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Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge
(TkMN) IKS - justert selskapsavtale
Bakgrunn
I samsvar med fylkestingets vedtak i sak T-66/17 har Møre og Romsdal
fylkeskommune sagt opp si deltaking i Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
Midt Norge IKS frå 1. januar 2019. Med verknad frå 1. januar 2018 vart dei
tidlegare fylkeskommunane Sør- og Nord Trøndelag slått saman til Trødelag
fylkeskommune. Partane i det interkommunale selskapet la til grunn at det ikkje
var naudsynt å endre selskapsavtalen åleine av denne grunn. Imidlertid viser det
seg at Foretaksregisteret no krev at det vert inngått ny selskapsavtale der
eigardelinga for 2018 med 1/3 på Møre og Romsdal fylkeskommune og 2/3 på
Trødelag fylkeskommune går direkte fram av selskapsavtalen.
Endring av selskapsavtaler i interkommunale selskap må handsamast i fylkestinga,
og fylkestinga må gjere likelydande vedtak.
Faktiske opplysningar:
TKMN IKS ble etablert i 2010, med fylkeskommunane i Sør- og Nord-Trøndelag
samt Møre og Romsdal (MRFK) som deltakarar, kvar med like stor (1/3) eigardel. I
samband med at vi valde, jfr. sak T-66/17, å trekke oss ut av selskapet, vart det
semje mellom Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar om at ein i 2018
skulle eige høvesvis 2/3 og 1/3 av selskapet. Trøndelag fylkeskommune (TRFK)
overtok frå 1. januar 2018 alt økonomisk ansvar i selskapet.
Med utgangspunkt i at TF tok det økonomiske totalansvaret for selskapet ga vi
TRFK tilbod om at TRFK kunne overta alle styreplassar i selskapet og dermed fritt
vidareutvikle selskapet i samsvar med eigne behov som framtidig eineeigar. Dette
vart nedfelt i ein eigen avtale som supplement til selskapsavtalen.
Med utgangspunkt i at kravet frå Foretaksregisteret om ny selskapsavtale har ein, i
tillegg til sjølve namneendringa på eigarane, og gjort visse tekniske justeringar som
følge av at ny selskapsavtale vil ha avgrensa varigheit ut 2018.

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget sluttar seg til framlegget til ny selskapsavtale for
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge (TkMN) IKS slik:
2. § 1 Selskapet
TkMN er et interkommunalt selskap (IKS), som er opprettet med hjemmel i
Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)




Selskapet har fra 01.01.2018 følgende deltakere:
Trøndelag fylkeskommune (TRFK)
Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK)

Fra 01.01.2019 vil MRFK tre ut av selskapet, og TRFK vil fra samme tidspunkt
overta som eneeier og med eneansvar for selskapets forpliktelser.
Denne justerte selskapsavtalen gjelder derfor i praksis kun for driftsåret 2018.
§ 2 Lokalisering/kontorsted
TkMN er lokalisert i Trondheim.
§ 3 Formål og ansvarsområde
Selskapet skal bidra til å:
1. heve kompetansen innenfor offentlig og private tannhelsetjeneste i regionen
2. gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester i regionen,
3. utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:






spesialistbehandling og utredning
etterutdanning
rådgivning
videre- og spesialistutdanning
forskning

§ 4 Eierandel, innskuddsplikt og fordeling av kostnader
De to deltakerne har eierandeler og gjeldsansvar i selskapet på hhv. 2/3 (TRFK)
og 1/3 (MRFK).
TRFK og MRFK skal i 2018 betale inn hhv. 1.262.000 og 631.000 NOK til drifts- og
utviklingsformål.
Deltakerne skal i tillegg betale for spesifikke tjenester levert av selskapet, når disse
ikke er forutsatt dekket i selskapets ordinære drift, eller av tilskudd fra annen
finansieringskilde.
§ 5 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 2 representanter
for TRFK og 1 representant for MRFK, med personlig varamedlem.
Representantskapet velger styremedlemmer, styreleder, styrets nestleder og
revisor.
Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.
Representantskapet vedtar satser og reglement for møtegodtgjørelse til
medlemmer av representantskap og styre.

§ 6 Representantskapets møter
Ordinært representantskapsmøte skal holdes første halvår innen 1. mai, og andre
halvår innen 15. oktober.
Ordinært representantskapsmøte første halvår skal behandle:





Valg til styret
Årsberetning og årsregnskap
Overordnede mål og retningslinjer for driften
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Ordinært representantskap andre halvår skal behandle:




Årsbudsjett og økonomiplan (4 år)
Eventuelle låneopptak
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte.
Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, og minst 4 uker i
forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakere i selskapet.
Innkallingen skal inneholde en sakliste.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle
styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett. Representantskapets
møter skal som hovedregel være åpne.
§ 7 Styret
Styret i selskapet består av 6 eiervalgte medlemmer, hvorav 4 er valgt av TRFK og
2 er valgt av MRFK, med personlige varamedlemmer, og med tilsvarende
stemmefordeling.
I tillegg til ovennevnte har styret 1 fullverdig medlem som er oppnevnt av de
ansatte i selskapet, iht. IKS-loven § 10, 8-10 ledd.
Styret skal utarbeide:
Nødvendige rammer for strategi
Forslag til årlig budsjett og rullerende økonomiplan (4 år)
Årsregnskap og årsberetning
Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt, og
i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.
Driften skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet.
Styret ansetter daglig leder.
Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett.
Styret kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett. Styret skal fremlegge
kvartalsvise regnskapsrapporter. Styret har ikke myndighet til selv å oppta Iån.
Eventuelt opptak av lån avgjøres av representantskapet.
§ 8 Daglig leder
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet, og har ansvaret for at
arbeidet utføres i overenstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til
de vedtak som er fattet av styret.
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning
for virksomheten, herunder økonomi og personalforhold. Vedkommende skal
rapportere til styret så ofte som situasjonen tilsier det, og som styret for øvrig
måtte bestemme.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
vedkommende ikke skal kunne møte.
Daglig leder kan tilsette i stillinger som er opprettet av styret. Vedkommende kan
inngå avtaler om anskaffelse av varer og tjenester i samsvar med vedtatt budsjett.
§ 9 Personvern og offentlighetslov
Selskapet skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler for å ivareta
personvernet. Selskapet skal følge offentlighetsloven.
§ 10 Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp Iån. Låneopptak vedtas av representantskapet, fortrinnsvis
i forbindelse med budsjettbehandlingen for selskapet. Selskapet gis adgang til å
ta opp lån inntil en beløpsgrense på 15 mill. kroner.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for
andres økonomiske forpliktelser eller låne ut penger.
§ 11 Arbeidsgivertilknytning
Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund.
§ 12 Pensjonsordning
Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
§ 13 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet
utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for
virksomheten som er vedtatt i representantskapet.
§ 14 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om det.
§ 15 Uttreden
Den enkelte deltaker kan fire år etter stiftelsen tre ut av selskapet. Slik uttreden
skal være varslet 1 år på forhånd, jfr. lov om IKS § 30. Ved uttreden vil det ikke bli
utbetalt utløsningssum.
MRFK har foretatt oppsigelse av denne selskapsavtalen, og går ut av selskapet pr.
01.01.2019.
§ 16 Tvister
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, skal søkes løst ved
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, vedtar partene Trondheim
tingrett som verneting.
TRFK og MRFK har inngått en tilleggsavtale, som regulerer innbyrdes
ansvarsfordeling når MRFK trer ut av selskapet pr. 01.01.2019.
§ 17 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen anses å ha trådt i kraft fra 01.01.2018, og med virkning
fram til 01.01.2019. Etter sistnevnte tidspunkt vil TRFK være forpliktet til å foreta
ny organisering av TkMN.

§ 18 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
Avtalen undertegnes i 3 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder sitt.
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