Trondheim kommune

Saksframlegg
Trondheim Renholdsverk AS - redegjørelse
Arkivsaksnr.: 07/10172
Forslag til vedtak:
Bystyret tar redegjørelsen om Trondheim Renholdsverk AS til orientering.
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Saksutredning:
Innleding
I behandlingen av bystyresak 58/06 vedr. forvaltningsrevisjon av Trondheim Renholdsverk AS ba Bystyret
om en redegjørelse for hvordan følgende punkter er fulgt opp :
1. Bystyret ønsker at det settes økonomiske delmål som følges opp med effektiviseringstiltak.
2. Bystyret ønsker at det utvikles bedre rutiner/kriterier rundt behandling av reiser,
representasjon, reklame, markedsføring og sponsing.
3. Bystyret etterspør at fordelingen av eiendeler mellom TRV Husholdning AS (nå
Renholdsverket AS) og Retura TRV AS etter konsernetableringen gjennomgås.
4. Bystyret ønsker dokumentasjon på at lovmessige krav til skille mellom husholdnings- og
næringsaktivitet blir ivaretatt, herunder også at det for fremtiden sikres mulighet til å vurdere at
den delen av virksomheten som skal drives til selvkost faktisk drives til selvkost. Det er viktig å
sikre almenhetens tillit til kommunens virksomhet ved at kommunen og kommunens selskaper
forholder seg til regelverket om offentlige anskaffelser. Rådmannen bes følge opp denne
dokumentasjonen gjennom avtalene med selskapet.
5. Bystyret ber om at fordeling av inntekter og utgifter mellom TRV Husholdning (nå
Renholdsverket AS) og Retura TRV AS gjennomgås.
6. Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til eierskapsmelding for kommunens ulike selskaper
som skal sluttbehandles av Bystyret.
7. Bystyret ber generalforsamlinga oppnevne valgkomitè bestående av ordfører, varaordfører og
opposisjonsleder for alle kommunale selskap for å sikre en best mulig sammensetning av
kompetanse i styrene. Valgkomiteen legger frem sin innstilling for generalforsamlinga.

Redegjørelse om Trondheim Renholdsverk AS
Rådmannen har oppfattet Bystyrets vedtak vedr. punkter 1 og 2 ovenfor som pålegg til TRV AS å
redegjøre for. Rådmannen legger selskapets redegjørelse med saken som vedlegg 1.
Jeg har i arbeidet med denne saken opprettet en arbeidsgruppe som har avgitt rapport vedr. punkter 3, 4
og 5 ovenfor. Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 2. I arbeidsgruppens arbeid er det bestilt en
utredning fra KS-Advokatene. Denne utredningen er vedlegg 3.
Jeg vil kort gjengi arbeidsgruppens hovedkonklusjoner og viser for øvrig til arbeidsgruppens rapport samt
utredning fra KS-advokatene.
Arbeidsgruppen konkluderer med at fordelingen av eiendeler mellom selskapene etter konsernetableringen
er foretatt på en hensiktsmessig måte. Arbeidsgruppen påpeker at det vesentligste er at datterselskapene
belastes riktig for den bruk disse gjør av eiendelene. Dette for å sikre at selvkostkravet knyttet til
husholdningsavfall ivaretas, og at Retura TRV AS er i konkurranse på like vilkår med øvrige aktører i
markedet. I dette ligger at Retura TRV AS ikke skal nyte godt av at eiendeler er nedbetalt av
husholdningene.
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Arbeidsgruppen konkluderer med at etableringen av konsernet TRV AS med datterselskapene
Renholdsverket AS og Retura TRV AS ikke er i strid med lovverket når det gjelder organisering av
husholdnings- og næringsaktivitet. Den valgte organiseringen er i tråd med anbefalinger gitt av
Konkurransetilsynet for å skille monopolvirksomhet og virksomhet i konkurranse på en hensiktsmessig
måte. Utredningen fra KS-Advokatene har samme konklusjon. Arbeidsgruppen påpeker at skille ikke fullt
ut er ivaretatt da Renholdsverket AS ikke har kunnet dokumentere kostnadene ved utførelse av tjenestene
for Trondheim kommune vedr. kommunens næringsavfall. Dette vil løses i 2007 ved at det utarbeides
fordelingsnøkler som skal benyttes til regnskapsmessig fordeling av kostnader.
Arbeidsgruppen har utarbeidet selvkostkalkylen for Renholdsverket AS. Som nevnt over er ikke
kommunens næringsavfall skilt ut fra kalkylen, men utover dette mener arbeidsgruppen at etterkalkylen for
2006 er ihht retningslinjene for beregning av selvkost (H-2140). I forbindelse med etterkalkyle 2006 er alle
inntekter og utgifter mellom selskapene gjennomgått. Det er beregnet selvkost for alle tjenester Retura
TRV AS og TRV AS har utført for Renholdsverket AS. Metodikken som er utarbeidet for 2006 vil
anvendes ved etterkalkulasjon senere år, og er dokumentasjon på at aktivitet knyttet til husholdningsavfall
er beregnet til selvkost.
Arbeidsgruppen konkluderer med at Renholdsverket AS er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og
må derfor inngå kontrakter om kjøp av tjenester med andre ihht regelverket for offentlige anskaffelser.
Hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse må vurderes konkret ved den enkelte anskaffelse.
KS-Advokatene har spesielt vurdert forbrenning av restavfall og konkludert med at ny avtale må tildeles
etter en forutgående anbudsrunde.
Eierskapsmelding
Eierskapsmeldingen vil fremmes som egen sak på et senere tidspunkt. Det er tidligere orientert
formannskapet om de juridiske vurderinger som nå foretas vedr. Trondheim Renholdsverk AS.
Når det gjelder Bystyrets vedtak om å be generalforsamlingene opprette valgkomite vil dette tas inn i
eierskapsmeldingen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen slutter seg til arbeidsgruppens konklusjoner.

Rådmannen i Trondheim, 19.03.07

Snorre Glørstad
Kommunaldirektør

Frode Fjellstad Klungerbo
rådgiver

Vedlegg 1 : Redegjørelse fra Renholdsverket AS
Vedlegg 2 : Rapport fra arbeidsgruppe
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Vedlegg 3 : Utredning fra KS-Advokatene
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