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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 400 timer med leveringstidspunkt
31.10.2020.
Vedlegg
Prosjektplan - Tannhelsetjenesten i Trøndelag
Saksopplysninger
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av tannhelsetjenesten i Trøndelag, se sak 57/19
i møtet den 16.12.2019. Kontrollutvalget ba revisor utarbeide en prosjektplan på bakgrunn av
saksfremlegget og de innspillene som ble gitt i møtet.
Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1. Er Trøndelag fylkeskommunes tannhelsetjenestetilbud i tråd med
tannhelsetjenesteloven?
a. Hvordan legger fylkeskommunen opp det forebyggende arbeidet innen
tannhelse?
b. Klarer fylkeskommunen å rekruttere og beholde tannleger?
c. Finnes det geografiske forskjeller ift. kapasitet, kompetanse og rekruttering?
2. Er balansen mellom tjenester som tannhelsetjenesten yter til prioriterte klientgrupper
og voksent betalende klientell i tråd med tannhelsetjenesteloven?
a. Hvordan er forholdet mellom tjenester til prioriterte og uprioriterte pasienter?
b. Har fylkeskommunen kapasitet til å håndtere de prioriterte gruppene?
c. Forsikrer tannhelsetjenesten seg om at prioriterte grupper får informasjon om
sine rettigheter, eksempelvis gjennom samarbeidsavtaler med kommunene
eller andre ordninger?
I første problemstilling vil revisor undersøke tilbudet i fylket, herunder hvordan det
forebyggende arbeidet er lagt opp. Revisors vil se på rekruttering av kompetent personell til
klinikker både i sentrale og perifere strøk, noe som kan si noe om tilgjengeligheten av
tilbudet, samt forklare eventuelle forskjeller i tilbudet.
I andre problemstilling ser revisor på om prioriteringen av pasientgruppene følger loven, samt
hvordan tilbudet er til f.eks. innsatte, flyktninger og andre uprioriterte grupper. I denne
problemstillingen vil samspill mellom kommune og fylkeskommune også belyses, da dette er
aktuelt når det gjelder informasjon til prioriterte grupper.
Vurdering
Problemstillingene er å tråd med bestillingen og de innspill gitt i tidligere møte, med ett
unntak. Sekretariatet merker seg at problemstillingen når det gjelder kjøp av tjenester fra
privatpraktiserende tannleger og om innkjøpsregelverket er fulgt, ikke er videreført i
prosjektplanen. Det kan være gode grunner til å avgrense mot denne problemstillingen.
Kontrollutvalget vil få en redegjørelse for revisors vurderinger i denne forbindelse i møtet.
Sekretariat slutter seg til foreslått ressursrammen på 400 timer, men at leveringstidspunkt
settes til 31.10.2020 for å få tilstrekkelig tid til å saksbehandle rapporten.

Konklusjon
Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens problemstillinger og ressursramme og med
leveringstidspunkt 31.10.2020.
Uavhengig av sekretariatets vurdering bør utvalget på selvstendig grunnlag vurdere om
prosjektplanen er i tråd med de forventninger utvalget har til forvaltningsrevisjon, herunder
ressursramme og leveringstidspunkt. Utvalget kan om nødvendig presisere, endre, avgrense
eller utdype selve bestillingen.

