
Fra: Vaage, Jan [fmtljva@fylkesmannen.no] 

Til: *FMTL Kommuner Postmottak [fmtl_kommuner_postmottak@fylkesmannen.no] 

Kopi: *FMTL Kommuner Rådmenn [fmtl_kommuner_radmenn@fylkesmannen.no]; Jenssen, Frank [fmtlfje@fylkesmannen.no]; Mogstad, Mari 

[fmtlmmo@fylkesmannen.no]; Tenfjord, Alf-Petter [fmtlapt@fylkesmannen.no]; fmtlarkiv [fmtlarkiv@fylkesmannen.no] 

Sendt: 11.04.2018 09:13:18 

Emne: SV: Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten 

Vedlegg:  

Jeg gjør oppmerksom på at brevet ikke er unntatt offentlighet selv om det står dette i brevet. Vi har mottatt en korrigering fra departementet. Beklager at 
dette ikke ble opplyst i går. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Jan Vaage | Fylkeslege 
Fylkesmannen i Trøndelag | Helse- og omsorgsavdelingen 

Tlf: +4773199302 | Mob: +4790922858 | www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut. 

 

Fra: Vaage, Jan  
Sendt: tirsdag 10. april 2018 15:30 
Til: *FMTL Kommuner Postmottak <fmtl_kommuner_postmottak@fylkesmannen.no> 
Kopi: *FMTL Kommuner Rådmenn <fmtl_kommuner_radmenn@fylkesmannen.no>; Jenssen, Frank <fmtlfje@fylkesmannen.no>; Mogstad, Mari 
<fmtlmmo@fylkesmannen.no>; Tenfjord, Alf-Petter <fmtlapt@fylkesmannen.no>; fmtlarkiv <fmtlarkiv@fylkesmannen.no> 
Emne: Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om bistand fra fylkesmennene for å kartlegge hvilke kommuner som ønsker å delta i prøveordningen med 
overtakelse av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene. Prøveordningen skal starte 1.1.2020 og vare i tre år. I løpet av denne 
perioden skal ordningen følgeevalueres for å finne ut om det er grunnlag for å overføre tannhelsetjenesten permanent til kommunene fra 2023. 
 
Flertallet i helse- og omsorgskomitéen har lagt til grunn at prøveordningen skal baseres på frivillighet og omfatte om lag 15 kommuner. Der hvor en 
fylkeskommunal tannhelseklinikk omfatter flere kommuner, må disse kommunene som hovedregel stå samlet om en slik oppgaveoverføring.  
 



Når det gjelder de økonomiske rammene for prøveordningen har departementet sagt at de vil komme tilbake til dette i senere budsjettframlegg, slik at 
kommunene på søknadstidspunktet er kjent med de økonomiske premissene for å delta i prøveordningen. Prøveordningen vil innebære uttrekk av 
rammeeoverføringen til fylkeskommunene og overføring til de aktuelle kommunene. 
 
Helse- og omsorgskomitéen legger også til grunn at kommuner som ønsker å overta ansvaret fra 2020 må innlede en prosess mot departementet og 
fylkeskommunen så tidlig at det blir tid nok til å utrede og gjennomføre det som er nødvendig av forberedelser. Jeg viser for øvrig til vedlagte brev fra Helse- 
og omsorgsdepartementet for alle detaljer. 
 
Fylkesmannen ber om at interesserte kommuner melder tilbake til Fylkesmannen innen onsdag 23. mai. Fylkesmannen har svarfrist til departementet 28. 
mai. Svaret sendes til fylkesmannens postmottak, fmtlpost@fylkesmannen.no, med kopi til undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Jan Vaage | Fylkeslege 
Fylkesmannen i Trøndelag | Helse- og omsorgsavdelingen 

Tlf: +4773199302 | Mob: +4790922858 | www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut. 
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