Trondheim kommune

Møteprotokoll
Finans- og næringskomiteen
Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Møtedato: 11.08.2011
Tid: Kl 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Elin Kvikshaug Berntsen, Arne Byrkjeflot, Roger Holmeng, Ingvill Kvernmo,
Trine Sumstad Wigtil, Torgeir Gimse, Lars Tvete, Niklaus Haugrønning,
Torgny Hagerup, Eva Henriette Mohn
Aasta Loholt, Ranveig Lorentzen
Arne Bjørlykke, Rune Olsø
Kommunaldirektør Karl-Jakob Midttun, rådgiverne Siri Rasmussen og Tore
Neverdal
Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 26. mai 2011
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Følgende saker meldt.
Pkt. 4 Direktørens orientering
• Status i kraftfondet, sett i lys av tidens urolighet i markedet. (notat utsendt)
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SAKSLISTE
Saksnr.
20/11

Arkivsaksnr.
11/24688
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV
VEDTAKSPROTOKOLL

21/11

11/10303
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER

22/11

11/15840
SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL

23/11

11/16600
KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR
1601010505

24/11

11/35262
OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL
EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE
AV EIERSKAP
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Sak 20/11
MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL
Innstilling:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering.
Innstillinga enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
Bystyret tar saken om iverksetting av vedtaksprotokoll for våren 2010 til orientering.
Saksordfører: Trine Sumstad Wigtil (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 21/11
KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER
Innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 800 000,- som Norges Skotthyllforbund tar opp i
Nordea, i forbindelse med etablering av en nasjonal skotthyllhall på festet tomt på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 800 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
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Votering.
Innstillinga enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 1 800 000,- som Norges Skotthyllforbund tar opp i
Nordea, i forbindelse med etablering av en nasjonal skotthyllhall på festet tomt på Tiller.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 1 800 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Saksordfører: Niklaus Haugrønning (H)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 22/11
SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL
Innstilling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 12 000 000,- som Utleira idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge, i forbindelse med etablering av 2 kunstgressbaner samt nærmiljøanlegg for
friidrett, i nær tilknytning til Utleira skole.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 12 000 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
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5. Lånets løpetid er på maksimalt 20 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering.
Innstilinga enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 12 000 000,- som Utleira idrettslag tar opp i
Sparebanken Midt-Norge, i forbindelse med etablering av 2 kunstgressbaner samt nærmiljøanlegg for
friidrett, i nær tilknytning til Utleira skole.
Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 12 000 000,2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen
3. Garantien gis ved simpel kausjon
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 20 år.
6. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt

Saksordfører: Odd Anders With (KrF)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 23/11
KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR 1601010505
Innstiling:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 11 millioner kroner som Leangen Curling AS tar opp i
DnB, i forbindelse med etablering av curlinghall ved Leangen idrettsanlegg, under følgende
forutsetninger:
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•
•

Leangen Curling AS må dokumentere at MVA kompensasjon kan forventes, alternativt MVA
refusjon gjennom Norges Idrettsforbunds ordning over statsbudsjettet for dette, før denne
garantien utstedes.
Leangen Curling AS må til en hver tid kunne dokumentere at virksomheten ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål, jamfør punkt 3 i ”Reglement for kommunale
garantistillelser”.

Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 11 millioner kroner.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. I den situasjon at Leangen Curling AS ikke oppfyller kriteriene for organisasjoner som ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål i henhold til ”Reglement for kommunale
garantistillelser” punkt 3, opphører dette garantivedtak, og øvrig kommunal støtte vil i sin helhet bli
krevd tilbakebetalt.
7. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering.
Innstillinga enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
Bystyret vedtar å stille garanti for et lån på kr. 11 millioner kroner som Leangen Curling AS tar opp i
DnB, i forbindelse med etablering av curlinghall ved Leangen idrettsanlegg, under følgende
forutsetninger:
•

Leangen Curling AS må dokumentere at MVA kompensasjon kan forventes, alternativt MVA
refusjon gjennom Norges Idrettsforbunds ordning over statsbudsjettet for dette, før denne
garantien utstedes.

•

Leangen Curling AS må til en hver tid kunne dokumentere at virksomheten ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål, jamfør punkt 3 i ”Reglement for kommunale
garantistillelser”.

Det stilles følgende betingelser for garantien:
1. Garantiansvaret utgjør maksimum 11 millioner kroner.
2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen.
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3. Garantien gis ved simpel kausjon.
4. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, og det er en forutsetning at
kommunalt tilskudd, eventuell refusjon av merverdiavgift og spillemidler i sin helhet benyttes til
nedbetaling av lånet.
5. Lånets løpetid er på maksimalt 15 år.
6. I den situasjon at Leangen Curling AS ikke oppfyller kriteriene for organisasjoner som ikke utøver
næringsvirksomhet med forretningsmessig formål i henhold til ”Reglement for kommunale
garantistillelser” punkt 3, opphører dette garantivedtak, og øvrig kommunal støtte vil i sin helhet bli
krevd tilbakebetalt.
7. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.

Saksordfører: Roger Holmeng (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 24/11
OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING
DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP
Innstilling:
1. Bystyret vedtar Eierskapsmelding del 2.
2. Bystyret vedtar Retningslinjer for utøvelse av eierskap gjennom generalforsamling i heleide og
deleide selskaper og representantskap i interkommunale selskaper.
3. Bystyret vedtar at rådmannen skal legge frem egen sak hvor det utredes om avkastningskrav og
utbyttepolitikk overfor Trondheim Kino AS kan endres. Dette skal utredes med utgangpunkt i
selskapets økonomiske resultat og bystyrets beslutning om at selskapet har unntak fra
bestemmelsen om at etablering av datterselskap skal vedtas av generalforsamlingen, at lånet til
Trondheim kommune er gjort rente- og avdragsfritt, samt at selskapet skal være tilknyttet til KStariffområdet.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Ingvill Kvernmo (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Rødt slik nytt pkt 3.
Bystyret opprettholder sine tidligere vedtak når det gjelder utbyttepolitikk i forhold til Trondheim
Kino, rente og avdragsfritt lån, og selskapets tilknyttning til KS-tariffområdet.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo å utsette saken til neste møte.
Votering.
Kvikshaug Berntsens forslag enstemmig vedtatt
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.
Saksordfører: Ingvill Kvernmo (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Møtet hevet kl 1805

Elin Kvikshaug Berntsen
Komiteleder
Knut Ole Bleke
Komitesekretær
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