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BARNEOMBUDET
U.oO.:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref:
05/01111-2

Saksbeh:
AST

Arkivkode:
008

Dato:
31.10.2005

Høringssvar : NOU 2005:11
"Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet"
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.
Det følger av artikkel 1 i konvensjonen at det med barn menes ethvert menneske under 18 år.
Det fremgår av NOU 2005: 11 "Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet" at utvalget
foreslår offentlig finansiering av tannhelsetjenester til barn fra 0 - 18 år. Utvalget er opptatt
av at denne gruppen skal få det samme tilbudet uavhengig av hvordan foreldre eller omsorgspersoner prioriterer nødvendig tannhelsetjeneste . Barneombudet er enig i dette.
Det fremgår også at barn som er flyktninger og barn som søker asyl er omfattet av
hovedregelen om at de tilhører de prioriterte gruppene og således har rett til gratis
tannhelsetjeneste. Det gleder Barneombudet at denne gruppen er inkludert, og det er
i overensstemmelse med Barnekonvensjonen artikkel 2 om at staten må treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at barn blir vernet mot enhver form for foreskjellsbehandling.
Barneombudet er enig i at ordningen med rett til gratis tannhelsetjenester bør vare ut året
barnet fyller 18 år. Det er også et godt forslag at siste konsultasjon skal inneholde en utvidet
og individuelt tilpasset rådgivning i forhold til oppfølging av egen tannhelse.
Barneombudet ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer til høringen.
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