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N O T A B E N E

Valg av Sentralt 
forhandlingsutvalg for 
offentlig sektor i NTF for 
perioden 2006–2007
Det er valgår i år, også i NTF. Lønnspo-
litisk Forum for offentlig ansatte tann-
leger 13. og 14. september vil være 
først med å velge Sentralt forhand-
lingsutvalg (SF) for perioden 
2006–2007. Utvalget består av 3 med-
lemmer med 2 varamedlemmer. Leder 
og nestleder velges separat. Samtidig 
velger Lønnspolitisk Forum en repre-
sentant med vararepresentant til NTFs 
hovedstyre.

Valgkomiteen som består av Mari-
anne Gaarden, Troms, Otto Odnakk, 
Vestfold og Kirsten Halonen, Østfold, 
inviterer medlemmer i offentlig sektor 
til å komme med forslag på kandidater 
gjennom sine UTV. Kandidatene må 
være forespurt på forhånd og være 
positive til å stille til valg. I komiteens 
forslag til utvalg er det viktig at vi har 
både kvinner og menn representert.

Forslag til kandidater sendes valgko-
miteens leder: Kirsten Halonen, Hanan-
bakken 17c, 1529 Moss, telefaks 69 24 
09 85 eller e-post: kirstenhalo-
nen@yahoo.com innen 10. juni 2005.

Tre rettskraftige dommer mot 
Oslotannleger
Etter at det ved kontroller gjennomført 
av Oslo likningskontor er avdekket 
brudd på regnskaps-, lignings- og skat-
teloven hos en del Oslotannleger de sis-
te årene, foreligger det nå tre rettskraf-
tige dommer fra Oslo tingrett, mens en 
fjerde sak ligger for tur til å prøves for 
retten.

En tannlege ble 18. oktober 2004 
dømt til 90 dagers betinget fengsel og 
en bot på 75 000 kroner for brudd på 
regnskapsloven. I tillegg ble det ilagt 
tilleggsskatt. Dette var en såkalt tilstå-
elsesdom, det vil si at tannlegen inn-
rømmet de forholdene straffesaken 
gjaldt. Den 4. januar i år ble en annen 
tannlege dømt til 10 måneders ubetin-
get fengsel og en bot på 214 115 kroner 
for brudd på regnskaps- og ligningslo-
ven. Også her er det ilagt tilleggsskatt. 
Dette var en ikke-tilståelsesdom. Den 
22. februar ble en tredje tannlege dømt 
til 30 dager ubetinget og 120 dager 
betinget fengsel for brudd på regn-
skapsloven i en ikke-tilståelsesdom. 
Retten fant det skjerpende at tannlegen 
hadde manipulert regnskapet systema-
tisk over tid.

En av de dømte tannlegene prøvde 
saken sin for en sivil domstol før straf-
fesaken. Tannlegen tapte også den 
saken.

Første etiopiske tannlege med 
doktorgrad – fra Bergen
Wondwossen Fantaye er den første eti-
opier som har tatt doktorgraden i odon-
tologi, skriver universitetsnettavisen På 
Høyden. Han disputerte ved Bergensfa-
kultetet i mars, og er allerede tilbake 
i Etiopia, som den høyeste vitenskape-
lige autoriteten innen odontologi. Han 
er nå ansatt ved Det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Addis Abeba, med 
ansvar for å bygge opp en tannlegeut-
danning der.

Fantaye har siden 1999 vært dokto-
graddstipendiat ved Det odontologiske 
fakultet og Senter for internasjonal 
helse ved Universitetet i Bergen. Fan-
tayes avhandling dreide seg om dental 
fluorose, en sykdom som er kjent over 
hele verden, men som er mest vanlig 
i tropiske strøk. Han har gjort studier 
blant skolebarn i områder der proble-
met er særlig utbredt, og har sett på hva 
som fører til sykdommen, på sosiale 
virkninger og hva som kan gjøres for 
å motvirke den. Funnene tyder på at 
praktiske tiltak som forlenget amming 
av spedbarn, bruk av leirkrukker til 
oppbevaring av vann og redusert inn-
tak av fisk og te kan gjøre barna mindre 
utsatt. Mild grad av dental fluorose blir 
sett på som normalt, mens det kan være 
vanskeligere å få sosial aksept for en 
alvorlig grad. Nå er Fantayes utfordring 
å overbevise myndighetene i Etiopia 
om behovet for tiltak mot dental fluor-
ose i de aktuelle områdene.


