Trondheim kommune

Møteprotokoll
Finans- og næringskomiteen
Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Møtedato: 08.09.2011
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,
Torgeir Gimse, Lars Tvete, Torgny Hagerup, Odd Anders With
Jan-Åge Sneve Gundersen, Inge Bjørnebekk, Torill Rove
Rune Olsø, Niklaus Haugrønning, Eva Mohn, Trine Sumstad Wigtil, Arne
Bjørlykke
Kommunaldirektørene Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden og rådgiver
Jonn Tryggestad
Komiteleder Elin Kvikshaug Berntsen
Kari Aarnes.

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 11.08.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen saker ble meldt
Pkt. 4 Direktørens orientering
Kommunaldirektør Carl- Jakob Midttun presenterte muntlig en oppdatering om
situasjonen i kraftfondet.
Kommunaldirektør Morten Wolden orienterte om risiko og avkastning i Proventure
Seed
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SAKSLISTE
Saksnr.
24/11

Arkivsaksnr.
11/35262
OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL
EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE
AV EIERSKAP

25/11

11/34926
MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV
FREMTIDIG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG
NÆRINGSOMRÅDER

26/11

11/37538
NORDSJØTURNUS I HELSE - OG OMSORGSSEKTOREN PRIVAT
FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE OG ELIN MARIE
ANDREASSEN (FrP)

27/11

11/39839
ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM PRIVAT FORSLAG FRA YNGVE BROX (H)
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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 KS-tariffområdet.
Behandling:
Ingvill Kvernmo (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og R slik nytt pkt 3.
Bystyret opprettholder sine tidligere vedtak når det gjelder utbyttepolitikk i forhold til Trondheim
Kino, rente og avdragsfritt lån, og selskapets tilknytning til KS-tariffområdet
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo på vegne av SV og R følgende tillegg til forslaget fremmet
av Kvernmo:
Etablering av datterselskaper må godkjennes av generalforsamlingen.
Votering.
Innstillinga pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Kvernmo ble forslag fremmet av
Kvernmo ble vedtatt med 8 stemmer (5Ap, 1SV, 1R, 1KrF) mot 3 stemmer (1H, 2FrP) avgitt for
innstillingas pkt 3
Tilleggsforslaget fremmet av Kvikshaug Berntsen fikk 2 stemmer (1SV, 1R) og falt
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
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 opprettholder sine tidligere vedtak når det gjelder utbyttepolitikk i forhold til
Trondheim Kino, rente og avdragsfritt lån, og selskapets tilknytning til KS-tariffområdet
Saksordfører: Ingvill Kvernmo (Ap)
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Sak 25/11
MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV FREMTIDIG
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDER
Innstilling:
1. Bystyret vedtar at merverdiavgiftskompensasjon som kommunen mottar i forbindelse med
investeringer i offentlige infrastrukturanlegg i nye bolig og næringsarealer, skal godskrives de
anleggene som kompensasjonen er knyttet til.
2. Rådmannen vil i regnskapsrapport etter 2. tertial 2011 komme med forslag til hvordan en
eventuell mindreinntekt fra merverdiavgiftskompensasjon i forhold til vedtatt budsjett for
2011 kan dekkes
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Votering.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar at merverdiavgiftskompensasjon som kommunen mottar i forbindelse med
investeringer i offentlige infrastrukturanlegg i nye bolig og næringsarealer, skal godskrives de
anleggene som kompensasjonen er knyttet til.
2. Rådmannen vil i regnskapsrapport etter 2. tertial 2011 komme med forslag til hvordan en
eventuell mindreinntekt fra merverdiavgiftskompensasjon i forhold til vedtatt budsjett for
2011 kan dekkes
Saksordfører: Lars Tvete (H)

Sak 26/11
NORDSJØTURNUS I HELSE - OG OMSORGSSEKTOREN PRIVAT FORSLAG FRA
KRISTIAN DAHLBERG HAUGE OG ELIN MARIE ANDREASSEN (FrP)

Møteprotokoll for Finans- og næringskomiteen, 08.09.2011 (11/39842)

4

Trondheim kommune

Forslagsstillers forslag til vedtak:
Bystyret ber rådmannen ta de nødvendige initiativ, med sikte på å prøve ut Nordsjø-turnus innenfor
helse- og velferdsområdet i Trondheim kommune. Herunder kommunens helse- og velferdssenter.
Bystyret ber rådmannen benytte både egne erfaringer, og erfaringer fra andre kommuner i dette
arbeidet.
Behandling:
Ingvill Kvernmo (Ap) foreslo å utsette saken til neste møte
Arne Byrkjeflot(R) foreslo:
Bystyret vil ikke prøve ut Nordsjøturnus i Trondheim Kommune. Nordsjøturnus er en
arbeidstidsordning som er laget for de som arbeider langt fra sin familie, sn omganskrets og sitt
lokalsamfunn. Ved å arbeide mye i en kort periode får arbeideren en lengre periode der det er mulig
å leve et familie og samfunnsliv.
Trondheim er ikke Nordsjøen. Her skal våre ansatte leve sitt liv før og etter jobb, ta seg av sine barn
og eldre, delta i organisasjonslivet, oppleve kultur og friluftsliv. Hver dag, hele året. Nordsjøturnus er
også helsemessig belastende og kan bare godtas dersom det ber andre tungtveiende grunner.
Votering.
Kvernmos utsettelsesforslag fikk 9 stemmer (5Ap, 1SV, 1R, 1KrF, 1H) og ble vedtatt.
Forslagsstillers og Byrkjeflots forslag ble dermed ikke tatt opp til votering.

VEDTAK:
Saken utsatt til neste møte.

Sak 27/11
ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM - PRIVAT
FORSLAG FRA YNGVE BROX (H)
Forslagsstillers forslag til vedtak:
Bystyret ber Rådmannen ta initiativ til å samle aktuelle samarbeidspartnere slik som NTNU, Sintef,
Dora og Næringsforeningen i Trondheim slik at det kan legges til rette for å etablere internasjonale
datasentre i Trondheim
Behandling:
Ingvill Kvernmo (Ap) foreslo slik ny innstilling på vegne av Ap og SV:
Bystyret ber rådmannen om å kartlegge tilbud og muligheter i markedet knyttet til datalagringssenter.
Dette bør gjøres i samarbeid med NTNU, SiNTEF og Næringsforeningen i Trondheim (NiT), med
sikte på å få etablert ett eller flere senter i Trondheim.
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Votering.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Kvernmo fikk forslaget fremmet
av Kvernmo 8 stemmer (5Ap, 1SV, 1R, 1KrF) og ble vedtatt mot 3 stemmer (1H, 2FrP) avgitt for
forslagsstillers forslag til innstilling.

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen om å kartlegge tilbud og muligheter i markedet knyttet til datalagringssenter.
Dette bør gjøres i samarbeid med NTNU, SiNTEF og Næringsforeningen i Trondheim (NiT), med
sikte på å få etablert ett eller flere senter i Trondheim.
Saksordfører: Torgny Hagerup (FrP)

Møtet hevet kl.

Elin Kvikshaug Berntsen
Leder

Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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