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         Møte nr. 1/2022 

Protokoll styremøte TkMidt 

Tidspunkt:  Dato: 03.02.2022  kl. 14.00 

Sted   TkMidt, Professor Brochs gt. 2, 7030 Trondheim og Teams 

Møteleder:  Styreleder Steinar Aspli  

Protokollfører:  Tonje Tollan 

 

Til stede:  

Steinar Aspli, leder 

Hanne Moe Bjørnbet, nestleder (Teams) 

Marte Tronstad Dahl 

Marit Næss  

Kirsti H. Nilsen 

Kristian Onarheim 

Astrid Jullumstrø Feuerherm 

 

Fra administrasjonen: 

Patrik Cetrelli, administrerende direktør 

Tonje Tollan, administrasjonssekretær 

 

 

Møteinnkalling og saksliste 

S-1/2022  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste  

   Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

Nye beslutningssaker 

S-2/2022  Styrehonorar og kompensasjon for tapt inntekt 

Administrasjon foreslår for styret at styremedlemmer som ikke er ansatte i 

fylkeskommunen med ordinær lønnsinntekt får dekket legitimerte utgifter for 

deltakelse i styremøter. Administrasjon foreslår videre at det brukes de samme 

satsene for møtehonorar som gjelder for fylkespolitikere, se §10. Forskrift om 

godtgjøring og velferdsrettigheter til folkevalgte, Trøndelag fylkeskommune.  

 

På reiser som utføres for TkMidt dekkes kostnader til reise etter Statens 

reiseregulativ. I tillegg dekkes legitimerte bom- og parkeringsavgifter. 

Ulegitimerte bomavgifter dekkes etter minstesats i henhold til 

passeringstidspunkt. 

 

Administrasjonens forslag ble diskutert. 

Medlemmene av TkMidts styre skal kompenseres for eventuelt tapt 

arbeidsinntekt, men også for tid brukt til forberedelser av møter. Et alternativ 

kan være å innføre et fast møtehonorar basert på varigheten av møtene, et 

annet alternativ kan være å legge møtene til ettermiddagstid, da unngår man 

tapt arbeidsinntekt. De medlemmene som ikke er ansatt i fylkeskommunen eller 

som har vervet som en del av sin rolle som fylkespolitiker synes dagens satser 

er for lav. Det må være høyt nok honorar til at det er attraktivt å sitte i styret. 

Samtidig menes det at man ikke kan seg for mye betalt heller når man har det 

som et politisk verv. 

 

Det oppfordres til at administrasjonen, ved adm.dir., og leder og nestleder av 

styret tar en samtale om dette før neste styremøte. 
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Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Styret vedtar å sende administrasjonens forslag om styrehonorar og 

kompensasjon for tapt inntekt for TkMidts styremedlemmer til behandling i 

fylkestinget.  

Administrasjonens forslag er at styremedlemmer som ikke er ansatte i 

fylkeskommunen med ordinær lønnsinntekt, får dekket legitimerte utgifter for 

deltakelse i styremøter og at det brukes de samme satsene for møtehonorar 

som gjelder for fylkespolitikere i Trøndelag fylkeskommune.  

Reiser som utføres for TkMidt dekkes kostnader til reise etter Statens 

reiseregulativ. I tillegg dekkes legitimerte bom- og parkeringsavgifter. 

Ulegitimerte bomavgifter dekkes etter minstesats i henhold til 

passeringstidspunkt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes og behandles videre i neste styremøte 22.03.22. 

 

S-3/2022  Handlingsplan 2022 

Administrasjonen ønsker styrets innspill på ledergruppens utkast til 

Handlingsplan 2022 for å kunne innarbeide dem i handlingsplanen.  

Prosessen videre er å få innspill fra ansatte på Handlingsplanen i 

strategisamling 2 mars. Innspillene sammenstilles og innarbeides i 

handlingsplanen og ferdig handlingsplan presenteres styret, for styrets 

godkjenning 

 

Adm.dir. går gjennom handlingsplanen for 2022. TkMidt sikter høyt, men føler at 

det likevel er gjennomførbart. Det er alltid en usikkerhet med tanke på 

finansiering, kan være en ide å invitere Helseministeren til å komme og se 

senteret og se på utfordringene om hvordan vi er finansiert. 

 

Det kommer forslag på å ha med en egen kolonne i handlingsplanen for 

evaluering om målene er nådd. Det nevnes at TkMidt har flere 

innovasjonsprosjekter på gang; TOO, VR, TBIT, AI og ikke minst Oral Helse 

KAG som TkMidt er en del av. 

 

Handlingsplanen er et levende dokument som skal tas fram og brukes aktivt 

blant de ansatte. Ansatte kommer med innspill og blir hørt. Viktig at de ansatte 

på TkMidt får et eierforhold til Handlingsplanen. Det jobbes kontinuerlig med 

arbeidsmiljøet.  

 

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak: 

Intet vedtak nødvendig. 

 

Vedtak: 

Handlingsplanen tas til orientering og behandles videre innad i organisasjonen. 

 

Oppfølgingssaker 

S-4/2022  Arbeidsmiljørapport 

For tiden er det et godt og rolig arbeidsmiljø ved TkMidt. Vi bærer frukter av at 

vi har jobbet godt over lengere tid. Det er planlagt en heldags strategisamling 2. 

mars, hvor halve dagen er satt av til arbeid med arbeidsmiljøet. TkMidts 

fokusgruppe (bestående av verneombud, alle tillitsvalgte, adm.dir. og BHT) 

jobber kontinuerlig med temaet og kommer med forslag til hvordan vi kan jobbe 

videre. Alle ansatte involveres i dette arbeidet. 

 

Vedtak: 
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Styret tar saken til orientering. 

Orienteringssaker: 

S-5/2022  Styreforsikring 

Styreforsikring er etterspurt hos seksjon Eiendom og de bekrefter i første runde 

at det er inngått avtale og at vi er inkludert i den. Det viser seg at TkMidt likevel 

ikke er inkludert i denne avtalen og vi venter på tilbakemelding. Alternativt 

tegnes det en egen forsikring for styret ved TkMidt. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

Eventuelt:  Villighetserklæringer 

Administrasjonen etterlyser signerte villighetserklæringer som enda ikke er 

kommet administrasjon i hende. Det poengteres at det er viktig at vi mottar 

disse snarest for å få registrert styret i Brønnøysundregisteret. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Signaturer: 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Steinar Aspli      Hanne Moe Bjørnbet 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Svein Otto Nilsen     Marte Tronstad Dahl 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Marit Næss      Kristian Onarheim 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Astrid Jullumstrø Feuerherm 

Svein otto nilsen (14. Feb. 2022 08:48 GMT+1)
Svein otto nilsen

Hanne Moe Bjørnbet (14. Feb. 2022 09:22 GMT+1)

Astrid J Feuerherm (14. Feb. 2022 10:53 GMT+1)
Astrid J Feuerherm

Steinar Aspli (14. Feb. 2022 13:42 GMT+1)
Steinar Aspli
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