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NTFs ledermøte 27.-28. november i Oslo:

Enighet i mange saker

NTFs ledermøte samler lederne av NTFs lokal-
og spesialistforeninger i november, de årene
det ikke er representantskapsmøter. Leder-
møtet er et forum for lufting av saker og
meningsutveksling, og fatter ingen beslut-
ninger. Årets møte avdekket ingen store
meningsforskjeller i sakene NTFs ledelse
ønsket å ta opp.

akene som ble diskutert på leder-
møtet i slutten av november 
i fjor omfattet grenseoppganger 

mellom de ulike yrkesgruppene 
i tannhelsetjenesten, statsbudsjettet for 
2015, kompetansesentrene, kommune-
reformen og obligatorisk etterutdan-
ning. Over temaene grenseoppganger 
og obligatorisk etterutdanning satt del-
takerne sammen i mindre grupper og 
diskuterte seg imellom, mens resten av 
møtet var innledninger i plenum med 
etterfølgende spørsmålsrunder og dis-
kusjoner.

Kommunereform og
tannhelsetjenesten
First House som bistår NTF i ulike kom-
munikasjonssammenhenger, sto for en, 

for mange antagelig nyttig, samfunns-
fagstime, som begynte med Eidsvold 
i 1814. Erlend Fuglum fra First House 
sto for undervisningen.

I 1836 kom forslaget om å opprette 
et kommunalt forvaltningsnivå. Kon-
gen nektet å sanksjonere loven to gan-
ger, men tredje gang den ble lagt frem 
hadde ikke Carl Johan noen annen 
mulighet.

Den 14. januar 1837 ble lov om for-
mannskaper sanksjonert, og de demo-
kratiske prinsipper fra Grunnloven ble 
gjort gjeldende også i lokalt styre og 
stell. Veien lå åpen for utviklingen av 
den norske kommuneforvaltningen og 
det lokale selvstyret.

I 1838 var Norge delt inn i 392 kom-
muner. I 1930 var antallet 747. Etter 
Skeikomiteens langvarige var antallet 
redusert til 454 i 1967. I 2014 er antal-
let kommuner 428.

Og nå er det reformvilje igjen. Kom-
muneantallet skal antagelig ned. Regje-
ringens mål er å sikre befolkningen 
gode, likeverdige tilbud, en helhetlig 

S
NTFs visepresident Arnt Einar Andersen luftet tanker og spørsmål som NTF stiller seg om
kompetansesentrene.

NTFs president Camilla Hansen Steinum ledet flere av diskusjonene med lederne for lokal- og spesia-
listforeningene.
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samfunnsutvikling og bærekraftige 
økonomisk robuste kommuner.

På hvilket forvaltningsnivå Den 
offentlige tannhelsetjenesten blir plas-
sert, for å sikre gode, likeverdige tilbud 
– er ikke klart. Sluttrapporten fra 
ekspertutvalget for kommunereformen 
som ble overlevert Kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore San-
ner mandag 1. desember har ikke tatt 
stilling til hvor tannhelsetjenesten skal 
ligge i en fremtidig struktur.

Hvis regjeringen vil forandre DOTs 
forankringsnivå vil dette bli presentert 
i stortingsmeldingen som kommer 
i mars 2015. Innholdet i meldingen er 
imidlertid ikke bindende. Lovbehand-
lingen finner ikke sted før i vårsesjonen 
2017. Da skal det spikres. Det kommer 

altså en periode på to år, fra våren 2015 
til våren 2017 der det er mulig 
å påvirke.

Den politiske realiteten er at Høyre 
og Fremskrittspartiet ønsker å legge 
ned fylkeskommunen og at det skal 
være to forvaltningsnivåer, stat og 
kommune. Resten av Stortinget vil ha 
tre forvaltningsnivåer, det vil si enten 
beholde fylkeskommunen eller etablere 
større regioner. Stortingsflertallet går 
altså inn for tre nivåer.

Det er flertall for reform, men ikke 
enighet om rammer, fremdrift og virke-
midler.

– Vi kan vente oss en voksende 
debatt fremover – om struktur og opp-
gavefordeling. Etter stortingsmeldin-
gen som kommer i mars vil debatten gå 
for fullt, sa Fuglum.

En ting er sikkert, det kommer end-
ringer, både for kommuner og fylker. 
Hvilke endringer og hvor store de blir er 
det vanskelig å spå noe om.

– For NTF har det som skjer fremover 
betydning både på det organisatoriske 
plan – og på det innholdsmessige. Det 
første gjelder hvilket forvaltningsnivå 
tannhelsetjenesten blir plassert på, 
mens det andre – og mer interessante – 
dreier seg om ansvar og innhold 
i tjenesten samt samhandlingsmulighe-
ter. Nå er muligheten her til å løfte ting 
som har vært ønsket lenge. For eksem-
pel henvisningsrett, avsluttet Fuglum.

Spørsmål om de regionale
kompetansesentrene
NTFs visepresident Arnt Einar Ander-
sen innledet om spørsmål NTF stiller 
seg når det gjelder de regionale kompe-

tansesentrene og intensjonen med dis-
se, både i et regionalt og nasjonalt per-
spektiv. Mye av spørsmålsstillingen 
dreier seg om regional strategi og na-
sjonal koordinering, og om den totale 
kapasiteten som bygges opp rundt 
kompetansesentrene, samt de positive 
og negative effektene som følger av 
dette.

Mer konkret er det snakk om mulige 
konsekvenser for universitetene hvis 
hele den kliniske delen av spesialistut-
danningene skal tas ut av universite-
tene. Kan dette få konsekvenser for 
grunnutdanningen, og eventuelle andre 
oppgaver – også? NTF er overrasket 
over måten dette grepet er blitt presen-
tert på, gjennom forslaget til statsbud-
sjett, uten forutgående diskusjon med 
berørte parter.

Andre spørsmål dreier seg om hvor-
dan kompetansesentrene blir en god 
ressurs for alle landets tannleger. 
Spørsmålene er åpne og NTF har ikke 
konkludert.

Ledermøtet svarte med å bekrefte at 
NTFs spørsmål er relevante. Svarene på 
spørsmålene kom en imidlertid ikke noe 
nærmere. Dialogen med de sentrale 
aktørene ved de regionale kompetanse-
sentrene, som er startet, vil fortsette, og 
NTF vil også kontakte Helse- og 
omsorgsdepartementet for nærmere 
avklaringer.

Bokføring og sosiale medier
Innimellom de politiske sakene på le-
dermøtet fikk deltakerne en avveksling, 
med informasjonsbolker fra NTFs se-
kretariat.

Wenche Stavik, økonomisjef i NTFs 
sekretariat, ga lederne i lokal- og spesi-
alistforeningene en nyttig leksjon i hva 
de har av ansvar og plikter, i forhold til 
blant annet bokføring og regnskap. Det 
er lovverk på plass når det gjelder 
honorarutbetalinger, arbeidsgiveravgift 
og merverdiavgift, som også små lokal- 
og spesialistforeninger må følge. Tilsy-
net kan komme til alle, og da gjelder det 
å ha dokumentasjonen tilgjengelig og 
i orden.

NTFs kommunikasjonsrådgiver 
Tonje Camacho snakket om NTFs bruk 
av sosiale medier i tillegg til å gi noen 
råd til lokal- og spesialistforeningene 
som er på Facebook og, eller, Twitter – 
eller har tenkt seg dit.

Camacho vektla at sosiale medier 
i utgangspunktet er gratis og enkle 
å bruke. De er relasjonsbyggende, og 

Erlend Fuglum fra First House snakket om
den videre gangen i kommunereformen som
er under oppseiling.

NTFs økonomisjef Wenche Stavik informerte om ansvar og plikter for foreningslederne.

64-66_Akt Enighet i mange saker.recover.fm Page 65 Monday, January 5, 2015 1:12 PM



66 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 5 ; 1 2 5 N R 1

man treffer medlemmene der de opp-
holder seg. De er skapt for deling – og 
det er enkelt å nå flere. Dialog, involve-
ring og brukermedvirkning er sentrale 
stikkord – og det er lov å pushe.

Så en gjennomgang av de ulike 
kanalene NTF benytter:

Hva ønsker NTF å oppnå på Facebook?
Bygge relasjoner, vise hvem vi er, knyt-
te bånd og skape identitet, engasje-
ment, dialog og debatt.

Gi medlemsservice og svare på 
spørsmål.

Informere medlemmer om medlems-
fordeler, faglig stoff, helsepolitikk m.m.

Ha en stemme i samfunnsdebatten

Overvåke mediebildet, debatter og 
aktiviteter

Facebook er også en markedsfø-
ringskanal for ‘salg’ av medlemskap og 
kurs

Hvorfor være på Twitter?
Hva ønsker NTF å oppnå?

Twitter = nyhetskanalen. Journalis-
tene er der.

Spre informasjon om våre «kampsa-
ker» og aktiviteter.

Ha en stemme i samfunnsdebatten
Vise at vi følger med i nyhetsbildet.
Lyttepost: Gir oss mulighet til å følge 

viktige personer innen politikk og fag-
miljø.

Og medlemsinformasjon: Faglig stoff 
og nyheter til medlemmer

Tannblogg.no
Hvorfor blogger NTF?

Synliggjøre hva vi gjør – en «digital 
dagbok»

Synliggjøre hvem vi er – «behind the 
scenes»

Kanal for å dele foreningens syn og 
verdier, pluss gi svar på kritikk og 
spørsmål

Korte ned avstanden til NTFs sekre-
tariat, beslutningstakere og ledelse; for-
enkle dialog.

NTFs medlemsforum.no
Et lukket forum KUN for NTFs medlem-
mer

Skal åpne for kommunikasjon med-
lemmene i mellom

Debatt og synpunkter rundt sam-
funnsaktuelle tema, politikk, NTFs akti-
viteter m.m.

Faglige råd, debatt og informasjons-
utveksling i et «trygt» forum

Utveksling av erfaring – behand-
lingsresultater, valg av leverandører, 
materialer m.m.

Camacho oppfordret til bruk av med-
lemsforumet, og inviterte til å komme 
med spørsmål til henne på e-post: 
tonje.camacho@tannlegeforenin-
gen.no.

Tekst: Ellen Beate Dyvi
Foto: Kristin Aksnes

Lederne i lokal- og spesialistforeningene fulgte interessert med i presentasjoner og disku-
sjoner.
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