis. (176 i 2020, 241 i 2019).  
  
Stipend til forskningsprosjekt 
Stipend til forskningsprosjekt gis til kortere, avgrensede forskningsprosjekter med et 
arbeidsvolum tilsvarende inntil ett årsverk. Fondsstyret ønsker gjennom stipendene å bidra 
til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap og kunnskapsutveksling og 
samarbeid mellom forskning, utdanning og fysioterapipraksis. 
 



  

 

I 2021 mottok Fysiofondet 12 søknader om stipend til forskningsprosjekt (2020:9, 2019:9) 
Alle søknadene ble vurdert av ekstern fagkomite.  
Fondsstyret innvilget 5 søknader. (2 i 2020) 
   
Stipend til kvalitetssikringsprosjekt 
Stipend til kvalitetssikringsprosjekt gis til prosjekter med et arbeidsvolum tilsvarende inntil 
fire månedsverk. Gjennom denne stipendkategorien ønsker Fondsstyret å bidra til 
kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av 
ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen.  
 
I 2021 mottok Fysiofondet 11 søknader om stipend til kvalitetssikringsprosjekt. (2020:10, 
2019:12, 2018; 7, 2017; 9, 2016; 14). Alle søknadene ble vurdert av ekstern fagkomite.  
Fondsstyret innvilget 4 søknader.  (3 i 2020)  
 
 Stipend til formidlingsprosjekt 
Stipend til formidling tildeles prosjekter med et arbeidsvolum tilsvarende tre månedsverk, 
fordelt over en periode på inntil ett år. Fondsstyret ønsker her å inspirere og bidra til å 
formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning 
for faget, slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre nytte av og bygge videre på 
hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi 
hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere.  
 
I 2021 mottok Fysiofondet 11 søknader (2020: 13, 2019:11). Alle søknadene ble vurdert av 
ekstern fagkomite.  
Fondsstyret innvilget 3 søknader. 
 
Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor) 
For å styrke miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, kan 
forskningsinstitusjoner søke om støtte til doktorgradsstipend og postdoktorstillinger for 
fysioterapeuter. Tildelingene skal bidra til å sikre høy kvalitet på forskningen som styrker 
etter – og videreutdanning for fysioterapeuter. 
 
I 2021 har utlysningen fått ny tittel og det stilles krav om søknad på engelsk. 
 
I 2021 kom det inn 18 søknader som ble vurdert av en ekstern fagkomite med tverrfaglig og 
nordisk representasjon.  
 
Fondstyret ga tilsagn til fire søknader: 

• NTNU med phd-prosjektet: Digital cognitive-behavioural therapy for patients in primary 
care with sleep problems and musculoskeletal pain. Prosjektleder Ingebrigt Meisingset. 

• Universitetet i Tromsø: Pediatric physicak therapy – collaboration with parents during 
the day care years. Prosjektleder Ragnhild Hokstad. 

• OsloMet med phd-prosjektet: Young adults with musculoskeletal pain pain and 
physiotherapy in primary health care: Body and culture. Prosjektleder Brigitte Ahlsen. 



  

 

• Sykehuset i Vestfold med postdoktorprosjektet Physical activity in pre-dementia 
syndromes and dementia—early detection and prevention. Prosjektleder Gro Gujord 
Tangen. Tildelingen er frafalt. 

 
Tidligere års tildelinger følges opp gjennom halvårlige fremdriftsrapporter.  
 
Forskning i primærhelsetjenesten 
FYSIOPRIM var gjennom ti år fra 2010 -2020 spydspissen i Fysiofondets store satsning på 
primærhelsetjenesten. I 2021 har NIFU ferdigstilt sluttevalueringen med rapporten: 
Fysioterapi – forskning og praksis i kunnskapsflyt? Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen 
(2010–2020) (NIFUrapport2021-13). 
 
Det er i 2021 arbeidet med at data samlet inn av FYSIOPRIM etter søknad skal kunne 
benyttes i nye forskningsprosjekter. Dette administreres i samarbeid mellom UiO og 
Fysiofondet, og vil være tilgjengelig fra 2022. 
 
Spesielle tiltak 
Tidsskriftet Fysioterapeuten har fått tildelt midler til 50% stilling for fagjournalist i en 
prøveperiode på tre år. 
 
 
Etikk i forskning og fagutvikling                                                                                                             
Fysiofondet støtter seg på det etablerte forskningssystemet og de strukturene som ligger i 
dette, bl.a. lov om behandling av etikk og redelighet i forskning, og bestemmelser om 
registrering i offentlig tilgjengelig register. Fysiofondet vil innenfor sitt mandat bidra til at 
etiske aspekter i forskning og fagutvikling ivaretas. Prosjekter som ikke følger gjeldende 
regelverk for forskning, vil ikke få utbetalt tildelingen fra Fysiofondet. 
 
 
REGNSKAP FOR TILDELINGER 2021 
Av regnskapet fremgår det at Fondsstyret i 2021 vedtok tildelinger med følgende fordeling; 
 
Etterutdanningsvirksomhet 17 909 865  
Utdanningsstipend  5 160 980  
Reisestipend 609 307 
Stipend til forskningsprosjekt 4 099 100 
Stipend til kvalitetssikringsprosjekt  840 000 
Stipend til formidling 540 000 
Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 12 065 000 
Primærhelsetjenesten, strategisk satsning  1 210 726 
Spesielle tiltak 1 463 000 
Fagfellevurdering 156 501 

TOTAL 44 054 479 

 
  



  

 

 
ØKONOMIFORVALTNING 
Fysiofondets økonomiforvaltning er basert på årlige overføringer fra Folketrygden og 
avkastning av Fysiofondets kapital. 
 
Overføringsordningen fra folketrygden  
Overføringene fra Folketrygden til Fysiofondet skjer kvartalsvis med utgangspunkt i det 
beløpet som fastsettes i årlige takstforhandlinger. For perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 
ble overføringen fastsatt til kr 34,7 millioner, for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 kr 36,4 
millioner. (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m Kap IV). 
Overføringen for 2021 utgjorde dermed kr 35,55 millioner. (Regnskapets note 2)  
 
Kapitalforvaltning 
Fysiofondets midler forvaltes på grunnlag av en verdiorientert strategi med høye krav til 
sikkerhet og likviditet. 
 
Forvaltning av Fysiofondets midler foregår i sin helhet i samarbeid med Pareto Asset 
Management AS. Samarbeidet er forankret i en avtale om aktiv forvaltningsservice. Som en 
del av avtalen er det fastsatt strategiske og taktiske rammer for plassering i ulike typer 
verdipapirer.  
 
Fysiofondets forvaltningsstrategi er fulgt opp med omkring 60 % (min 50 % -maks 70 %) av 
investeringene i aksjer og 40 % (maks 30 % – min 50 %) i rentebærende papirer. I 2021 er det 
besluttet å investere 15% av aksjeporteføljen i nordisk aksjefond.  
 
Fysiofondets midler er pr 31.12.2021 plassert som følger (Regnskapets note 5): 
 
 Kostpris Markedspris 

Obligasjoner   98 822 087  103 853 370 
Aksjer 145 936 930 232 905 055 

Sum 244 759 017 336 758 425 

 
Urealisert kursendring/påløpt rente er kr 91 999 408.  
 
Økonomi – status  
Også 2021 har vært preget av at konsekvensene av en verdensomspennende Covid-19 -
pandemi. Det har ført til usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen. Etter at 
samfunnet gradvis fikk kontroll på smitten og samfunnet kunne åpne mer, har det vært en 
jevn oppgang i norsk økonomi. 
 
I vår forvaltning søker vi kun å investere i selskaper som har en betryggende finansiell stilling 

og som på en god måte skal kunne stå seg gjennom utfordrende tider. Gjennom pandemien 

har vi sett at alle selskapene vi har invester i har klar seg bra. Ingen av selskapene hverken i 

aksje- eller renteforvaltningen har slitt med å betjene gjeld eller har måtte henvende seg til 

aksjonærene for påfyll av egenkapital. Tvert imot har selskapene på generell basis opplevd 

sterk omsetningsvekst og økning i marginene. Året 2021 ble et svært godt år både for rente- 



  

 

og aksjemarkedet, og avkastningen for aksjeporteføljen og rentefondet som Fysiofondet har 

investert i, har i tillegg klart seg bedre enn markedene. 

 
 
Markedsverdien på Fysiofondets portefølje har også hatt en jevn vekst gjennom året. 
Investering i selskaper som har klart seg bra gjennom utfordrende tider, har ført til god 
avkastning både for aksjeporteføljen og rentefondet i Fysiofondets investeringer. 
Avkastningen på en samlet portefølje av aksjer og obligasjoner, var nesten 20 % i 2021. 
 
Regnskapet for 2021 viser et svært positivt resultat på i overkant av kr 50 millioner som 
legges til egenkapitalen. Fysiofondets disponible egenkapital pr 31.12.2021 er i overkant av 
264 millioner kroner. 
 
Fysiofondets tildelinger er ikke bundet til et overskudd fra virksomheten, men til 
egenkapitalen. Kontantstrømmen (”inntektene”) utgjøres av overføringene fra folketrygden 
og avkastning fra kapitalforvaltningen. Denne overføringen er til tildelinger og drift. Gir dette 
et samlet underskudd, så dekkes det i prinsippet fra egenkapitalen. Avkastning fra 
kapitalforvaltning (renter, utbytte og kursutvikling) har i mange år vært slik at egenkapitalen 
har økt over tid. Fysiofondet har dermed en god egenkapitalsituasjon.  
 
Reell forvaltningskapital omfatter den disponible egenkapitalen og den kapitalen som er 
bundet gjennom vedtak om tildeling, men ikke utbetalt. Tildelingene belastes regnskapet i 
det året vedtakene fattes, selv om midlene skal utbetales over flere år.  
De bundne midlene bør ikke stige for høyt, og utgjør 23 % av forvaltningskapitalens 
markedsverdi ved årsskiftet. 
 
Det er satt en handlingsregel for Fysiofondet som sier at 3,5 % p.a. av Fysiofondets 
markedsverdi pr 31.12 kan brukes for å dekke kostnaden til tildelinger og drift. 
Det er gitt tilsagn om midler i 2021 som samlet er mer enn beløpet overført fra Folketrygden 
(123 %). Fysiofondet tilstreber en nøktern administrasjon og kostnadene til drift anses 
akseptable.  
 
I tiden fremover vil Fysiofondet opprettholde den langsiktige forvaltningsstrategien. 
Samtidig vurderes fysioterapeuters behov for etter- og videreutdanning og endringer i 
søkningen til fondet, fortløpende. 
 
ADMINISTRASJON 
Fysiofondets styre og sekretariat 
Fysiofondet ledes av et styre. Fysiofondets sekretariat assisterer styret i dets arbeid og 
forvalter styrets vedtak.  I 2021 var sekretariatet bemannet av daglig leder, seniorrådgiver og 
konsulent. Fra 1. september er stillingen som konsulent besatt av vikar, grunnet 
foreldrepermisjon. 
 
Fysiofondet leier kontorlokaler av NFF i Kirkegata 15 i Oslo. Restriksjoner som følge av 
pandemi, har ført til at store deler av året er gjennomført på hjemmekontor.  
Arbeidsmiljøet betegnes som tilfredsstillende. 



  

 

 
Fysiofondets legitimitet er knyttet til hvordan brukere, samarbeidspartnere og offentlige 
instanser oppfatter Fysiofondets virksomhet. Virksomheten drives i henhold til de offentlige 
lover og regler som gjelder for denne typen virksomhet, og skal sikre habilitet, kvalitet og 
effektivitet. Det er fastsatt styreinstruks og saksbehandlingsrutiner.  
I hvert styremøte gjennomgår styret hvorvidt det foreligger inhabilitet. 
 
Informasjon og kommunikasjon 
Fysiofondets nettsted www.fysiofondet,no   og Facebook er en viktige informasjonskanaler 
for søkere og andre interesserte om søknadskategorier, søknadsfrister og tildelinger.  
 
Nettsiden er også inngang til den elektroniske søknadsportalen. Søknadsportalen er i bruk 
for både søkere og i saksbehandlingen, og omfatter fullstendig søknads- og 
tilskuddsforvaltning, fra utlysning til avsluttende rapportering.  
 
Søknadsportalen er under kontinuerlig utvikling for å være mest mulig brukervennlig. I 2021 
er det startet arbeid med å integrere søknadsportalen mot Fysiofondets økonomiske system. 
Dette er et tiltak for ytterligere kvalitetssikring og effektivisering av saksbehandlingen. 
I tillegg er det arbeidet med utvikling av søknadsportalens prosjektbibliotek. 
 
Revisor 
Fysiofondets revisor er Oslo Revisjon AS med statsautorisert revisor Hans Hordnes som 
utførende.   
  

http://www.fysiofondet,no/


  

 

 

ÅRSREGNSKAP 2021 

Note Resultatregnskap pr. 31.12.21    

     

 Inntekter 2021  2020 

2 Utbetalinger fra NAV  35 550 000  34 450 000 

 Bankrenter 4497  22 177 

 Renter av investert kapital   660 409 

 Realiserte kursgevinster verdipapirer 36 417 572  12 741 641 

 

Urealiserte kursgevinster/(-tap) 

verdipapirer 19 478 712  -8 242 917 

 Sum inntekter 91 450 781   39 631 310 

     

 Driftskostnader:    

     
3 Lønn og personalkostnader 3 219 517  3 399 673 

4 Andre kostnader 1 355 798  1 205 954 

 Sum driftskostnader 4 575 315   4 605 627 

     

 Resultat før tildelinger 86 875 466   35 025 683 

     

 Tildelinger:    

 Etterutdanningsvirksomhet 17 909 865  13 581 710 

 Utdanningsstipend 5 160 980  4 043 189 

 Reisestipend 609 307  1 062 376 

 Forskningsprosjekt 4 099 100  1 713 600 

 Kvalitetssikringsprosjekt 840 000  720 000 

 Prosjektbeskrivelse   180 000 

 Formidlingsstipend 540 000  665 000 

 

Miljøer for forskning og 

kunnskapsutvikling i fysioterapi 12 065 000  12 535 000 

 Forskning i primærhelsetjenesten 1 210 726   

 Fagfellearbeid 156 501  162 759 

 Spesielle tiltak 1 463 000   827 750 

 Sum tildelinger 44 054 479  35 491 384 

     

 Returer, tidligere års tildelinger 7 739 381  2 468 184 

     

 Årets resultat      50 560 368  2 002 483 

     



  

 

Note Balanse pr. 31.12.21 2021  2020  

     

 Eiendeler    

 Omløpsmidler    
5 Verdipapirer 244 759 017  214 381 800 

 Urealisert kursendring verdipapirer 91 999 410  72 520 698 

 Kortsiktige fordringer 380 692   

 Betalingsmidler 7 386 689  6 335 070 

 Sum omløpsmidler 344 525 808  293 237 568 

 Sum eiendeler 344 525 808  293 237 568 

     

 Egenkapital og gjeld    

 Egenkapital    

 Kapitalkonto pr. 1.1. 213 910 806  211 908 323 

 Årets resultat         50 560 368  2 002 483 

 Kapitalkonto pr. 31.12. 264 471 174  213 910 806 

     

 Gjeld    

 

Innvilgede tildelinger, ikke utbetalt pr. 

31.12. 79 087 641  78 483 857 

 Skattetrekk 179 953  124 341 

 Skyldig arbeidsgiveravgift 207 366  89 274 

 Påløpte feriepenger 232 494  203 956 

 Div. kreditorer 347 180  425 335 

 Sum gjeld 80 054 633  79 326 763 

 Sum egenkapital og gjeld  344 525 808  293 237 568 

     
Oslo, 16. mars 2022 

 

 

Eilin Ekeland 

Styreleder 

 

Inger-Lise Aamot Aksetøy Marianne Aars Helga Kristin Kaale  

Blaker Nestleder Styremedlem Fung. styremedlem 

 

 

Hanne Brudal Hilde Lurås  Trude Andersen 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 

 Eline Rygh 

 Daglig leder 

 



  

 

 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021 

 

  2021  2020 

     
1 Regnskapsprinsipper    

 

Fondet anvender regnskapsloven av 1998 og unntaksreglene for små enheter. Overføringen 

fra NAV inntektsføres med beløp for året som er beløpsmessig avtalt. Fondet avviker fra 

regnskapslovens oppstillingsplan ved å vise finansinntekter fra ikke utbetalte midler sammen 

med overføringen fra NAV. Ledig likviditet blir investert i noterte verdipapirer etter en 

fastsatt investeringsstrategi og inngår i porteføljen. Slike papirer er kursregulert til 

markedskurser pr 31.12 og urealisert kursgevinst/-tap er inntektsført. Urealisert kursgevinst/-

tap er vist på egen linje i balansen. Innvilgede tildelinger som ikke er utbetalt er vist som 

kortsiktig gjeld. Utbetaling skjer etter inngåtte avtaler og kontrakter, når vilkårene er 

tilfredsstilt fra mottaker. 

     
2 Utbetalinger fra Folketrygden    

 Utbetaling for inneværende år 35 550 000  34 450 000 

     
3 Lønn og personalkostnader    

 Lønn (ansatte og styret) 2 242 878   2 430 926 

 Arbeidsgiveravgift 441 648  340 074 

 Pensjonskostnader 494 053  612 877 

 Andre ytelser 40 938  15 796 

 Sum lønn og personalkostnader 3 219 517  3 399 673 

     

 Antall årsverk 2,6  2,6 

     

 Ytelser til ledende personell    

 Lønn 954 054  932 196 

 Annen godtgjørelse  9 137  11 243 

 Godtgjørelse styret 428 156  560 600   

     

     
 Godtgjørelse til revisor           120 236  

     
4 Andre kostnader    

 Kurs    14 165 

 Husleie, lys, renhold 383 338  393 067 

 IT-utstyr/inventar 2 910  25 340 

 Aviser 12 212  11 168 

 Søknadssystem, drift, vedlikehold 402 358  361 419 

 Vedlikeholdsavtaler utstyr og systemer 125 152  160 199 

 Revisjon 120 236  68 766 

 Ekstern konsulenttjeneste -  18 850  

 Kontorrekvisita/trykksaker -  985 



  

 

 Informasjon, utv søknadssystem 170 183  19 159 

 Porto/telefon/-møter 18 495  16 084 

 Gebyrer 9 079  9 850 

 Reise- og diettutg. styret/sekretariatet 10 794  36 926 

 Kongress-/seminardeltakelse   3 100 

 Gaver 1 940  12 870 

 Møtekostnader / representasjon 88 911  38 398 

 Diverse utgifter 10 190  15 610 

 Sum kostnader 1 355 798  1 205 954 

 

5 Verdipapirer    

   2021 2020 

 Portefølje    

 Obligasjoner (inkl. rente) 103 853 370 88 316 761 

 Aksjer  232 905 057 204 803 056  

 Markedsverdi 31.12  336 758 427 286 290 993  

 Bokført kostpris 31.12 244 759 017 214 381 800 

     

 Urealisert kursendring/påløpt rente 91 999 410 72 520 697 

     

     
     

 Spesifikasjon av portefølje pr. 31.12.2021  
     

   2021 2020 

 Kostpris    

 Obligasjoner   98 822 087 86 189 976 

 Aksjer   145 936 930 128 191 824 

     

 Sum  244 759 017 214 381 800 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Til årsmøtet i Fond til etter-/videreutdanning av fysioterapeuter 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Fond til etter-/videreutdanning av fysioterapeuter’ årsregnskap som viser et 
overskudd på kr 50 560 368. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av virksomhetens finansielle stilling per 31. 

desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av fondet slik det kreves i lov, forskrift og International Code 
of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 
utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og Vi 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet 
revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.  
  
Øvrig informasjon  
  
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen 
med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter Årsrapporten. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.   
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 
informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 
årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
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rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende.  

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For revisors oppgaver og plikter se :  
https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/  
  
Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
  
Konklusjon om utdelinger og forvaltning 
  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Fond til etter-/videreutdanning av fysioterapeuter 
som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til 
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi fondet er forvaltet og 
utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 

 
Oslo, 16. mars 2022 
Oslo Revisjon AS 
 

Hans Hordnes 
Statsautorisert revisor 
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