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PROTOKOLL  STYREMØTE TkMN IKS: 
       
 Møte nr. 7 /2018 

Tidspunkt: Mandag 3. september 2018 kl. 12:00 – 14:30 
Sted: TkMN IKS, Klæbuveien 70, 7030 Trondheim 
Møteleder: Leder Knut Aspås 

 

Protokollfører: Hege Ertzaas Fossland  
 

Til stede: 
Knut Aspås (nestleder), Berit Johansen, Anne Kristine Solheim, John Tuseth, Eva Sørlien, Astrid 
Jullumstrø Feuerherm, Grethe Karlsen 

 

Fra administrasjonen møtte adm. dir. Patrik Cetrelli og ass. dir. Hege Ertzaas Fossland 

 
 

 

Møteinnkalling og saksliste 

S-25/18 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Godkjent uten merknader 

Nye beslutningssaker 

Saksnr. Sak 

S-26/18 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2018 
Godkjent uten merknader 

S-27/18 Søknad om låneopptak flytting 
Med utgangspunkt i budsjettet for flytting av eksisterende utstyr og inventar, 
samt nyinnkjøp, vil det være behov for et låneopptak på omtrent kr 5 millioner. I 
selskapsavtalen er det beskrevet rom for å ta opp lån inntil kr 15millioner, og 
låneopptak skal vedtas av representantskapet. Ledelsen ved TkMN ber styret 
fremme sak om låneopptak for representantskapets møte den 25. oktober 2018. 
Administrasjonen undersøker vilkår for låneopptak i Danske bank, og 
sammenlikner dette med et eventuelt lån fra Trøndelag fylkeskommune.  
 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret legger frem for representantskapet søknad om låneopptak for flytting på kr 
5 millioner. 
 
Vedtak 
Styret vedtar å legge frem for representantskapet søknad om låneopptak for 
flytting på kr 5 millioner. Adm.dir. ved TkMN gis fullmakt til å forberede saken. 
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S-28/18 Håndtering av innkjøpsprosesser TkMN 
TkMN har gjennom de siste årene hatt bistand fra innkjøpsavdelingen i Møre og 
Romsdal fylkeskommune (MRFK) ved større innkjøp og anskaffelser. Hjelpen har 
bestått av saksbehandler på Innkjøpsavdelingen og saksbehandlingssystemet 
Mercel. I januar 2018 ble bistanden avsluttet med umiddelbar virkning.  
 
TkMNs avtaler ligger inne i Mercel hos innkjøpsavdelingen i MRFK, noe som 
medfører noen utfordringer siden tilgangen er stengt og tjenestene er avviklet. 
 
Tre mulige alternativer ble skissert for å håndtere dette videre: 
 

1. TkMN tar seg av alle avtaler og fornyelse av tidligere avtaler med egne 

ressurser 

2. Kjøp av tjenesten fra fylkeskommunen eller annen ekstern leverandør 

3. TkMN får bistand fra fylkeskommunen med sine eksisterende avtaler og 

nye innkjøpsavtaler 

Vedtak 
Styret vedtok å jobbe videre med alternativ 3, og TkMN innleder en samtale med 
Seksjon for jus og anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune for bistand til 
innkjøpsavtaler og vedlikehold av disse. 
 

S-31/18 Bruk av private tannbehandlerteam i TOO 
TkMN mottar i 2018 kr omtrent 10 millioner i tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet for å drive tilrettelagt behandling for voksne i prosjektet TOO 
(Tortur, Overgrep og Odontofobi). Midlene skal dekke både angstbehandling og 
tannbehandling i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Helsedirektoratet har i 
tilskuddsordningen satt krav om maksimal ventetid for pasienter i TOO-
prosjektet, både før oppstart av angstbehandling og for overføring til 
tannbehandling. Det er utfordringer ved overføring til tannbehandling hvor 
kapasiteten i tannbehandlerteamene er redusert i Trøndelag fylke, og spesielt i 
Trondheim. TkMN ønsker derfor muligheten til å inngå avtaler med private 
tannleger innen tannbehandling i TOO-prosjektet.  
 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret vedtar at det åpnes for bruk av private tannbehandlerteam i TOO 
 
Vedtak 
Det åpnes midlertid for bruk av private tannbehandlerteam i TOO. Det må settes 
krav om kompetanse, og forespørsler kan sendes ut via Tannlegeforeningene i 
Sør- og Nord-Trøndelag.  
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Oppfølgingssaker  
S-24/18 Seniorpolitikk 

Staben ved TkMN er foreløpig ung med en snittalder på under 45 år, men det er 
ønskelig med innføring av seniorpolitikk for å ivareta medarbeiderne som etter 
hvert blir seniorer. TkMN har signert intensjonsavtale fra 2015 om mer 
inkluderende arbeidsliv (1A avtalen) med NAV arbeidslivssenter. Målet skal være 
å beholde/øke kompetanse, øke pensjonsalder og ivareta seniorenes behov.  

De fleste offentlige arbeidsplasser har en seniorpolitikk. 

Styret ble fremlagt seniorpolitikken både fra Trøndelag fylkeskommune, NTNU, 
staten og St. Olavs hospital HF. 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret vedtar at TkMN innfører seniorpolitikken tilsvarende Livsfasetiltak i 
Trøndelag fylkeskommune, etter den pågående evalueringen og med gyldighet 
fra 1.1.2019. 
 
Vedtak 
Styret vedtar at TkMN innfører seniorpolitikken tilsvarende Livsfasetiltak i 
Trøndelag fylkeskommune, etter den pågående evalueringen og med gyldighet 
fra 1.1.2019. 
 

Orienteringssaker 

Saksnr. Sak 

S-29/18 Status i byggeprosesser nye lokaler 
Dato for overtagelse er satt til 18. november 2018, men siste nytt viser at 
byggingen blir én uke forsinket. 

Det gjennomføres for tiden faste prosjekteringsmøter hver onsdag med 
prosjektgruppen. I tillegg har det blitt avviklet noen særmøter med 
interiørarkitekt, VVS og elektro. 

Arkitekter er Eva Haanæs og Nina Moore, og entreprenør er NCC.  

Dagens leieavtale i Klæbuveien 70, samt driftsavtale med NTNU er sagt opp 
med virkning fra 1. desember 2018. 

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret tar saken til etterretning.  
 
Vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
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S-30/18 Status økonomi pr 1.halvår 
En gjennomgang av regnskapet etter 1. halvår 2018 er gjennomført, og en 
årsprognose for 2018 er utarbeidet. En avkortning av driftstilskudd fra 
Helsedirektoratet på 10,6 millioner medfører et økt underskudd for 2018 på kr 
6,8 millioner for 2018, sammenliknet med budsjett, eller kr 7,3 millioner når det 
tas hensyn til TOO-midlene. 
 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Vedtak 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 

Eventuelt 

S-32/18 Organisering av TkMN fra 1.1.2019. Det vil jobbes for å innlede samtaler mellom 
Trøndelag fylkeskommune og ledelsen i TkMN for å utrede organisering av 
selskapet videre.  

  

 
 
Signaturer: 
 
 
 
 
  
_____________________________________________        
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Berit Johansen    Anne Kristine Solheim  
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John Tuseth     Eva Sørlien  
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Astrid Jullumstrø Feuerherm   Grethe Karlsen  
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Berit Johansen
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Knut Aspås
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Astrid J Feuerherm
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