Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Leder Inger-Christin Torp (Ap) viste innledningsvis til to innkomne høringsuttalelser fra
Marker og Hobøl kommuner, som er innkommet etter høringsfristen. Representantene er
orientert med kopi representantenes mapper til møtet.
Fylkesrådmann Atle Haga framsatte innledningsvis følgende presisering/korrigering av sitt
forslag til innstilling, punkt 1:
Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013-2023 vedtas som retningsgivende for
fylkeskommunens arbeid med etablering av seks nye klinikker i planperioden 2013-2023.
Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og årsbudsjetter.
Representanten Torill Bergene (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2:
Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning ute i
kommunene/skolene.
Nytt punkt 3:
I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at
overgangen for pasientene skal bli enklest mulig.
Representanten Elin Tvete (Sp) framsatte følgende endringsforslag:
Plan for klinikker og klinikkstrukturplan 2013 – 2023 bearbeides videre av fylkesrådmannen
for å ivareta følgende:
 Et fortsatt desentralisert tilbud.
 Bedre sammenheng med samhandlingsreformen i den enkelte kommune.
Representanten Gretha Thuen (H) framsatte følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre og
Fremskrittspartiet:
Nytt punkt 3:
Når tannhelseklinikkstrukturen er på plass, bør det legges til rette for at fylkeskommunen kan
dekke flere av sine lovpålagte oppgaver innenfor tannhelsefeltet gjennom kjøp av tjenester
fra private slik at flere pasienter kan få behandling i sitt miljø.
Leder Inger-Christin Torp (Ap) foreslo som saksordfører:
Toril Bergene (Ap)

Votering:
Elin Tvetes forslag fikk 2 stemmer og falt (FrP, Sp).
Fylkesrådmannens korrigerte forslag til innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP, Sp).
Torill Bergenes forslag ble enstemmig vedtatt.
Gretha Thuens forslag fikk 4 stemmer og falt (H, FrP).
Inger-Christin Torps forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 05.02.2013:
1. Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013-2023 vedtas som retningsgivende for
fylkeskommunens arbeid med etablering av seks nye klinikker i planperioden 2013-2023.
Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og årsbudsjetter.

2. Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning ute i
kommunene/skolene.
3. I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at
overgangen for pasientene skal bli enklest mulig.
Saksordfører: Torill Bergene (Ap)

