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heves, og det må gis pensjonsopptje-
ning for studier og høyere utdanning.

– Det må også være en reell mulig-
het for fleksibelt og selvvalgt uttak av 
alderspensjon fra 62 år. Retten til AFP 
må gjøres tilgjengelig for alle arbeids-
takere, fordi dagens AFP-ordning gir 
uforutsigbare utslag og reduserer 
mobiliteten mellom sektorene. Dessu-
ten må arbeidslivets øvre aldersgrense 
oppheves, sa Kvam.

Pensjonssystemet må sikre borger-
nes grunnleggende pensjonsrettighe-
ter. Akademikerne mener at alderspen-

sjon skal være en livsvarig ytelse. Pen-
sjonsordningene må være innrettet slik 
at man unngår innelåsing mellom 
bransjer i privat sektor og mellom 
offentlig og privat sektor.

NTFs pensjonspolitikk
NTFs pensjonspolitikk skal revideres, 
og forhandlingssjef i NTF John Fram-
mer og Farshad Alamdari innledet 
gruppearbeidet for utforming av NTFs 
pensjonspolitikk, som deltakerne ar-
beidet med. Lønnspolitisk forums for-
slag til pensjonspolitikk ble lagt fram, 

og skal så behandles i NTFs hovedstyre 
senere.

Valg
Farshad Alamdari, Hege Myklebust 
Vartdal og Ragnhild H. Løken ble gjen-
valgt som henholdsvis leder, nestleder 
og medlem av Sentralt forhandlingsut-
valg. Øystein G. Ellingsen ble gjen-
valgt som varamedlem og Christiane 
Howlid Dale kom inn som nytt vara-
medlem etter forslag fra Rogaland.

NTF på høring om statsbudsjettet

Torsdag 26. oktober var Tannlegefo-
reningen på høring med Stortingets
Helse- og omsorgskomite om forsla-
get til statsbudsjett 2018. Camilla
Hansen Steinum, president i NTF og
Morten Rolstad, generalsekretær,
kom direkte fra høringen til Lønns-
politisk forum, og deltakerne fikk en
fersk orientering.

Presidenten trakk spesielt frem to vik-
tige punkter: – innslagspunkt 14 
i trygdeordningen og den økte støtten 
til kompetansesentrene.

Mindre til trygdestønad
Det var en gledelig tverrpolitisk enig-
het i partiprogrammene om å styrke 
stønadsordningene til tannhelse for 
sårbare pasientgrupper.

«Derfor er det ekstra skuffende at 
disse stønadsordningene igjen er kuttet 
i dette budsjettet, slik det er blitt gjort 

systematisk siden 2014», heter det 
i høringssvaret. Totalt er stønadene 
kuttet med i overkant av 300 millioner 
kroner i denne perioden. Presidenten 
la spesielt vekt på kuttet i stønad til 
tannbehandling for personer med 
sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved 
varig sykdom eller ved varig nedsatt 
funksjonsevne, punkt 14 i trygdeord-
ningen. Dette er det eneste punktet 
som kan knyttes til pasientens psykiske 
helse. «Regjeringen har gjentatt at psy-
kisk helse er et satsingsområde, men 
det følges åpenbart ikke opp når det 
gjelder tannhelsen til disse pasientene. 
Et kutt i nettopp dette stønadspunktet 
er hverken sosialt eller lønnsomt», 
heter det videre i høringssvaret.

Mer til kompetansesentrene
Det andre punktet presidenten trakk 
frem, og som også førte til oppføl-
gingsspørsmål fra komiteen, er at det 
igjen flyttes millionbeløp fra pasient-
stønader til de regionale kompetanse-

sentrene. NTF påpekte at målet med 
opprettingen av kompetansesentrene 
var at det skulle bidra til et løft til hele 
tannhelsetjenesten – både offentlig og 
privat. Det har dessverre ikke skjedd. 
Dessuten representerer sentrene en yt-
terligere oppbygging av spesialistkom-
petanse i sentrale strøk, i stedet for 
å bidra til spredning av spesialistkom-
petanse, som var målet. NTF var også 
tydelige i tilbakemeldingen om at ut-
danning av spesialister bør skje ved fa-
kultetene, ikke ved kompetansesentre-
ne, sa Steinum.

Ny prøveordning?
I forslaget til statsbudsjett ser det for 
øvrig ut som om det åpner for en helt 
ny prøveordning: nemlig en abonne-
mentsordning for voksne pasienter, en 
form for fastprisordning som ligner på 
den de har i Sverige.
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