
D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 7 ; 1 2 7 N R 6 577

Dødsfall
Sekretariatet får dessverre ikke auto-
matisk beskjed om dødsfall. Vi ber der-
for medlemmene være behjelpelig med 
å gi NTF beskjed når en kollega er gått 
bort. Vennligst kontakt NTF, 
tlf. 22 54 74 00 eller e-post: 
post@tannlegeforeningen.no.

Fødselsdager
Vi ber om at de som vil reservere seg 
mot at runde år publiseres i personalia-
spalten, gir skriftlig melding minst åtte 
uker i forveien på e-post: 
tidende@tannlegeforeningen.no, 
faks 22 55 11 09 eller per post til 
Tidende, postboks 2073 Vika, 
0125 Oslo
Reservasjonen blir registrert i medlems-
registeret, og navnet vil ikke komme 
med i fødselsdagslistene i fremtiden. Du 
kan når som helst gi beskjed om at 
reservasjonen skal oppheves igjen.

Ikke flertall på Stortinget for å flytte Den offentlige
tannhelsetjenesten

else- og omsorgskomiteen la 
1. juni frem sin innstilling overfor

Stortinget hvor den har konkludert 
med at Den offentlige tannhelsetjenes-
ten (DOT) bør videreføres på regionalt 
nivå. Regjeringen ville flytte ansvaret 
for tannhelsetjenesten til kommunene, 
men fikk altså ikke flertall for dette på 
Stortinget.

De fire partiene på borgerlig side ble 
enige om forslaget, og åpner samtidig 
for en prøveordning der kommuner 
som ønsker det, kan søke om å få 
overta ansvaret fra 2020.

– Vi er glad for at Stortinget nå
beslutter at ansvaret for tannhelsetje-
nesten videreføres på regionalt nivå. 
Dette er klokt, sier KrFs helsepolitiske 
talsperson Olaug Bollestad. Også Ven-
stres Kjetil Kjenseth er fornøyd med 
avtalen som de fire partiene på borger-

lig side ble enige om da helsekomiteen 
avga innstilling til saken 1. juni.

– Forsøk i noen få kommuner som
vil prøve ut ansvaret, hilser vi velkom-
men. Det vil løfte tannhelsen tydeligere 
inn i den politiske debatten på alle 
nivåer, sier han. Avtalen med regje-
ringspartiene Høyre og Frp innebærer 
at tannhelsetjenesten videreføres på 
regionalt nivå. Samtidig skal kommu-
ner som ønsker det, kunne søke om å få 
overta ansvaret fra 2020. Om lag 15 
kommuner vil bli valgt ut som forsøks-
kommuner i prøveordningen som nå 
skal på plass, heter det i pressemeldin-
gen fra NTB.

NTF er godt fornøyd med resultatet 
av sitt arbeid. Foreningen har gjennom 
hele prosessen argumentert for at Den 
offentlige tannhelsetjenesten forblir 
i fylkeskommunen eller på et annet 
fremtidig regionalt nivå.
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