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Organisering av tannhelsetenesta – merknad frå info- og drøftingsmøtet 13.09.18
Bakgrunn
Prosjektleiar har lagt fram eit forslag til overordna administrativ organisering for Vestland
fylkeskommune til fellesnemnda sitt arbeidsutval (10.09.), partssamansett utval (20.09.) og
fellesnemnda (21.09.). Modellen samsvarer i all hovudsak med prinsippa og føresetnadane som ligg
føre i den vedtekne intensjonsplanen. Det organisatoriske grepet som ikkje fullt ut samsvarer med
intensjonsplanen er at prosjektleiar gjer framlegg om å etablere ei sams avdeling innanfor
næringsområdet, og ikkje to likestilte næringsavdelingar fordelt geografisk på dagens to fylke.
Fellesnemnda vedtok 22.06.18 at idrettsområdet vert overført frå vidaregåande opplæring til
kulturområdet i den nye fylkeskommunen, noko som også er ei justering i høve intensjonsplanen.
Prosjektleiar etablerer i denne modellen ei organisering med ei seksjonsleiing for idrett lokalisert til
Hordaland. Prosjektleiar etablere elles ein stabsavdeling for strategisk utvikling og ein stabsavdeling
for drift og støtte i sin sentrale stab.

Tannhelsetenesta
Prosjektleiar har i framlegget til overordna administrativ organisering for Vestland fylkeskommune ikkje
innplassert tannhelsetenesta i ei eiga line-/fagavdeling. Modellen peikar på at tannhelsetenesta kan
etablerast som ein seksjon i ein av dei fem lineavdelingane. Prosjektleiar kjem i utgangspunktet
attende til detaljar om organisatorisk tilknyting for tannhelseavdelinga.
Fellesnemnda vedtok 08.03.18 lokalisering for hovudsetet for leiing av tannhelsetenesta:
«Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune blir leia frå Bergen.»
På same måte som innanfor andre fylkeskommunale sektorar og tenesteområde, skal ein innanfor
tannhelsetenesta leggje opp til ei desentralisert arbeidsdeling innan tannhelseadministrasjonen.
Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune skal vere eit framtidsretta tenesteområde av best mogleg
fagleg kvalitet til beste for pasientane. Nærleiken til klinikkleiarane og den desentraliserte
klinikkstrukturen tilseier at det må vere kompetansearbeidsplassar både i Hordaland og Sogn og
Fjordane knytt til leiing og administrasjon også etter 01.01.2020 for å ivareta eit best mogleg
tenestetilbod.

Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter Vest (TKV) er plassert i Bergen som eitt av seks regionale
kompetansesentra innanfor odontologi. Oppdraget til TkVest/Hordaland er å bygge opp eit
kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking. TkVest/Hordaland driv
etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgjeving overfor tannhelsetenesta,
andre tenesteområde og innbyggjarane. Senteret er ein base for spesialisttannhelsetenesta. Ein
bygger samstundes opp ein desentralisert modell der spesialistar frå TKV utfører tenester i Sogn og
Fjordane og resten av Vestland fylke.

Merknad frå informasjons- og drøftingsmøtet 13.09.18
Prosjektleiar har i framlegget til overordna administrativ organisering ikkje innplassert
tannhelsetenesta i ei eiga line-/fagavdeling. Modellen peikar på at tannhelsetenesta kan etablerast
som ein seksjon i ein av dei fem lineavdelingane.
Prosjektleiar orienterte i informasjons- og drøftingsmøtet med dei fylkeshovudtillitsvalde 13.09.18 om
denne modellen.
Dei tillitsvalde gav uttrykk for noko uro knytt til framlegget om å organisere tannhelsetenesta utanfor
den sentrale toppleiinga, og la vinn på at øvste administrative leiar for tannhelsetenesta bør inngå i
toppleiargruppa til fylkesrådmannen.
Hovudtillitsvald frå Akademikerne bad om særskild referatmerknad til dette punktet, og fekk medhald i
at det vert formidla til partssamansett utval (PSU) og fellesnemnda (FN) at info- og drøftingsmøtet er
skeptiske til at tannhelseområdet ikkje vert knytt direkte til toppleiargruppa gjennom ein eigen
fylkesdirektør.
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