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Høring NOU  2005-11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet.
"Et godt tilbud til de som trenger det mest"

Rådmannen tilrår komite for helse ,  omsorg og samfunnsutvikling å fatte følgende  vedtak:

Rælingen kommune slutter seg til utredningen fra utvalget med de merknader som framgår av
saksutredningen.

Saksprotokoll i Komite  for helse, omsorg og samfunnsutvikling  -  24.10.2005

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rælingen kommune slutter seg til utredningen fra utvalget med de merknader som framgår av
saksutredningen.

Vedlegg: Brev av 24.06.05 fra Helse- og omsorgsdepartementet NOU 2005:11,
kapitlene 1, 2 og 12.

Saksutredning

Bakgrunn

Høringsfristen er satt til 1. november 2005.
Utvalgets mandat går frem av kapitel 1.

Hvem skal ha rett til offentlig finansierte tannhelsetjenester



Rælingen kommune støtter utvalgets forslag om at følgende grupper skal ha rett til offentlig
finansierte tannhelsetjenester:

• Personer mellom 0 - 18 år
• Personer med alvorlige psykiske lidelser
• Personer i rusmiddelomsorgen
• Personer med kroniske somatiske sykdommer eller funksjonshemming
• Psykisk utviklingshemmede
• Personer med funksjonstap
• Innsatte i fengsel
• Yrkesskadde og krigspensjonister
• Personer med spesielle odontologiske lidelser
• Personer som mottar stønad til livsopphold (sosialhjelp) over en periode på minst 6

måneder

En styrking av den offentlige tannhelsetjenesten

Rælingen kommune er enig med utvalget i at den offentlige tannhelsetjenesten må styrkes. Dette
for å få til en bedre geografisk fordeling av personell, samt å sikre en god og oppsøkende
tjeneste til innbyggere som har rettigheter.

Trygd , egenandel og nødvendig tannbehandling
Kommunen støtter at offentlig finansiert tannbehandling må avgrenses til å gjelde nødvendig
behandling. Det bør komme en utredning som har som siktemål å få til en forenkling og samling
av regelverket for å effektivisere og bedre tilbudet. De fleste gruppene som skal ha rett til
offentlig tannbehandling, er i en slik situasjon at egenandel er uheldig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalgets samlede forslag gir økte netto kostnader på ca 560 millioner kroner.
Utvalget er også bedt om å komme med et 0-alternativ. Hvis de nye utgiftene skal dekkes
innenfor  den offentlige tannhelsetjenesten, vil det måtte bli innføring av egenandeler for de
store gruppene, som er de under 18 år og eldre med funksjonstap. Det kan også bli snakk om
lenger intervall for innkalling av barn. Dette er en politikk som utvalget ikke tilrår. Rælingen
kommune støtter utvalget i dette synet.

Utvalget er delt i oppfatningen av hvilken organisasjonsmodell som best kan møte de
utfordringene tannhelsetjenesten står overfor. Dagens fylkeskommunale modell medfører ingen
umiddelbare konsekvenser. Et eventuelt nytt regionalt folkevalgt nivå vil måtte føre til en
gjennomgang av strukturen og administrasjonen. Direktoratmodellen forutsetter en oppbygging
av faglig og administrativ stab i direktoratet. På den annen side vil direktoratmodellen
muliggjøre en overordnet og nasjonal tilnærming til organisatoriske endringer i den ytre etat. En
eventuell foretaksmodell vil utløse et behov for å bygge opp en regional administrasjon på
bekostning av dagens fylkeskommunale. Det vil ved denne modellen være behov for en sentral
statlig eierskapsfunksjon.
Rælingen kommune har ingen sterke synspunkter på hvilken organisasjonsmodell som vil være
den beste. Det er mulig tannhelsetjenesten bør bli statlig slik spesialisthelsetjenesten er. Det vil
være med å sikre en bedre fordeling av personell på landsbasis. Det er viktig at friske midler til
tannhelsetjenesten går til den utøvende tannbehandlingen av de utsatte gruppene, før det brukes
for mye til organisatoriske og administrative tiltak.



Raslingen, 25.10.2005

Eivind  Glemmestad
rådmann
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