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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1. Bystyret vedtar ny selskapsavtale for utvidelse av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2. Bystyret oppnevner følgende representanter med vararepresentanter, til selskapets
Representantskap:
Representanter til representantskapet:
1)
1.
2.
3.
4.
5.
1)

Vara:
Vara:
Vara:
Vara:
Vara:

Representantskapets leder
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken gjelder
Som følge av at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS foreslås utvidet med kommunene Rissa og
Leksvik, er det utarbeidet en ny selskapsavtale for selskapet. Den nye selskapsavtalen må vedtas av
deltakerkommunenes respektive kommunestyrer.
Bakgrunn
Bystyret vedtok 26.4.2007 at Trondheim kommune skulle delta i etableringen av et felles brannvesen ved å
gå inn i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT), sammen med kommunene Klæbu og Malvik
med virkning fra 1.1.2008. Endelig selskapsavtale ble vedtatt av formannskapet 15.1.2008, jf. vedlegg 1.
TBRT har siden 2009, sammen med eierkommunene, vært i dialog med eierkommunene om utvidelse av
selskapet. De to nye kommunene som ønsker å delta i selskapet er Leksvik og Rissa kommuner. Dette
betyr en utvidelse av brannvernregionen fra 3 til 5 kommuner. Utvidelse av selskapet gjøres ved
likelydende vedtak i alle eierkommunene, inkludert de kommunene som trer inn i selskapet, vedlegg 2.
Fakta
Det ble i 2009 gjort et arbeid med tanke på å justere den opprinnelige selskapsavtalen som ble vedtatt av
formannskapet 15.1.2008. Hensikten med endringen fra den opprinnelige selskapsavtalen var klargjøring
av rollefordelingen mellom eierkommunene og selskapet. Endring av selskapsavtalen betinger likelydende
vedtak i alle eierkommunene. Da det kun var Trondheim kommune som fattet slikt vedtak, er det den
opprinnelige selskapsavtalen fra 2008 som formelt gjelder pr i dag. Trondheim kommune har i tråd med
selskapsavtalen i dag 3 representanter i representantskapet. Som følge av utvidelsen fra 3 til 5 kommuner,
skal antallet representanter i representantskapet fra Trondheim kommune økes til 5.
Rådmannen anbefaler at alle 5 oppnevnes på nytt, da det ved første oppnevning ble gjort en formell feil ved
at formannskapet fikk delegert myndighet til å oppnevne representantene i representantskapet. Bystyret har
ikke adgang til å delegere denne myndigheten til et annet organ, men må selv fatte vedtak om
representantskapets medlemmer, jf. lov om interkommunale selskap § 6.
Selskapsavtalen som nå er forelagt eierkommunene er lik den som Trondheim bystyre vedtok
den 26.2.2009, med følgende unntak:
• Antall eierkommuner øker fra 3 til 5
• Representantskapets sammensetning justeres i tråd med utvidelsen
• Eierbrøkene justeres i tråd med utvidelsen
• Kapitlet om låneopptak og avsetning til bruk av fond er tatt bort, da dette reguleres i loven
• Lånerammen til selskapet er utvidet fra 15 til 20 millioner kroner
Administrasjonen i eierkommunene og selskapet har sammen jobbet frem det foreliggende forslaget.
Oppsummering
Foreslått selskapsavtale ble behandlet og godkjent av selskapsstyret 21.10.10, og deretter oversendt
representantskapet. Representantskapet behandler saken 15.12.10.
Rådmannen anbefaler at bystyret vedtar ny selskapsavtale og oppnevner 5 medlemmer med vara til
selskapets representantskap.
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Trondheim kommune
Rådmannen i Trondheim, 8.12.2010

Carl-Jakob Midttun
kommunaldirektør

Ole Anders Holmvaag
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg 1: Gjeldende selskapsavtale
Vedlegg 2: Forslag til endret selskapsavtale
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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