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PROTOKOLL  STYREMØTE TkMN IKS: 
       
 Møte nr. 6/2018 

Tidspunkt: fredag 22. juni kl. 10 – 13 
Sted: TkMN IKS, Klæbuveien 70, 7030 Trondheim 
Møteleder: Styreleder Bjørnar Hafell 

 

Protokollfører: Tone Natland Fagerhaug (administrasjon)  
 

Til stede:  
Bjørnar Hafell (leder), Knut Aspås (nestleder), Anne Kristine Solheim, Inger Melø, Astrid Jullumstrø 
Feuerherm, Grethe Karlsen, Eva Sørlien, John Tuseth 

 

Fra administrasjonen møtte konst. adm.dir. Tone Natland Fagerhaug  

Protokollfører: Tone Natland Fagerhaug 
 

 

Møteinnkalling og saksliste 

S-18/18 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

Nye beslutningssaker 

Saksnr. Sak 

S-19/18 

 
Godkjenning av protokoller (møter 25. mai og 29. mai) 
 
Protokollene fra styremøtene 25. mai og 29. mai ble godkjent og signert. 

S-20/18 

 
Samarbeid med TkØ 
Vedlegg 

- S-20/18 Vedlegg 1 Innsyn autorisasjon med begrensninger 
- S-20/18 Vedlegg 2 Brev fra TkMN til TkØ 14 juni 2016 
- S-20/18 Vedlegg 3 Svar fra TkØ til TkMN 17 juni 2016 
- S-20/18 Vedlegg 4 TkMNs valg av kandidater nasjonal nettverksgruppe 
- S-20/18 Vedlegg 5 Spørsmål til TkMN om kandidat 1. juni 2018 
- S-20/18 Vedlegg 6 Svar fra TkMN til TkØs spørsmål 7. juni 2018 
- S-20/18 Vedlegg 7 Supplerende informasjon fra TkØ 15. juni 2018 
- S-20/18 Vedlegg 8 Retningslinjer for samarbeid TkMN – TkØ v15062018 

 
Styret for TkMN behandlet sak om samarbeid med TkØ i styremøte 15. april 2016 
(S-18/16) . Saken unntatt offentlighet. 
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Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
I denne saken fremmes ikke forslag til vedtak av administrasjonen. 

 
Vedtak: 
Unntatt offentligheten 
 

S-21/18 

 
Ikke-møtt honorar 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1. Takstliste for TkMN. 

 
«Ikke-møtt honorar» er et honorar som betalende voksne pasienter må betale 
dersom de ikke møter til avtalt time i den offentlige tannhelsetjenesten i 
Trøndelag fylkeskommune (DOT TRFK). TkMN har derimot ikke praktisert ikke-
møtt honorar inntil nå. Ettersom Trøndelag snart er eneste eier av TkMN er det 
ikke unaturlig at man har samme praksis som DOT TRFK.  

 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
TkMN IKS innfører ikke-møtt honorar gjeldende fra og med 01.07.2018 
tilsvarende som i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. 
 
Vedtak 
TkMN IKS innfører ikke-møtt honorar gjeldende fra og med 01.07.2018 
tilsvarende som i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. 
Informasjon om ikke-møtt honorar må tas inn i takstplakaten.  

 

S-22/18 

 
Tiltakplan -avkorting driftstilskudd 
Vedlegg:  

- S 22-2018 Vedlegg 1 Regelverk – Tilskuddsordningen «Etablering og drift av 

regionale odontologiske kompetansesentre» 

- S 22-2018 Vedlegg 2 Resultatregnskap 

I 2017 utgjorde tilskudd fra Helsedirektoratet omtrent 75 % av inntektene ved 
TkMN, og senteret mottok kr 31,1 millioner fra tilskuddsordningen «Etablering og 
drift av regionale odontologiske kompetansesentre». I 2018 ble det søkt om kr 
39,8 millioner på grunn av økte kostnader til prosjektene HUNT 4, Pilot R-tann 
(kodeverket), samt flytting til nye lokaler. Helsedirektoratet har gjennomført 
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fordeling av midler i tilskuddsordningen, og TkMN mottar kr 29,1 millioner for 
2018, det vil si en avkorting på kr 10,6 millioner i inneværende år.   

Kostnadsreduserende tiltak som allerede er igangsatt videreføres. Et visst 
underskudd i regnskapsåret 2018 aksepteres, men det vil være viktig framover å 
arbeide for langsiktige løsninger for å sikre en mer forutsigbar 
finansieringsmodell.  

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Administrasjonen fremmer ikke forslag til vedtak i denne saken 

 
Vedtak:  
Styreleder må ta initiativ til prosesser i fylkeskommunen og se disse i 
sammenheng med øvrige prosesser ved kompetansesenteret. Lovpålagte 
oppgaver må prioriteres. Styreleder må i samarbeid med administrasjonen 
invitere til dialogmøte med Helsedirektoratet og de andre regionale 
kompetansesentrene for en gjennomgang av den statlige finansieringen av 
kompetansesentrene. Administrasjonen må legge en langsiktig plan for å tilpasse 
seg dagens nivå på tilskudd fra Helsedirektoratet.  
 
 

S-23/18 

 
Brønnøysundregisteret – signering av skjema 
Skjema med endringene som skal meldes vil sendes inn i etterkant av styremøtet. 
 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 

S-24/18 

 
Seniorpolitikk v/TkMN  
Vedlegg: Ingen 
 
TkMN har signert Intensjonsavtale om mer inkluderende arbeidsliv (1A avtalen) 
med NAV arbeidslivssenter i 2015, men har inntil nå ikke hatt en spesifisert 
seniorpolitikk. Det er ønskelig å få på plass en ordning for dette.  
 
 
Et forlag kan være å følge Trøndelag fylkeskommunes seniorpolitikk med ekstra 
fridager for ansatte over 62 år, samt å tilby kurset Arbeidsglede 55 + (visstnok 4-
dagerskurs) for ansatte som runder 55 år i kalenderåret. Kan det være en start å 
innføre denne som en ordning nå i 2018 og revidere avtalen når Trøndelag har en 
ny Livsfasepolitikk på plass i løpet av året. 
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Når saken nå legges fram for styret, er det for å orientere om saken og invitere 
styret til en diskusjon. Administrasjonen foreslår at styret behandler sak om 
seniorpolitikk som beslutningssak på neste styremøte 23. august 2018. 
 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. Saken legges fram som beslutningssak på neste 
styremøte. 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. Saken legges fram som beslutningssak på et 
senere styremøte. Det vil da være naturlig å se dette i sammenheng med 
Trøndelags nye Livsfasepolitikk. 
 

 
 
Signaturer: 
 
 
 
 
  
_____________________________________________  _____________________________________________ 

Bjørnar Hafell      Knut Aspås  
 

  
_____________________________________________  ______________________________________________  
Inger Melø     Anne Kristine Solheim  

  
  
_____________________________________________  ______________________________________________ 

John Tuseth     Eva Sørlien  
  
  
_____________________________________________  _____________________________________________ 

Astrid Jullumstrø Feuerherm   Grethe Karlsen  
  
  
  

 


