Trondheim kommune

Saksframlegg
Vistamar Rehabiliteringssenter SL. Oppnevning av styre.
Arkivsaksnr.: 10/48598
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å opprette styre for Vistamar Rehabiliteringssenter SL.
Forslag til styremedlemmer og styreleder vil bli fremlagt i møtet.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret godkjente 16.12 2010 opprettelsen av Vistamar rehabiliteringssenter SL som heleid kommunalt
AS (SL). I protokollen fremgår at det skal opprettes nytt styre, og det nye styret bør inneha helsefaglig,
politisk, juridisk og økonomisk kompetanse.
Fakta
Ved opprettelse av nytt styre må en, utover det å følge reglement for heleide kommunale AS i Trondheim
kommune, også ta hensyn til formelle krav og lovverk for SL i Spania.
Reglement for heleide kommunale aksjeselskaper ble vedtatt i bystyret 29.01.2004 og sier:
§1 Formannskapet velger medlemmer til styrene i aksjeselskapene
§2 Formannskapet er generalforsamling for de heleide aksjeselskapene
§3 Etablering av datterselskap skal godkjennes av generalforsamlingen.
Det er en del formelle krav for slik oppnevning i fht Spansk lovgiving; bl.a. må det utpekes en ansvarlig
administrator/styreleder som handler på vegne av Trondheim kommune i Spania overfor spanske
myndigheter. Når styreleder er utnevnt må denne søke om et NIE nr og når det er tildelt må vedkommende
møte personlig hos notarius i Spania for å få registrert godkjent underskrift. Det vil lette videre
administrativt arbeid.
Konklusjon
For å sikre drift i samsvar med kommunalt heleide AS oppnevnes et styre med forankring i Trondheim.
Styreleder vil inneha rollen som spansk administrator. Enhetsleder som praktiserer spansk både muntlig og
skriftlig tiltrer rollen som sekretær for styret. Forslag til styremedlemmer og styreleder legges frem i møtet.

Rådmannen i Trondheim, 21.12.2010

Helge Garåsen
kommunaldirektør helse og velferd
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