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REFERAT STYREMØTE TkMN IKS: 
       
Styremøte Møte nr. 6 /2017 

 
Tidspunkt:  
Del I: Tirsdag 26. september kl. 18 – 20, sted: Scandic Nidelven 
          Styresak: Sak 23/17: Klinikk: økonomi og drift 
          Styremøtet avsluttes med styremiddag 
 
Del II: Onsdag 27. september kl. 10 – 13, sted: TkMN 
            Styresaker: øvrige saker 
 

 

Til stede:  

 

Regionsrepresentanter: Navn: Fork: 
Nord Trøndelag FK  
 
 
Sør Trøndelag FK 
 
 
 
Møre og Romsdal FK 
 
 
 

Kari Strand 
Bjørnar Hafell (kun onsdag)  
 
Berit Johansen (kun tirsdag via skype) 
Inger Melø  
 
 
Anthony N. Valen 
Gudmund O. Lode 

KaS 
BHa 
 
BeJ 
InM 
 
 
ANV 
GOL 

Ansatte ved TkMN: Stilling: Fork: 
Tone Natland Fagerhaug 
Hege Ertzaas Fossland 
Astrid Jullumstrø Feuerherm 
 

Konstituert administrerende direktør 
Administrativ leder 
Forskningsleder 

TNF 
HEF 
AJF 
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Saksliste 

 

Referat og orienteringssaker 

Saksnr. Sak Saksbehandler 

S-23/17 
Referat styremøte juni 2017 

Referatet godkjennes uten kommentarer.  
HEF 

S-24/17 
Orientering ved daglig leder 

Daglig leder orienterte kort om gjennomført strategiseminar 
med ansatte og konstituering av klinikksjef. 

TNF 

S-25/17 
Resultatrapport økonomi 

Status pr 2.tertial ble presentert for styret. 
HEF 

   

Oppfølgingssaker 

Saksnr. Sak Saksbehandler 

S-26/17 

Klinikk: økonomi og drift 

Regnskapstall for første halvår 2017 (01.06.2017 – 30.06.2017) 
og prognose for resten av året, viser et underskudd for klinikken. 
Oppdatert prognose fra 2.tertial viser at underskuddet vil 
reduseres etter iverksatte tiltak, både gjennomførte og 
planlagte.  
  

TNF/HEF 

S-27/17 

Strategiplan 2018 – 2021 

På styreseminar i august 2017 ble det besluttet at det skulle 
utarbeides 4 dokumenter i strategiarbeidet: 
1. Kortfattet strategiplan (4-6 sider) 
2. Handlingsplan 
3. Kompetanseutviklingsplan 
4. Organisasjonsplan 
 
Administrasjonen er godt i gang med dette arbeidet. Den 
18.september ble det gjennomført strategisamling med alle 
ansatte hvor det ble arbeidet med verdier for TkMN, samt 
organisasjonen. Ledelsen ved TkMN skal nå lage en tidsplan for 
framdrift av den videre strategiprosessen, og ferdigstilling av 
dokumenter. Planen vil danne grunnlag for innkalling til møte i 
representantskapet, samt eventuelt ekstraordinært styremøte.  
Deldokumenter sendes løpende til styret for gjennomlesning.  

TNF 
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Beslutningssaker 

Saksnr. Sak Saksbehandler 

S-28/17 

Nye arealer 

TkMN leier av NTNU i Klæbuveien 70. Leiekontrakten har en 
varighet på 12 år fra 2014 til 2026. Det er foreløpig tilstrekkelig 
med behandlingsrom for spesialistene, men det er knapphet på 
kontorplasser, møterom og samtalerom til bruk i psykologenes 
arbeid.  
 
NTNU har nylig signalisert at de har en kortvarig åpning for å 
avslutte kontrakten uten kostnader for TkMN. KLP har pr i dag 
1600 kvm ledig i 2. etasje i Miljøbygget som ble oppført i 2009, 
hvor grunnleien per m2 og fellesutgifter er lavere enn i dagens 
lokaler. 
 
Ombygningskostnader vil naturligvis tilkomme. Det er i dag ikke 
mulig å si noe om hva dette vil beløpe seg til. For å få frem hva 
dette kan beløpe seg til må det gjennomføres et forprosjekt 
sammen med eventuelt KLP Eiendom. I brev fra HOD datert 22. 
september 2017 er HOD innstilt på å gi tilskudd til finansiering av 
forprosjekt etter søknad til Helsedirektoratet.  
 
Vedtak: 
Styret slutter seg til at et settes i gang et utredningsarbeid til et 
forprosjekt for nye lokaler. Det er gitt forhåndstilsagn fra HOD, 
og det søkes om prosjekteringsmidler fra Helsedirektoratet. 
Andre alternativer skal også utredes. 
 
 

HEF/TNF  

S-29/17 

Finansiering av pedodontistens stilling 

Fagområdet pedodonti omfatter alle aspekter knyttet til oral 
helse hos barn og ungdom fra 0 til 18 år, og blir gjerne omtalt 
som barnetannpleie. I henhold til § 2-2 i lov om 
tannhelsetjenesten skal det ikke kreves vederlag for hjelp til barn 
og ungdom fra fødsel til og med året de fyller 18 år.  
 
Ved TkMN IKS er en pedodontist ansatt i 100 % stilling, og 
stillingen er fordelt på følgende arbeidsområder: 
Pasientbehandling - 40 %, rådgiving og veiledning til den 

TNF 
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utøvende tannhelsetjenesten - 40 % og fagutviklingsprosjektet 
Trygge Barn i Tannlegestolen (TBIT) - 20 %. 
 
Helsedirektoratets tilskuddsordning for etablering og drift av de 
regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK) dekker 
lønnskostnader til kompetanseutvikling/veiledning, 
administrasjon og forskning/fagutvikling i henhold til 
Helsedirektoratets lønnsnorm. Tilskuddsordningen dekker ikke 
klinisk virksomhet. Dette betyr at det er en diskrepans mellom 
TkMNs reelle lønnskostnader knyttet til det å ha en pedodontist 
ansatt, og inntektene som skal dekke dette. Med begrunnelse i 
at lov om tannhelsetjenesten § 1-3 og § 2-2 presiserer at barn og 
ungdom i aldersgruppen 0 -18 år er en prioritert gruppe som Den 
offentlige tannhelsetjenesten skal gi et vederlagsfritt tilbud til, 
foreslås det at eierne av TkMN IKS, ved Den offentlige 
tannhelsetjenesten, gir tilskudd til TkMN IKS for å dekke 
nåværende underfinansiering av pedodontiststillingen. 
 
 
Vedtak: 
Eiere av TkMN IKS ved fylkestannlegene dekker de faktiske 
kostnader per pasient tilhørende de respektive 
fylkeskommunene behandlet av pedodontisten ved TkMN IKS. 
Informasjon om henvisning og oppstart av pasientbehandling 
sendes til gjeldene fylkestannlege. Henvisninger kan komme fra 
tannleger i DOT, behandlingsinstitusjoner som for eksempel 
sykehus og tilhørende habiliteringssentra eller liknende. 
Behandlingen registreres av pedodontisten i OPUS og fakturering 
skjer løpende. Vedtaket er gjeldende for 2017 og 2018. 
 

S-30/17 

Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 

 
Vedtak: 
Utsettes til neste styremøte hvor også arealer inkluderes. 

HEF/TNF 
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S-31/17 

Representantskapsmøte 27. oktober 2017 

Møte i representantskapet 27.oktober flyttes til 
november/desember, ledelsen ved TKMN sender melding til 
leder for representantskapet vedrørende omberamming. 

TNF 

   

Eventuelt 

 Evaluering av møtet ble gjennomført.   

   

 
Styreleder, Gudmund Lode  

http://www.tkmidt.no/

