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Arkivsaksnr.:07/399-2
Reg.dato: 23.01.2008

Løpenr: 98/08
Arkivnr: 033 &15

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-1/08
Møtedato: 05.02.2008

NYTT STYRE FOR TANNHELSE ROGALAND FKF FRA 1.11.2007

Saksgang:

Møtesaksnr.: Utvalg:
1/08
STR

Møtedato
05.02.2008/

Innstilling:
Tas til orientering.

Arkivsaksnr.:07/399-2
Reg.dato: 23.01.2008

Løpenr: 98/08
Arkivnr: 033 &15

Votering:

Saksutredning:

NYTT STYRE I TANNHELSE ROGALAND FKF FRA 1.11.2007
1. Bakgrunn:
Fylkestinget valgte i sak 87/07 den 23.10.2007, nye styremedlemmer til Tannhelse Rogaland.
Styret trådde i kraft umiddelbart etter valget, den 1.11.2007.
De ansattes organisasjoner har også valgt nytt styremedlem og varamedlem med funskjsonstid
1.1.2008 – 31.12.2009.
3. Saksopplysninger:
Tannhelse Rogaland har nå følgende styre:
Knut Vasscø (KrF), leder, valgt for perioden 1.11.2007 – 31.10.2009
Lisbeth Vikse (H), nestleder, valgt for perioden 5.3.2007 – 5.3.2009
Marit Thorsheim (Ap), valgt for perioden 1.11.2007 – 31.10.2009
Sigmund Ringodd (ansattes rep) valgt for perioden 1.1.2007 – 31.12.2008
Åse Irene Hermansen (ansattes rep) valgt for perioden 1.1.2008 – 31.12.2009
Tora Elisabeth Glimsdal Sandanger (KrF), valgt for perioden 1.11.2007 – 31.10.2009
Mimi Sandved Knutsen (H), valgt for perioden 5.3.2007 – 5.3.2009
Inger Marie Åsbø (Ap), valgt for perioden 1.11.2007 – 31.10.2009
Berit Lund-Andersen (ansattes rep) valgt for perioden 1.1.2007 – 31.12.2008
Gerd Haugene Anonsen (ansattes rep) valgt for perioden 1.1.2008 – 31.12.2009

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:07/399-2
Reg.dato: 23.01.2008

Løpenr: 98/08
Arkivnr: 033 &15

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-2/08
Møtedato: 05.02.2008

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2008

Saksgang:

Møtesaksnr.: Utvalg:
2/08
STR

Møtedato
05.02.2008/

Votering:

Innstilling:
1. Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.
Det tas kontakt med kommunene Bokn, Tysvær og Forsand om framtidig drift avklinikkene
Bokn, Nedstrand og Forsand.

Arkivsaksnr.:07/453-2
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 103/08
Arkivnr: 150

Saksutredning:

LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2008
Trykte vedlegg:

Saksfremlegg til Fylkestinget sak 0092/07

1. Bakgrunn:
Vedtak i FT sak 0092/07 : Tannhelse Rogaland FKF-Leveranseavtale 2008 og vedtatt
årsbudsjett for RFK for 2008, FT sak 0091/07.
2. Problemstilling:
Saken gjelder Fylkestingets bestilling om leveranse av tjenester i 2008.
3. Saksopplysninger:
Rådmannens saksutredning til fylkestinget om bestilling til Tannhelse Rogaland FKF følger
vedlagt. Fylkestinget gjorde slikt vedtak:
Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF slik det framgår av fylkestingets
budsjettvedtak.
Bestillingen, som er i samsvar med styrets budsjettinnsplill, er utformet slik:
Tjenesteproduksjon
Tjenestetilbudet til lovpålagte grupper og til gruppe E opprettholdes.
Det settes økt fokus på følgende strategier /områder (i prioritert rekkefølge):
1. Videreføring av styrking og systematisering av helsefremmende og forebyggende
arbeid.
2. Øke antall under tilsyn i gruppe C 2. (eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie)
3. Videreføre og videreutvikle tilbud til rusmisbrukere i rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten og i kommunale tiltak.
4. Styrke rekrutteringen av tannleger og tannpleiere – og sørge for bedre stabilitet i
personalet.
5. Opplæring og oppfølging av nytt tannhelsepersonell – spesielt de utenlandske
tannlegene.
6. Styrke spesialisttjenesten gjennom utredning og oppretting av kompetansesenter
/spesialistklinikk i Rogaland
Tabell for produksjon (antall klienter)
Produsert 2006

Plan 2007

Plan 2008

99281
1435

100000
1 400

99 000
1 400

5499

4 800

5 800

8963
1058

8 500
1 800

8 600
1 400

116236
31344

116500
24 000

116 00
26 000

Gruppe A (barn og unge, 1 til 18 år)
Gruppe B (psykisk utv.hemmede over 18 år)
Gruppe C (eldre /langtidssyke i inst.eller
hjemmesykepleie)*
Gruppe D (ungdom 19 og 20 år)
Gruppe E (inkl fanger, dekkes av
statstilskudd, øremerket) **
Prioritert klientell under tilsyn - sum
Uprioritert klientell

Arkivsaksnr.:07/453-2
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 103/08
Arkivnr: 150

*) Rusmisbrukere i behandling i institusjon inkluderes i gruppe C.
**) Tilbudet til rusmisbrukere i kommunale tiltak inkluderes i gruppe E.
Forebyggende abeid
Tannhelse Rogaland FKF har en viktig funksjon i fylkeskommunens folkehelsearbeid.
Forebyggende arbeid er forankret i Handlingsplan for folkehelse. Det er derfor lagt inn 0,8
mill kr i budsjettet til styrking av dette arbeidet.
Økonomi:
I forhold til styrets budsjettinnspill til fylkestinget er vedtatt budsjett i samsvar med dette.
I tillegg er det etter statsbudsjett for 2008 overført 0,576 mill til styrking av tannhelsetilbud
for rusmissbrukere i kommunale tiltak.

4. Vurdering:
For å kunne gjennomføre kravene i bestillingen er det avgjørende at en får opprettholdt
bemanningen.
Rekrutteringen er vanskelig for tannleger og tannpleiere. Nytt er at det nå også er vansker
med å få søkere til tannhelsesekretærstilølinger.
Oppfølging av foreslåtte tiltak fra organisasjonsutvikligsprosjektet 3 T vil være et viktig
virkemiddel for å styrke rekruttering og å øke stabilitet i stillingene.
Situasjonen for driften av klinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand bør avklares i 2008.
Brukerne ved disse klinikkene kan gis tilbud ved andre klinikker dersom en kommer fram til
en konklusjon om nedlegging. Ny gjennomgang bør foretas snarest.
Helse og Omsorgsdepartementet har lagt om takstene som benyttes i forbindelse med refusjon
fra trygden. Det vil være behov for en omlegging av takstsystemet Tannhelse Rogaland
bruker. Dette vil kreve avklaringer i data-/journalprogrammene vi bruker. Dette vil vi komme
tilbake med dersom ytterligere justeringer av takstene blir nødvendig som følge av denne
omleggingen.
Takstene foreslås hevet med 4 %, som er i samsvar med økningen i takstene fra HOD.
Forslag til vedtak:
2. Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.
3. Det tas kontakt med kommunene Bokn, Tysvær og Forsand om framtidig drift
avklinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand.

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:07/453-2
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 103/08
Arkivnr: 150

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-3/08
Møtedato: 05.02.2008

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2008

Saksgang:

Møtesaksnr.: Utvalg:
19/07
STR
3/08
STR

Møtedato
29.08.2007/
05.02.2008/

Votering:
Annet forslag vedtatt

Innstilling:
•
•

Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, ihht vedlegg, innenfor
ramme i sak FT-91/07.
Takstene økes med 4 % .

Arkivsaksnr.:07/232-3
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 104/08
Arkivnr: 124

Saksutredning:

DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2008
Trykte vedlegg:

Tabelloversikt detaljert budsjett 2008

1. Bakgrunn:
Budsjettramme for Tannhelse Rogaland FKF (TRfkf) er fastsatt i vedtak i Fylkestinget i sak
FT-91/07.
2. Problemstilling:
Saken gjelder utarbeiding av detaljert budsjett for Tannhelse Rogaland FKF for 2008.
3. Saksopplysninger:
I budsjettprosessen har det vært forutsatt at det ikke blir endring i leie av lokaler av RFK,
betaling for tjenester som tas ut fra RFK sentraladministrasjonen eller fasiliteter som benyttes
i sentraladministrasjonen av TRfkf. Det er og forutsatt at evt tilleggspremie til KLP og
lønnsmerutgifter dekkes av avsetninger i RFK.
Nettobudsjettramme til drift for TRfkf er satt til 123,3 mill i fylkestingets budsjettvedtak. I
tillegg kommer lønnsmerutgifter, samlet med 7,454 mill, som følge av forhandlinger i 2007.
Inkludert i rammen er 1 mill bevilget til rusmisbrukere i rehabilitering i institusjon, tilført
ekstraordinært fra Staten 2005 /2006 og videreført for 2007. Det samme gjelder og 3,248 mill
til rusmisbrukere i kommunale tiltak og 0,576 mill for 2008.
I tillegg er det avsatt 11 mill til investeringer; 6 mill til tannklinikker, 3 mill til medisinskteknisk utstyr og 2 mill til IKT.
Forslaget til budsjettoppsett som legges fram for styret har følgende endringer i forhold til
budsjett for 2007:
Lønn:
I tillegg til lønnsmerutgifter er lønn økt med 0,5 mill for å dekke utvidet funksjon regnskap.
Bonus er økt med 1,4 mill for å dekke virkningen av økt inntjening.
Kjøp av varer og tjenester:
I samsvar med erfaringer fra 2007 og forventet prisjustering i 2008, er diverse poster justert
Poster som er styrket er:
• Tannlegerekvisita / medikamenter
• Kurs
• Reiseutgifter (dekning prioritert klientell)
• Leie (spesialistklinikk)
• Tannteknikerutgifter uprioritert klientell (gruppe C2)
• Kjøp av tjenester fra andre
Det er avsatt 2,88 mill for disponering til tannhelsetjenester til rusmisbrukereog kjøp av
behandling i privat praksis til rusmisbrukere og til helseforebyggende arbeid.
Arkivsaksnr.:07/232-3
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 104/08
Arkivnr: 124

Inntekter / takster:
Inntekter fra pasientbehandling er forutsatt økt med 4,62 mill. Dette vurderes til å være
realistisk utfra regnskapet for 2007 og det faktum at krav til økt inntjening og oppnådd
resultat delvis var på bekostning av tilbudet til prioriterte grupper. Det legges til grunn en
takstøkning på 4 %. Dette er samme økning som for takster fra departementet.
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt om takstene som benyttes i forbindelse med refusjon
fra NAV. Det vil være behov for en omlegging av takstsystemet Tannhelse Rogaland bruker.
Dette vil kreve avklaringer i data-/journalprogrammene vi bruker. Dette vil fylkestannlegen
komme tilbake med dersom ytterligere justeringer av takstene blir nødvendig som følge av
denne omleggingen.
Regnskapet for 2007 ser ut til å gi balanse, uten overføring av overskudd.
4. Fylkestannlegens vurderinger:
Situasjonen for driften av klinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand bør avklares i 2008.
Brukerne ved disse klinikkene kan gis tilbud ved andre klinikker dersom en kommer fram til
en konklusjon om nedlegging. Ny gjennomgang bør foretas snarest.
Budsjettet er svært stramt, men utfra regnskap 2007, gitt at en får rekruttering av tannleger til
ledige stillinger, forutsettes det at driften gjennomføres innenfor gitt ramme for 2008.
Det er nødvendig at i tillegg til å sikre tjenester til prioriterte grupper, må opprettholde fokus
på inntjening og behandling av uprioritert klientell, for å holde budsjettbalanse. Krav til
inntjening må likevel ikke settes så høyt at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper.

Forslag til vedtak:
• Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, ihht vedlegg, innenfor
ramme i sak FT-91/07.
• Takstene økes med 4 % .

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:07/232-3
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 104/08
Arkivnr: 124

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-4/08
Møtedato: 05.02.2008

EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV TANNHELSETJENESTEN

Saksgang:

Møtesaksnr.:
7/07
15/07
4/08

Utvalg:
STR
STR
STR

Møtedato
12.02.2007/
21.05.2007/
05.02.2008/

Votering:
Innstilling vedtatt
Innstilling vedtatt

Innstilling:
Anbefalingene i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS følges opp av Fylkestannlegen

Arkivsaksnr.:07/58-4
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 101/08
Arkivnr: 03

Saksutredning:

EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV
TANNHELSETJENESTEN
Trykte vedlegg:

1. Evaluering foretaksorganisering (intern del)
2. Evaluering av Tannhelse Rogaland FKF (Rogaland Revisjon IKS)

1. Bakgrunn:
Fylkestinget behandlet i FT-sak 122/07 sak om evaluering av foretaksorganisering av
tannhelsetjenesten. I evalueringen er det utarbeidet to rapporter; en intern evaluering foretatt
av foretaket og en ekstern foretatt av Rogaland Revisjon IKS.
Fylkestinget gjorde slikt vedtak:
1. Evalueringen av foretaksorganisering av Tannhelse Rogaland FKF tas til orientering.
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes foretaket og fylkesrådmannen for
oppfølging av anbefalingene som er gitt i rapporten.
2. Problemstilling:
Saken gjelder oppfølging av anbefalingene gitt i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS
3. Saksopplysninger:
Rapportene det vises til følger vedlagt.
Styret behandlet den interne rapporten i sak 15/07, og vedtok:
Rapporten utarbeidet av fylkestannlegen legges til grunn som intern evaluering av
foretaksorganisering av tannhelsetjenesten.
Anbefalingene gitt i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS er:
Våre anbefalinger går primært til eier om å videreutvikle leveranseavtalene og synliggjøre
fylkeskommunens faktiske kostnaser (støttetjenester mv) i foretakets regnskap. Videre må
fylkekommune og foretak i samarbeid kvalitetssikre sin KOSTRA-rapportering. Vi anbefaler
til slutt foretaket om å samarbeide med andre tannhelsetjenester og SSB i å utvikle gode
nøkkeltall på kvaliteten av tjenesten.
4. Fylkestannlegens vurderinger:
For å følge opp disse anbefalingene, fra foretaket, vil det være nødvendig med et tettere
samarbeid med fylkeskommunen og med administrasjonene for tannhelsetjenestene i andre
fylker. Fylkestannlegen har allerede tatt kontakt med fylkeskommunen for å kvalitetssikre
rapportene til SSB. Vi vil og ta opp problemstillingene med andre fylker, gjennom møte/samarbeidsforumet ”Fylketannlegemøte”, som har flere faste årlige møter.
Forslag til vedtak:
Anbefalingene i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS følges opp av Fylkestannlegen

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:07/58-4
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 101/08
Arkivnr: 03

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-5/08
Møtedato: 05.02.2008

OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3T

Saksgang:

Møtesaksnr.: Utvalg:
5/08
STR

Møtedato
05.02.2008/

Votering:

Innstilling:
• Saken, med vedlagte rapporter, legges fram til drøfting.
• Fylkestannlegen utarbeider sak til neste styremøte om videre oppfølging.
Arbeid med justering og revisjon av bonusavtalen igangsettes

Arkivsaksnr.:08/6-4
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 105/08
Arkivnr: 031

Saksutredning:

OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3T
Trykte vedlegg:

1. Notat til fylkestannlegen fra styringsgruppen (des 2007)
2. 4 rapporter fra utredningsgruppene (okt 2007)
3. Statusrapport til styret fra ekstern koordinator (mai 2007)

1. Bakgrunn:
Det ble i sak 004/06 i styremøte februar 2006 vedtatt å igangsette et
organisasjonsutviklingprosjekt (OU) med sikte på å bedre stabilitet i og rekruttering til
stillinger i Tannhelse Rogaland FKF.
2. Problemstilling:
Saken gjelder oppfølging av foreslåtte tiltak fra styringsgruppen for OU-prosjektet.
3. Saksopplysninger:
Styret har tidligere fått tilsendt statusrapport om prosjektet og rapporter fra nedsatte
utredningsgrupper. Disse rapportene er i tillegg vedlagt.
En utvidet prosjektgruppe, som har hatt med styringsgruppen, overtannleger, tillitsvalgte fra
alle organisasjonene og alle aktuelle yrkesgrupper, har gått gjennom og oppsummert /
konkludert utfra rapporter fra utredningsgruppene. Etter dette har styringsgruppen foretatt en
endelig oppsummering. Resultatet av denne er oversendt fylkestannlegen for oppfølging.
Denne oversendelsen er vedlagt saken.
Det er foreslått tiltak innenfor disse hovedtemaene, antall tiltak i parentes:
– Status (1)
– Lønn (10)
– Kompetanse (10)
– Ledelse og adm. (7)
En del av tiltakene vil i hovedsak kreve resurser i form av arbeid for oppfølging, planlegging
og implementering. En del av tiltakene vil i tillegg kreve ekstra midler for å kunne
gjennomføres.
4. Fylkestannlegens vurderinger:
Fylkestannlegen vil gjerne i første omgang orientere styret gjennom denne saken. Dette for
også å få forløpige vurderinger fra styret, og å få avklart om styret har føringer i forhold til
videre oppfølging av forslagene.
Utfra dette vil fylkestannlegen komme tilbake med sak til neste styremøte med konkrete
vurderinger og ev. prioritering av tiltakene.
Et av de foreslåtte tiltakene haster det imidlertid med å ta fatt i; revisjon / justering av
bonusavtalen.
Da dette delvis vil være en forhandlingssak, er det naturlig at den siden av problemstillingen
behandles i lukket /redusert styre (uten arbeidstakerrepresentanter).
Forslag til vedtak:
Arkivsaksnr.:08/6-4
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 105/08
Arkivnr: 031

•
•
•

Saken, med vedlagte rapporter, legges fram til drøfting.
Fylkestannlegen utarbeider sak til neste styremøte om videre oppfølging.
Arbeid med justering og revisjon av bonusavtalen igangsettes

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:08/6-4
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 105/08
Arkivnr: 031

TANNHELSE ROGALAND FKF

Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Saksnr.: STR-6/08
Møtedato: 05.02.2008

TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008- 2011

Saksgang:

Møtesaksnr.: Utvalg:
6/08
STR

Møtedato
05.02.2008/

Innstilling:
Styret godkjenner opplegg for utarbeidelse av ny tannhelseplan

Arkivsaksnr.:08/45-1
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 99/08
Arkivnr: 122

Votering:

Saksutredning:

TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008- 2011
1. Bakgrunn:
Styret ba administrasjonen starte arbeidet med ny tannhelseplan på styremøte 7.11.2007.
2. Problemstilling:
Saken gjelder nedsettelse av arbeidsgruppe og
3. Saksopplysninger:
Tannhelsetjenestens forrige plan fra 2002 – 2006, ble vedtatt av fylkestinget i sak 008/02.
Arbeidet med ny tannhelseplan har vært utsatt i påvente av Stortingsmelding nr 35 som kom i
juni 2007. Den slo fast at tannhelsetjenesten fortsatt skal være fylkeskommunalt forankret
4. Fylkestannlegens vurderinger:
Fylkestannlegen foreslår at følgende arbeidsgruppe nedsettes til å utarbeide ny plan:
Overtannlege Øyvin Magnussen
Rådgiver/HEFO koordinator Linda Næss
Assisterenede daglig leder Helene Haver
Fylkestannlege Magnar Torsvik
3 ansatterepresentanter (tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær)
Styret for Tannhelse Rogaland benyttes som styringsgruppe for planen.
Utkast til ny plan legges frem for styret på styremøte i juni 2008.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner opplegg for utarbeidelse av ny tannhelseplan

Magnar Torsvik
fylkestannlege

Arkivsaksnr.:08/45-1
Reg.dato: 24.01.2008

Løpenr: 99/08
Arkivnr: 122

