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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TANNHELSELOVEN MV. - TILTAK 
FOR Å UNNGÅ KRYSSUBSIDIERING INNENFOR DEN FYLKESKOMMUNALE 
TANNHELSETJENESTEN. 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Fylkesutvalget tar forslag om endringer i tannhelseloven mv. til etterretning. 
 
 
 

Behandling i fylkesutvalget - 09.09.2014: 

Tellef Inge Mørland fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Fylkesutvalget vil ellers understreke behovet for en tannhelsereform, som sikrer at tannhelse 
likestilles med annen helsebehandling av det offentlige. 
 
…………………. 
 
Votering: 
 
Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 
Mørlands tilleggforslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 
 
 
Dermed ble følgende vedtatt: 
 
Fylkesutvalget tar forslag om endringer i tannhelseloven mv. til etterretning. 
Fylkesutvalget vil ellers understreke behovet for en tannhelsereform, som sikrer at tannhelse 
likestilles med annen helsebehandling av det offentlige. 
 
  



2. SAMMENDRAG 
 
Fylkerådmannen forslår ut fra ESAs vedtak og innholdet i høringsdokumentet at fylkesutvalget 
tar forslag om endringer i tannhelseloven mv. til etterretning. 
 
 
3. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har slått fast at finansieringen av tannhelsetjenester som 
fylkeskommunen tilbyr voksne pasienter mot betaling, kan innebære offentlig støtte som ikke 
er forenlig med EØS-avtalen. Departementet har utarbeidet et høringsnotat som innholder 
forslag til endringer i tannhelseloven og en forskrift om plikt til å føre adskilte regnskaper. 
Høringsnotatet følger vedlagt. 
 
 
4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
Departementet foreslår ut fra ESAs vedtak at det gis en hjemmel i tannhelselovens § 5-3 for 
at departementet kan fastsette en plikt for fylkeskommunen til å føre atskilte regnskaper for 
tannhelsetjenester av henholdsvis økonomisk og ikke økonomisk art. Forslag til forskrift 
inneholder regler om dette. 
 
Departementet foreslår i tillegg lovendringer for å klargjøre fylkeskommunens ansvar for å 
yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling i områder der er mangel på private 
tjenesteutbydere, og hvor det derfor kan være behov for offentlige subsidierte tjenester. 
 
Endringene vil skape noe merarbeid som følge av at det skal føres separate regnskap. 
 
 
5. KONKLUSJON 
 
Forslaget til endringer i lov om tannhelsetjenesten og forslag til forskrift om plikt til å føre 
atskilte regnskaper for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er en konsekvens av 
vedtaket i ESA. Fylkerådmannen tilrår at fylkesutvalget tar forslaget til etterretning. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat  - forslag til endringer i tannhelseloven mv. - tiltak for å unngå 
kryssubsidiering innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 
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