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Resume
Det er en del af budgetforliget for 2014, at børn og unge i den sydlige og nordlige del af
kommunen skal have et tilbud om tandpleje uden egenbetaling i lokalområdet. Det skal
ske ved, at der indgås aftaler med private tandlæger i lokalområdet, og at finansiering
sker indenfor den eksisterende økonomi til tandpleje.
Sagen er lukket, da den omhandler forvaltningens mandat forud for kontraktforhandlinger. Den kan åbnes, når der er indgået aftale med privatpraktiserende tandlæger i nord
og syd.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
1. der etableres tilbud – som supplement til den kommunale tandpleje - om lokal
tandpleje uden egenbetaling til de 0-18 årige, der er bosiddende i skoledistrikterne Jyllinge, Baunehøj, Margretheskolen, Lindebjerg, Gadstrup, Dåstrup og
Peder Syvskolen,
2. tandplejetilbuddet tilvejebringes via aftale mellem kommunen og privatpraktiserende tandlæger, som har praksis indenfor skoledistrikterne Jyllinge, Baunehøj,
Margretheskolen, Lindebjerg, Gadstrup, Dåstrup og Peder Syvskolen, og
3. forvaltningen får mandat til at annoncere efter og indgå aftale med privatpraktiserende tandlæger om at tilbyde tandpleje på samme udgiftsniveau som den
kommunale tandpleje.
Beslutningskompetence
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sagsfremstilling
Roskilde Kommune tilbyder i dag alle børn og unge tandpleje uden egenbetaling på de
kommunale klinikker, der alle er beliggende i Roskilde. Endvidere kan børn og unge,
som var fyldt 6 år den 1. januar 2012, og allerede havde en aftale med en praktiserende tandlæge, fortsætte med dette uden egenbetaling som følge af en overgangsordning.
Som en del af budgetforliget 2014 blev det besluttet, at børn og unge i den sydlige og
nordlige del af kommunen skal have tilbud om at kunne vælge tandpleje i deres lokalområde. Det drejer sig om op til i alt cirka 6.000 børn og unge mellem 0 og 18 år, der
bor i skoledistrikterne i nord (Jyllinge, Baunehøj, Margretheskolen og Lindebjerg) og
skoledistrikterne i syd (Gadstrup, Dåstrup og Peder Syv Skolen). Det bemærkes, at
børn, der går på andre skoler end de nævnte også er omfattet af tilbuddet, så længe de
har bopæl i et af de nævnte skoledistrikter. Cirka 2.000 af de børn og unge, der bor i
disse distrikter, benytter sig i dag af det kommunale tandplejetilbud, og det er primært
børn op til 8 år. Det vides ikke, hvor mange forældre, der vil vælge det nye tilbud om
tandpleje i lokalområdet. Der vil dog givetvis være tale om en proces over længere tid,
hvilket forventes at kunne håndteres løbende i relation til personalebemandingen i den
kommunale tandpleje.
Muligheden for at tilbyde børn og unge tandpleje i lokalområdet skal tilvejebringes ved,
at kommunen indgår aftale med private tandlæger, der har praksis i et af de nævnte
skoledistrikter i nord og syd.

Som besluttet med budgetforliget 2014 vil tilbuddet blive tilvejebragt via forhandlinger
med de praktiserende tandlæger i henhold til en såkaldt annonceret aftalemodel. Modellen tager udgangspunkt i den aftale, som Køge Kommune har indgået med de privatpraktiserende tandlæger – en aftale som blandt andet indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke ydelser den privatpraktiserende tandlæge skal levere, og prisen vil
ikke overstige den nuværende kommunale udgift, som udgør cirka 990 kr. pr. barn/ung
pr. år.
Såfremt udvalget tiltræder forvaltningens indstillinger, vil forvaltningen annoncere efter
interesserede tandlæger og derefter påbegynde kontraktforhandlinger med de interesserede. Ud over de ovennævnte økonomiske forudsætninger er det en forudsætning,
at børnene i de nævnte områder, efter ønske, kan skifte mellem det kommunale tilbud
og det private tilbud. Ordningen vil ikke ændre på det kommunalt fastsatte serviceniveau, der generelt indebærer tandeftersyn hver 15. måned.
Tandregulering vil fortsat ske på den kommunale tandklinik i Roskilde.
Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i april 2014 få en sag forelagt om endelig godkendelse af forhandlingerne med tandlægerne. Herefter udsendes breve til forældre til de
børn og unge, der er omfattet af tilbuddet. Ordningen forventes at kunne træde i kraft 1.
juni 2014, dog således, at der vil blive tale om en løbende indfasning afhængigt af,
hvornår de konkrete børn skal til ordinært tandeftersyn.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Den økonomi, der er forbundet med at indgå aftaler med privatpraktiserende tandlæger
i henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen, skal afholdes indenfor den
eksisterende økonomi til tandpleje.
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