
 

 

Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF | Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim 

Telefon: + 47 941 33 180 | Org.nr: 924 378 611 | Epost: post@tkmidt.no | Web: www.tkmidt.no 

 

 

Protokoll styremøte TkMidt 

 

Tidspunkt:   Dato: 20.05.2020 kl. 12:00 

Sted:    Nettbasert med administrasjonen i TkMidts lokaler 

Møteleder:   Styreleder May Britt Lagesen 

Protokollfører:  Laila Østnor Døllner (administrasjon) 

Til stede 

May Britt Lagesen (leder), Steinar Aspli (nestleder), Pål Sæther Eiden, Svein Otto Nilsen, Astrid 

Jullumstrø Feuerherm (ansattrepresentant) 

 

Fra TkMidts administrasjon 

Patrik Cetrelli, administrerende direktør Laila Østnor Døllner, administrasjonssekretær 

 Møte nr. 5 /2020 

Møteinnkalling og saksliste 

S-13/2020 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

 
Nye beslutningssaker 

 

Saksnr. Sak 

S-14/2020 Godkjenning av protokoll  29.04.2020 

 

S-15/2020 

 

Revidert budsjett 

TkMidt har flere inntektskilder som tilskudd fra Helsedirektoratet, 

pasientinntekter og eierbidrag. På grunn av situasjonen med Covid-19 er det 

redusert aktivitet i pasientbehandlingen, både i spesialistklinikken og i 

tilrettelagt behandling. Forskningsaktiviteten er uforandret.  

I revidert budsjett er det lagt til grunn at tilskuddene fra Helsedirektoratet og 

eierbidraget fra Trøndelag fylkeskommune ikke er påvirket av 

koronasituasjonen. Dette betyr at de opprinnelige budsjettene i ansvarene 

Drift, TOO, Spesialistutdanning og Prosjekter videreføres i revidert budsjett, 

mens for ansvar Klinikk er det lagt inn endringer i revidert budsjett. 

Administrerende direktør gikk igjennom forutsettingene for budsjettet som 

utgjøres av de store usikkerhetene i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

Revidert budsjett viser et årsresultat med et overforbruk på kr. –4 895 740 

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Revidert budsjett for 2020 godkjennes og sendes for behandling i fylkestinget 

Vedtak 

Revidert budsjett for 2020 godkjennes og sendes for behandling i fylkestinget 
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Signaturer: 

 

 

May Britt Lagesen  

 

 

Steinar Aspli 

 

 

Pål Sæther Eiden 

 

 

Svein Otto Nilsen 

 

 

Astrid Jullumstrø Feuerherm 

 

 

 

 

S-16/2020 Medlemskap i Samfunnsbedriftene 
Ledelsen mener at TkMidt i stor grad får de samme tjenestene som 
Samfunnsbedriftene leverer gjennom sin eier fylkeskommunen. Dersom det 
oppstår behov for tjenester som ikke kan fås gjennom fylkeskommunen kan 
de kjøpes for de pengene man sparer på å ikke være medlem. 
 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
TkMidt blir ikke medlem i Samfunnsbedriftene. 
 
Vedtak 
TkMidt blir ikke medlem i Samfunnsbedriftene.  

 

Oppfølgingssaker 

 

Saksnr. Sak 

S-17/2020 TkMidts årsberetning (for behandling i fylkestinget) 
Styret har i møte 29. april godkjent TkMidts årsberetning. Fylkesrådmannen 
har ytret ønske om at den skal legges frem for behandling i fylkestinget. 
Årsberetningen for 2019 foreligger nå i en uendret og ferdig layoutet utgave 
som kan legges frem for fylkestinget.  
 

Etter at agenda ble sendt ut er det kommet kontrabeskjed fra fylkesrådmann. 
Styreleder har også undersøkt og kommet til den samme konklusjon om at 
årsberetningen ikke skal legges frem i fylkestinget. 
 
Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 
Styret sender layoutet årsberetning til fylkestinget for behandling.  
 
Vedtak 
Styret sender ikke TkMidts årsberetning 2019 til behandling i fylkestinget. 

 

 

Eventuelt 

Neste møte ble satt til 12. august kl. 12:00 


