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LANDSMØTESAK: NSFS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 
2015-2018 

Bakgrunn for saken:

Landsmøtets behandling av NSFs årsregnskap og årsberetning følger av NSFs vedtekter § 8
Landsmøtet, punkt E Saksliste. Av punkt E fremgår det at «Gjennomgang av NSFs virksomhet, 
herunder årsberetning og regnskap, de foregående 4 år.» er obligatorisk post på landsmøtets 
saksliste.

Regnskapslovens krav

Norsk Sykepleierforbund er regnskapspliktig i henhold til Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven). 
Regnskapspliktige etter denne lovens § 1-2, punkt 9 er «andre foreninger som har eiendeler med 
verdi over 20 millioner kroner eller flere enn 20 ansatte».

Frist for utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning fremgår av lovens § 3-1 «Plikt til å utarbeide 
årsregnskap og årsberetning»; «Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap 
og årsberetning i samsvar med denne lov. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt.»

Prosedyre for styrets godkjenning fremgår av § 3-5 Undertegning av årsregnskapet og 
årsberetningen, 1. avsnitt "For regnskapspliktige som har styre, skal årsregnskapet og
årsberetningen underskrives av samtlige styremedlemmer. For regnskapspliktige som har
daglig leder, skal også daglig leder underskrive". I tillegg fremgår det av 2. avsnitt at "Har en som skal 
underskrive innvendinger mot årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive 
med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen."

Norsk Sykepleierforbund har vært regnskapspliktig etter loven fra 1999. Med virkning fra
dette tidspunkt, har forbundsstyret godkjent årsregnskapet og årsberetningen for NSF, mens
landsmøtet får årsregnskap og årsberetning til orientering.
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Landsmøtets kontrollutvalg

Landsmøtets kontrollutvalgs funksjon i forhold til NSFs årsregnskap og årsberetning fremgår
av NSFs vedtekter § 10 Landsmøtets kontrollutvalg, punkt C. Funksjon, underpunkt 4 
"Utvalget skal i melding til landsmøtet gjøre rede for sitt arbeid for hvert enkelt regnskapsår. Utvalget 
skal gi eventuelle merknader til forbundsstyrets melding og regnskap, og skal dessuten uttale seg:

4.1 Om utvalget har utført sin oppgave i henhold til disse bestemmelser.
4.2 Om forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med vedtekter samt 

landsmøtets og forbundsstyrets vedtak.
4.3 Om andre forhold som utvalget mener bør komme til landsmøtets og forbundsstyrets 

kunnskap, og som ikke kommer frem i melding, regnskap eller revisors beretning. Før 
utvalget omtaler slike forhold i sin melding, skal forholdene være tatt opp med 
forbundsstyrets leder og revisor."

Med utgangspunkt i ovennevnte mandat har landsmøtets kontrollutvalg avgitt årsmelding for 
regnskapsårene 2015-2018.

Årsregnskap for landsmøteperioden 2015 – 2018

Regnskapet for landsmøteperioden 2015 – 2018 viser følgende hovedtall:

2015-2018

Kontingentinntekter 1 798 563 345
Øvrige driftsinntekter 394 666 140
Sum driftsinntekter 2 193 229 485

Lønnskostnad 913 546 840
Ordinære avskrivninger 141 548 036
Andre driftskostnader 1 002 753 769
Sum driftskostnader 2 057 848 645

Driftsresultat 135 380 841

Finansinntekter 74 786 166
Finanskostnader 25 052 651
Netto finansposter 49 733 515

Ordinært resultat før skattekostnad 185 114 356

Skattekostnad på ordinært resultat 15 808 368

Årsresultat 169 305 988

Overført til konfliktfond 43 277 503
Overført fra konfliktfond -5 787 654
Overført til annen egenkapital 131 816 139
Overføringer 169 305 988
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Kapitalforvaltning

NSF har de senere årene hatt en solid økonomisk utvikling og har som en følge av dette opparbeidet 
betydelige kapitalreserver. Dette har resultert i et behov for å sikre at det er klare formål med 
forvaltningen og at midlene investeres på en forsvarlig måte. Forbundsstyret vedtok derfor høsten 
2016 en kapitalforvaltningsstrategi som beskriver formål med forvaltningen og tilhørende 
investeringsstrategi samt administrative rutiner for styring, kontroll og rapportering.

Kapitalforvaltningen i NSF er bygd på følgende strategiske føringer:
 Kapitalen forvaltes på vegne av NSFs medlemmer og skal komme medlemmene til gode.
 Det skal være full åpenhet rundt NSFs forvaltning av kapital og forvaltningen skal være 

etterprøvbar med tanke på de faktiske resultater.
 NSF skal kun investere i instrumenter eller inngå avtale om forvaltning som tilfredsstiller 

NSFs krav til etiske retningslinjer.
 Kapitalforvaltningen skal være formålsbasert, og avkastning og risikoprofil skal tilpasses 

behov for likviditet.
 Det skal være samsvar mellom kompleksiteten i investeringsstrategien, 

investeringsproduktene og NSFs egen kunnskap om finansforvaltning.

Årsresultat

NSFs totale virksomhet viser et årsresultat etter skatt på kr. 169 305 988 for perioden 2015 til 2018.

Årsresultatet er disponert ved at 
 NSFs konfliktfond er tilført netto kr. 37 489 849. 

Fondet er belastet med kr 5 787 654 i konfliktkostnader og tilført kr. 43 277 503.
 Annen egenkapital er tilført kr. 131 816 139

Ved utgangen av 2018 hadde NSF et konfliktfond på kr. 277 055 348 og annen egenkapital på 
kr. 428 060 344.

Soliditet og egenkapital

NSFs økonomi har utviklet seg positivt i perioden.
 

Ved utgangen av 2018 er likviditetsgraden på 3,93 og soliditeten på 78%, begge svarende til meget 
god.
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For mer detaljer henvises til vedlagte offisielle regnskap for de enkelte år i perioden.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Saken tas til orientering.

Landsmøtets endelige vedtak:

Saken tas til orientering.

Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #1105970 Stillingsoversikt for landsmøteperioden 2015 - 2019 for de ulike avdelinger
NSF #1106674 Årsberetning og årsregnskap 2015 -2018
NSF #1106686 Årsmelding kontrollutvalg 2015 - 2018

 

 

 

https://intranett.nsf.no/Content/4474060/cache=1558427087000/Stillingsoversikt+for+landsm%C3%B8teperioden+2015+-+2019+for+de+ulike+avdelinger.pdf
https://intranett.nsf.no/Content/4471420/cache=1560323261000/%C3%85rsberetning+og+%C3%A5rsregnskap+2015+-2018.pdf
https://intranett.nsf.no/Content/4471480/cache=1560343868000/%C3%85rsmelding+kontrollutvalg+2015+-+2018.pdf

