Behandling i Fylkesutvalet - 24.03.2020
Kristin Sørheim (SP) fremma følgjande forslag:
«Nytt pkt 3
Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til eit auka samarbeid med
kommunane om leige av behandlingsrom i private klinikkar på stader der
den offentlege klinikken blir lagt ned. Ei slik løysing vil kunne sikre at eigne
tilsette kan utføre kliniske tenester på prioritert klientell (gr. a-e)».
(Pkt 3 blir pkt 4)
Anders Riise (H) fremma følgjande nytt forslag:
«1. I framtida er vi heilt avhengige av samarbeid med private aktørar,
spesielt i små kommunar. Desse skal gis stabile rammevilkår som gir dei eit
trygt og sikkert driftsgrunnlag. Samarbeid mellom den offentlege
tannhelsetenesta og private aktørar om behandling av gruppe e)-pasientar
held fram.
2. Etablering av tannlegevakt ved dei fire kompetanseklinikkane blir vurdert
i samband med behandling av økonomiplan 2021-2024»
Frank Sve (FRP) fremma følgjande forslag:
«Samarbeid med private tannhelsetjenester er svært positivt og vil i mange
områder i fylket vere eit godt supplement til den offentlige
tannhelsetjenesta».
SP v/Kristin Sørheim trekker det opprinnelege forslaget.
H v/Anders Riise trekker punkt 1 i forslaget sitt.
Kristin Sørheim (SP) fremma på vegner SP, H, KRF, V følgjande forslag:
«Nytt pkt 3.
I framtida er vi heilt avhengige av samarbeid med private aktørar, spesielt
der det er lang avstand til offentleg tilbod.
Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til auka samarbeid om leige av
behandlingsrom i kommunane og i private klinikkar på stader der den
offentlege klinikken blir lagt ned.
Ei slik løysing vil både kunne sikre at eigne tilsette kan utføre kliniske
tenester på prioritert klientell (a-e) og eit utvida samarbeid med private
aktørar om behandling av gruppe e)-pasientar».
Votering:
Punkt 1: Det vart votert alternativ mellom tilrådinga frå fylkeskommunedirektør og
forslag fremma av Frank Sve. Tilrådinga fekk 9 røyster og vart vedteke. Forslag
fremma av Frank Sve fekk 4 røyster (3FRP, 1H) og fall.
Punkt 2: Tilrådinga frå fylkeskommunedirektøren vart samrøystes vedteke.
Punkt 3: Forslag fremma av Kristin Sørheim på vegner av fleire fekk 12 røyster og
vart vedteke. 1 røysta mot (SV).

Tilrådinga frå fylkeskommunedirektøren punkt 3 vart samrøystes vedteke og blir
nytt punkt 4.
Tilråding frå Fylkesutvalet - 24.03.2020
1.
Ei overføring av pasientgrupper etter tannhelsetenestelova frå den offentlege
tannhelsetenesta til private aktørar gir stor auke i utgifter til tenestekjøp og
administrasjon, og er ikkje i samsvar med målsettingane for «Omstilling
2020» om ein fullfinansiert tenestestruktur innanfor ein berekraftig økonomi
for fylkeskommunen.
2.

Samarbeid mellom den offentlege tannhelsetenesta og private aktørar om
behandling av gruppe e)-pasientar og kjøp av akutt-tenester held fram.

3.

I framtida er vi heilt avhengige av samarbeid med private aktørar, spesielt
der det er lang avstand til offentleg tilbod.
Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til auka samarbeid om leige av
behandlingsrom i kommunane og i private klinikkar på stader der den
offentlege klinikken blir lagt ned.
Ei slik løysing vil både kunne sikre at eigne tilsette kan utføre kliniske
tenester på prioritert klientell (a-e) og eit utvida samarbeid med private
aktørar om behandling av gruppe e)-pasientar.

4.

Etablering av tannlegevakt ved dei fire kompetanseklinikkane blir vurdert i
samband med behandling av økonomiplan 2021-2024.

