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Lønnspolitisk forum, Oslo, 8.-9. oktober:

Blir det bra nok i kommunen?

Stortingsvedtaket fra juni i år om flytting av
Den offentlige tannhelsetjenesten fra fyl-
keskommunalt til kommunalt nivå opptar
offentlig ansatte tannleger. Først og fremst
er de redde for at en flytting av tjenesten
skal gjøre den dårligere.

ønnspolitisk forum i oktober hadde 
for øvrig rekordstor deltakelse. 
Lederen av Sentralt forhandlings-

utvalg (SF), Farshad Alamdari viet mes-
teparten av sin innledning til å gjen-
nomgå bakgrunnen for kommunerefor-
men og vedtaket om å flytte tannhelse-
tjenesten, og sa at hva NTF mener om 
saken kan virke utydelig. NTFs general-
sekretær, Richard Næss, utdypet bak-
grunnen noe, før han slo fast at NTF ser 
beslutningen om å flytte tannhelsetje-
nesten som uklok og uansvarlig. Næss 
viste til innlegget i Stortingets åpne 
høring 14. april og kronikken til NTFs 
president i Aftensposten 24. mai i år.

Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 
kalte sitt innlegg ‘Kommunereform – 
utfordringer og muligheter med hensyn 
til tannhelse’. Han hilste forsamlingen 
med å fortelle at han også er tannlege, 
og at han også har jobbet offentlig – før 
han valgte å jobbe for forvaltningen, 
først i Helsedirektoratet og senere i det 
som nå heter Helse- og omsorgsdepar-
tementet. Der har han vært siden Gud-
mund Hernes var helseminister i Gro 
Harlem Brundtlands tredje regjering, 
altså siden en gang mellom desember 
1995 og oktober 1997.

Bygger på politisk ideologi –
samfunnet skal bygges nedenfra
Røynesdal begynte sin innledning med 
å gjøre rede for den politiske ideologien 
som ligger bak kommunereformen, og 
vedtaket om flytting av tannhelsetje-
nesten. I Stortingsmelding 14 (2014 –
 15) heter det at oppgaver skal overføres 

fra fylkeskommunene og staten med 
sikte på å gi mer makt og myndighet til 
mer robuste kommuner, noe som også 
er nedfelt i Sundvolderklæringen og 
kommuneproposisjonen. Samfunnet 
skal bygges nedenfra, mener nåværen-
de regjering.

Målet med kommunereformen er å gi 
gode og likeverdige tjenester til inn-
byggerne, en helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling, bærekraftige og 

økonomisk robuste kommuner og styr-
ket lokaldemokrati.

Regjeringen vil spre makt, og bygge 
samfunnet nedenfra. Enkeltmennesker, 
familier, organisasjoner og lokalsam-
funn skal få større innflytelse over 
saker som angår dem selv og over sam-
funnsutviklingen.

Flertallet på Stortinget, bestående av 
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig fol-
keparti og Venstre mener at ansvaret 

Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal snakket om regjeringens politiske ideologi og fordeler og
ulemper ved flytting av tannhelsetjenesten til kommunen. Foto: Ellen Beate Dyvi.
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for tannhelsetjenesten bør overføres til 
kommunen. (Noen av de som ikke 
ønsker at dette skal bli realisert har 
knyttet et håp til bruken av ordet ‘bør’ 
i denne sammenhengen. Røynesdal 
gjorde det imidlertid klart at ordet ‘bør’ 
betyr ‘skal’.)

Kommunereformen vil legge et 
grunnlag for at flere oppgaver kan løses 
nærmere innbyggerne, og at det lokale 
selvstyret kan styrkes.

Tanken er at flere oppgaver vil gi 
kommunene mulighet til å utvikle et 
mer helhetlig og sammenhengende tje-
nestetilbud til innbyggerne, samtidig 
som det vil skape større interesse for 
lokalpolitikken – det vil si et levende 
lokaldemokrati

Retningslinjene for oppgaveforde-
ling mellom forvaltningsnivåene dreier 
seg om at oppgaver skal legges på 
lavest mulig effektive nivå, og samtidig 
på et tilstrekkelig nivå hva angår faglig 
og økonomisk bæreevne.

Geografisk nærhet og politisk nær-
het skal tillegges vekt av regjeringen, 
og hvor oppgaven plasseres skal vurde-
res med hensyn til prioriteringseffekti-
vitet og kostnadseffektivitet.

Oppgaver som krever stor grad av 
koordinering og oppgaver som har 
store kontaktflater med hverandre, bør 
legges til samme forvaltningsorgan. 
Tannhelsetjenestens samarbeid med 
kommunale tjenester vurderes som 
særlig viktig. Det gjør også tilgjengelig-
hetshensynet, og med det lokalisering 
av klinikker. Flere enn 45 kommuner 
har ingen tannklinikk, ytterligere 45 
har klinikker som kun er bemannet 
enkelte dager. Det er altså ikke tilfreds-
stillende tilgjengelighet i rundt 90 
kommuner. Dette ønsker regjeringen å 
gjøre noe med. På den annen side ser 
Helse- og omsorgsdepartementet utfor-
dringene med å bevare stordriftsforde-
lene på områder som tannlegevakt, 
narkosebehandling, odontofobi, rusin-
stitusjoner, fengsler, spesialisttjenester, 

praksisdelen i grunnutdanningen, fors-
kning og forebyggende innsats. Nær-
hetshensynet står med andre ord i mot-
setning til effektivitetshensynet.

Organisering og finansiering
Kommunene står fritt til å organisere 
ansvaret for tjenesten, enten i egen re-
gi, i samarbeid med private eller ideelle 
aktører, eller i samarbeid med andre 
kommuner. Regjeringen må vurdere til-
tak som legger til rette for å videreføre 
kompetansemiljøene i regionale kom-
petansesentre og i spesialisttannhelse-
tjenesten.

Staten vil for øvrig ikke legge seg 
opp i hvordan kommunene organiserer 
tannhelsetilbudet. Alt er opp til kom-
munen.

Røynesdal gjorde det videre klart at 
det ikke er aktuelt med tredjepartsfi-
nansiering, som i fastlegeordningen, 
eller finansiering med øremerkede mid-
ler. For tannhelsetjenesten blir det ram-
mefinansiering, på lik linje med andre 
kommunale oppgaver, selv om det kan 
følge noen ekstra midler i en over-
gangsperiode.

Røynesdal rådet NTF til å konsen-
trere seg om å jobbe for at det blir en 
god faglig ledelse av tannhelsetjenesten 
i kommunene. Foreningen må være 
aktiv i forhold til kommunene, siden 
det er mye som blir bestemt der. Det blir 
få eller ingen pålegg i loven, og tann-
helsetjenesteloven vil bli integrert som 
en del av kommunehelsetjenesteloven, 
sa Røynesdal videre.

Ubesvarte spørsmål
Til slutt presenterte Kjell Røynesdal de 
ubesvarte spørsmålene: Skal alle kom-
muner, uansett størrelse, få dette an-
svaret? Hva vil en overføring til kom-
munene bety for tannlegedekningen 
ute i distriktene? Hvordan sikrer vi en 
helhet i de regionale tilbudene når an-
svaret deles mellom mange kommuner? 
Hvordan unngår vi en økning i admi-

nistrasjon, byråkrati og samordnings-
kostnader når ansvaret fordeles fra da-
gens 19 fylkesenheter til flere hundre 
kommuner? Hvordan vil en overføring 
påvirke struktur, rekruttering og tjenes-
tekvalitet i ulike regioner? Hva blir de 
samlede konsekvensene dersom mange 
kommuner hver for seg velger å priva-
tisere eller konkurranseutsatte sine 
tannhelsetjenester? Hvilke kommuner 
skal få ansvaret for spesialisttannhelse-
tjenesten? Hvordan skal disse samord-
nes og ses i sammenheng på nasjonalt 
plan? Hvordan vil samarbeidet med ut-
danningsinstitusjonene påvirkes? Hva 
vil skje med de regionale odontologiske 
kompetansesentrene (ROK)?

I lovarbeidet vil man først og fremst 
se på en integrering i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i pasientret-
tighetsloven. Det vil si at tannhelse ikke 
lenger er en særtjeneste, men en natur-
lig, integrert del av helse- og 
omsorgstjenesten for øvrig, sa Røynes-
dal og avsluttet med å si at det ikke vil 
skje noen oppgaveflytting før prosessen 
med kommunesammenslåing er slutt-
ført.

Verdier må ivaretas
Utvalget av tillitsvalgte (UTV) i Nord-
land hadde før forumet fremmet føl-
gende begrunnede beslutningsforslag: 
«UTV Nordland ber (…) om at forumet 
gir SF (Sentralt forhandlingsutvalg, 
red.anm.) et klart mandat om aktivt 
å arbeide for at stortingsvedtaket om 
en flytting av ansvaret for den offentli-
ge tannhelsetjenesten ikke blir reali-
sert.»

Forumet forelso at UTV Nordland 
trakk forslaget for ikke å binde opp NTF 
for mye i forhold til manøvrering 
i arbeidet med reformen. Dernest ble 
det foreslått et kompromiss som alle 
representantene støttet: «Forumet gir 
SF et klart mandat om å aktivt arbeide 
for at stortingsvedtaket om en flytting 
av ansvaret for den offentlige tannhel-
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setjenesten ikke blir realisert, dersom 
ikke følgende verdier kan bli ivaretatt: 
Likeverdige tjenester til innbyggerne, 
tilgjengelighet, tjenester av høy kvali-
tet, faglighet og kompetanse, forebyg-
ging og folkehelse, gruppe A-F, faglig 
ledelse, utdanning og forskning, 
rekruttering, samarbeid offentlig og 
privat, allmenntannlege og spesialist, 
spesialister og ROK, finansiering, hel-
hetlig oversikt over tjenesten, samar-
beid mellom fylkestannlegene om 
utvikling av tannhelsetjenesten og 
lønns- og arbeidsvilkår (pensjon).

Ny offentlig tjenestepensjon
Ole Jacob Knudsen i Akademikerne ga 
forumet en orientering om arbeidet 
med ny offentlig tjenestepensjon 
(OFTP): I 2011 fikk vi ny alderspensjon 
i folketrygden. I 2009 ble det gjennom-

ført forhandlinger om of-
fentlig tjenestepensjon.

I dag står vi igjen med 
fire store problemstillinger 
etter 2009: Regler for bereg-
ning av OFTP til personer 
født f.o.m. 1954 (samord-
ning). Videreføring og utfa-
sing av individuelle garan-
tier. Sluttføring av refor-
mene i forhold til alders-
grensene og 
særaldergrensene i norsk 
arbeidsliv. Langsiktig løs-
ning for AFP og offentlig 
tjenestepensjon i tråd med 
pensjonsreformen.

Regjeringen ønsker likere 
pensjonsordninger i offent-
lig og privat sektor. Mobili-
tetshindrene i dagens regel-
verk må bygges ned og 
offentlig ansatte må i større 
grad tjene på å stå lengre 
i jobb.

Mange i offentlig sektor 
har imidlertid mindre fleksi-
bilitet enn ansatte i privat 
sektor og svakere mulighe-
ter til å kompensere for 
virkningen av levealders-
justering. Hvis arbeidsta-
kerne kompenserer for virk-
ningen av levealdersjuste-
ring ved å arbeide lenger, 
kan folketrygdens andel av 

samlet pensjon øke, og utbetalingene 
fra tjenestepensjonsordningene bli 
redusert. Denne effekten forsterkes ved 
økt forventet levealder og dagens 
offentlige tjenestepensjonsordninger 
blir derfor dårligere for yngre årskull.

Arbeids- og sosialdepartementet 
(ASD) skal utarbeide en rapport om nye 
pensjonsordninger for ansatte i offent-
lig sektor samt overgangsregler fra 
dagens ordninger. Rapporten skal være 
grunnlag for å vurdere om man 
sammen med partene skal arbeide for 
å oppnå enighet om nye pensjonsløs-
ninger for offentlig ansatte.

Rapporten skal dels beskrive mulige 
løsninger og dels presentere statistikk 
om pensjoner og pensjoneringsatferd 
i offentlig sektor.

Rapporten skal ikke vurdere hvor 
høye ytelser de nye ordningene skal gi, 

herunder parametere. Egenskapene ved 
ulike løsninger skal illustreres for rea-
listiske lønnsprofiler og karrierer 
i kommunene, staten og helsesektoren, 
og sammenliknes med dagens ordning 
med samordningsfordeler.

Arbeidet skal vurdere pensjonsord-
ningene for personer med aldergrense 
70 år, men ikke ordningene for perso-
ner med særaldersgrenser.

Særaldergrensene er ikke et tema 
i utredningen og det er ingen planer om 
å bringe dette inn i eventuelle diskusjo-
ner og forhandlinger om ny OFTP. Like-
vel er det ingen tvil om at endringene 
vil legge klare føringer på hva som er 
mulig. I tillegg blir verdien av særal-
dergrensene mindre for hvert år.

Rapporten skal ferdigstilles 20. 
november 2015 og er ment som grunn-
lag for en videre prosess.

Man ønsker økt bevissthet om svak-
hetene ved dagens ordninger for yngre 
årskull. Det er mulig med gradert uttak 
i offentlig sektor og en kan trappe 
gradvis ned arbeidsinnsatsen fra 62 år 
(ned til 60 prosent), men systemet er 
mer rigid enn i privat sektor: Ansatte 
i privat sektor kan fritt ta ut pensjon, 
både folketrygd, AFP og tjenestepen-
sjon, selv om de fortsetter å jobbe. 
Denne muligheten har ikke ansatte 
i offentlig sektor. Offentlig ansatte kan 
tape store beløp i pensjon ved å bytte 
til privat sektor sent i karrieren. Tapene 
er særlig knyttet til muligheten for tap 
av retten til AFP og til at kravet til tje-
nestetid for å få full tjenestepensjon 
kan øke fra 30 til 40 år.

Særaldersgrensens fremtid er
usikker
Særaldersgrensens fremtid ble presen-
tert av Fredric Haugen fra Actecan. 
Spørsmålet er om det er mulig å behol-
de særaldersgrenser i en ny tjeneste-
pensjonsordning?

Myndighetene ønsker åpenbart 
å fjerne mange av dem, og det er også 
åpenbart at ikke alle særaldersgrensene 
ville blitt innført i dag. Verden har for-
andret seg, men samtidig er begrunnel-
sene for særaldersgrensene fremdeles 
gyldige for mange yrker.

Konklusjonen er at det er umulig 
å spå hva som vil skje med særalders-
grensene i fremtiden. En observasjon er 

Nyvalgt styre i Sentralt forhandlingsutvalg, f.v.: Øyvind Grønnerud
Ellingsen (vara), Hege Myklebust Vardal (nestleder), Ragnhild Henrik-
sen (medlem) og Farshad Alamdari (leder). Marianne Horgen (vara)
var ikke til stede. Foto: Kristin Aksnes.
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at tross regjeringsskiftet har det skjedd 
lite med særaldersgrensen de siste to 
årene.

Lønnspolitisk forum kom til at unge 
skal ha en like god pensjonsavtale som 
de eldre har hatt til nå. Forumet mener 
de fortsatt har gode argument for sær-
aldersgrensen. Enkelte mener at 
særaldersgrensen bør avvikles fordi den 
hindrer full opptjening, men det er 
usikkert om den kan «veksles» inn 
i andre fordeler. Legene har ingen sær-
aldersgrense, så hvorfor skal tannle-
gene ha det? Mange mente likevel at 
tannlegene ikke skal gå i bresjen for 
å få fjernet særaldersgrensen. En bør 
beholde muligheten til å gå av ved 62 
år, og ikke starte prosessen med å fjerne 
den selv. Det kan myndighetene gjøre 
uten hjelp fra tannlegene.

En kan håpe at fremtidig offentlig tje-
nestepensjon også kompenserer for 
ulempene med særaldersgrensen, som 
blir vurdert å være av stor betydning for 
mange medlemmer. Lønnspolitisk forum 
ser likevel at en må være beredt til 
å kaste særaldersgrensen når det blir 
krevet.

Lønnsundersøkelsen i NTF
Forhandlingssjef John Frammer pre-
senterte NTFs lønnsundersøkelse, som 
er gjennomført for fjerde gang. Svaran-
delen har økt fra 590 av 1 184 i 2012 til 
711 av 1 302 medlemmer i 2015.

Lønnsundersøkelsen kartlegger 
kjønnssammensetning, alder, hvilket 
fylke den enkelte arbeider i, hva slags 
stilling den enkelte har, stillingsstør-
relse, bistilling, eventuell stillingsstør-
relse annen arbeidsplass, ansettelses-
forhold, hvordan rammen for lønns-
oppgjøret fastsettes, grunnlønn, faktisk 
lønn og bonusforhold. Hvor mye den 
enkelte mener man burde ha i årslønn, 
om den enkelte ville velge redusert 
arbeidstid, mer ferie eller lønnstillegg. 

Den enkeltes mobilitet og utsikter til 
om en vil fortsette i fylkeskommunen 
eller gå til privat praksis og ulike pen-
sjonsspørsmål.

Det er flest tannleger i aldersspennet 
30 – 34 år og 60 – 64. I gruppene opp til 
55 år er det flest kvinner, i gruppene fra 
55 år er det flest menn. Andelen kvin-
ner totalt er cirka 70 prosent.

Lønnsundersøkelsene viser at tann-
legene i årene 2002 – 2012 hadde en 
positiv trend i lønnsutviklingsbildet. De 
siste tre år sett isolert viser at trenden 
for tannlegene er negativ, i forhold til 
utviklingen i tariffområdet for øvrig.

50 prosent i gruppen 30 – 39 år sva-
rer at de tror de jobber i privat praksis 
om fem år. 48 prosent i gruppen under 
29 år svarer at de tror de jobber i et 
annet fylke. Andelen som svarer at de 
tror de vil gå til privat praksis har økt 
fra år til år, og det er flest menn i denne 
gruppen.

De fleste svarer at de ville valgt fem 
prosent lønnsøkning fremfor en ekstra 
ferieuke og kortere arbeidsuke.

Færre enn før oppgir nå at de mottar 
bonus.

UTVene kan kontakte NTFs sekreta-
riat dersom de ønsker data fra eget 
fylke, eventuelt sammenliknet med 
andre fylker.

Reglement for tariffbundne
virksomheter
NTFs vedtekter og reglement for tariff-
bundne virksomheter ble gjennomgått 
av John Frammer, og mangler og uav-
klarte problemstillinger ble belyst. 
Lønnspolitisk forum besluttet at det er 
ønske om revisjon og at det nedsettes 
en arbeidsgruppe i SF.

Arbeidsgruppen bes legge frem sitt 
forslag på Lønnspolitisk forum 2017, 
med sikte på godkjenning av NTFs 
representantskap i 2017.

Valg av styre til Sentralt
forhandlingsutvalg
Innstillingen ble presentert av valgko-
miteens leder, Tore Olav Sølberg:

Leder: Farshad Alamdari, Hedmark 
(gjenvalg)

Nestleder: Hege Myklebust Vartdal, 
Møre og Romsdal (gjenvalg)

Medlem: Ragnhild Henriksen, Øst-
fold (ny)

Vara: Marianne Horgen, Oslo (ny)
Vara: Øyvind Grønnerud Ellingsen, 

Hedmark (ny)
Farshad Alamdari ble foreslått som 

SF-representant i hovedstyret, Hege 
Myklebust Vartdal vara.

Valgkomiteens innstilling ble god-
kjent. Det ble kommentert at styret har 
mangelfull geografisk spredning og at 
staten eller universitetene også bør 
være representert. Et økende antall 
tannleger jobber i ideelle organisasjo-
ner og flere enn før er organisert 
i Spekter. Disse bør også ha en repre-
sentasjon. SF setter ned en arbeids-
gruppe som gjennomgår reglementet 
for Lønnspolitisk forum.

Andre saker
Sammenslåing av Lønnspolitisk forum 
og NTFs tariffkonferanse ble diskutert. 
Det ble besluttet å ikke gjøre forandrin-
ger nå før kommunereformen og flyt-
ting av forvaltningsnivå, men å se på 
det igjen etter 2020.

Noen argumenterte for å flytte 
Lønnspolitisk forum til våren og til 
samme tid som tariffkonferansen er å få 
frigjort midl til tillitsvalgtopplæring.

Ellen Beate Dyvi
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