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Den norske tannlegeforenings høringssvar til rapporten 

«Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene» 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å komme med våre synspunkter til 
ekspertutvalgets rapport.  
 
NTF deler ekspertutvalgets og regjeringens mål om større og sterkere regionale folkevalgte enheter 
som kan ta et enda større ansvar for samfunnsutviklingen i sin region. Et sterkt regionnivå med 
sterke fagmiljøer er viktig for at regionene skal kunne levere gode tjenester til befolkningen.  
 
Sterke fagmiljøer er ikke minst viktig for å levere en offentlig tannhelsetjeneste av høy kvalitet. 
Utvalget påpeker i sin rapport (s. 32) at Stortinget har bestemt at overføring av ansvaret for Den 
offentlige tannhelsetjenesten (DOT) fra fylkeskommunene til kommunene skal skje med en delvis og 
utsatt ikrafttredelse, og der en endelig beslutning om overføring gjøres etter en vurdering av en 
prøveordning som er foreslått igangsatt.  
 
Ettersom tannhelsetjenesten er en sentral del av fylkeskommunens oppgaver i dag, og utvalget 
skriver at de i sin tilnærming til arbeidet ønsker å bygge opp under de oppgaver og roller 
fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, vil vi utdype NTFs syn på dette. 
 
Det foreligger ingen faglig begrunnelse for å flytte ansvaret for DOT fra fylkeskommunene til 
kommunene. Tvert imot har tidligere utredninger konkludert med at DOT må ligge på et regionalt 
nivå. I rapporten skriver utvalget om barnevernstjenesten (s. 148) at «utfordringene knytter seg 
blant annet til en kommunestruktur som også etter kommunereformen har svært små kommuner. 
Dette gir stor risiko for at kommunene ikke har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gi et 
forsvarlig tilbud til barn som trenger det. Dette har blant annet gitt seg uttrykk i et svært omfattende 
interkommunalt samarbeid …». Denne beskrivelsen gjelder også for DOT. Regjeringens og 
Stortingets forutsetning for en flytting av DOT har hele tiden vært at kommunene vil utgjøre store og 
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robuste enheter som vil være i stand til å utføre denne oppgaven. Denne forutsetningen er på langt 
nær oppfylt.  
 
NTF er derfor tilfreds med at Stortinget stoppet overføringen av DOT i juni 2017. Vi mener at en 
fortsatt regional forankring vil gi det nødvendige grunnlaget for store og robuste fagmiljøer som kan 
levere gode tjenester til befolkningen. Vi vil også følge opp prøveordningen med mål om at 
kvaliteten på tjenestetilbudet ikke svekkes, hverken for eventuelle forsøkskommuner, eller for de 
omkringliggende kommunene. 
 
NTF vil videre kommentere to av utvalgets anbefalinger om å samle helsetjenester på regionalt nivå 
som vi mener vil styrke regionnivået og bedre forutsetningene for å gi befolkningen gode tjenester.  
 
20.6 Utvalgets vurderinger av organiseringen av barnevern 
NTF ser som utvalget gode muligheter for synergieffekter og et mer helhetlig tilbud for barna ved å 
samle barnevern, videregående skole og tannhelse på samme forvaltningsnivå. Vi støtter derfor 
rapportens forslag om å utrede om det samlede ansvar for barnevernet bør plasseres hos 
fylkeskommunene, og se barnevernet i et mer sektorovergripende perspektiv. Som utvalget selv 
legger til grunn i sin rapport (s. 21): «Hensynet til helhetlige løsninger taler for at oppgaver som 
krever koordinering, samles under ett organ. Samling av oppgaver som er relaterte eller avhengige 
av hverandre i samme formelle enhet, vil redusere kommunikasjons- og koordineringskostnadene». 
Se også vår kommentar over om viktigheten av størrelsen på fagmiljøene.  
 
22.4 Utvalgets vurderinger av organiseringen av spesialisthelsetjenesten 
NTF støtter en ny vurdering av organiseringen av sykehusene, hvor en fylkeskommunal modell 
inngår i vurderingene, i tråd med utvalgets anbefaling og Den norske legeforenings landsstyrevedtak.  
Vi deler utvalgets forståelse av at fylkeskommunene som etableres i 2020 har tilstrekkelig størrelse 
til å bære spesialisthelsetjenestene. Ansvaret for flere helsetjenester på regionnivå vil også kunne gi 
synergieffekter mellom og på tvers av tjenester, som nevnt tidligere, og det vil kunne bidra til bedre 
samhandling mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten.  
 
NTF vil også kommentere kort på punktet om folkehelse i rapporten.  
 
18.4 Utvalgets forslag  
Det utføres mye viktig folkehelsearbeid i kommunene i dag, og dette arbeidet må etter NTFs 
vurdering videreføres og styrkes. Vi vil likevel understreke at folkehelsearbeidet må ha en 
sektorovergripende tilnærming da behovet for samordning på tvers av sektorer og tjenesteområder 
er betydelig. Mange av kommunene vil fortsatt være små og det vil derfor være viktig at de store 
fylkeskommunene tar et overordnet ansvar for folkehelsearbeidet. NTF støtter derfor at 
fylkeskommunene overtar noen oppgaver fra fylkesmennene og også fra Helsedirektoratet og 
Fylkesmannen når det gjelder tilskuddsordninger.  
 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum 

President  
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