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Svar på høring - forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til 

undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom mm 

 

Det vises til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet av 31. oktober 2012, med 

forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 

hos tannlege og tannpleier for sykdom med mer. 

 

Arbeidsdepartementet har ingen merknader til forslaget til ny forskrift om stønad til 

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for 

sykdom med mer som sådan. Vi har imidlertid en merknad relatert til forslaget om 

innføring av stønad til tannhelsekontroll hvert annet år for eldre personer som har fylt 

75 år, jf. forskriftsutkastet § 1 tredje ledd og § 2 fjerde ledd. 

 

Når det gjelder pliktige og frivillige medlemmer i utlandet, er stønad til helsetjenester 

regulert i folketrygdloven § 5-24 med forskrifter. Med unntak for de særlige 

bestemmelsene i § 5-24, dekkes utgiftene til helsetjenester i utlandet etter 

bestemmelsene i kap. 5. Etter ftl. § 5-24 er det kun nødvendige utgifter til helsetjenester 

som dekkes, og dette er begrenset til helsetjenester gitt ved sykdom, skade mv. 

Utgifter til profylaktisk behandling har derfor ikke vært dekket. 

 

En del av folketrygdens medlemmer i utlandet er pensjonister, hvorav noen vil befinne 

seg i den aktuelle aldersgruppe for tannhelsekontroll. Vi antar at tannhelsekontrollen 

også skal gjelde for de nevnte personene som har rett til dekning etter ftl. § 5-24. Da må 

det imidlertid gjøres en mindre endring i sistnevnte bestemmelse slik at det fremgår at 

stønad kan gis til slik tannhelsekontroll som angitt i den nye forskriften. 
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Med hilsen 

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Øystein Andresen 

 førstekonsulent 
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