Trondheim kommune

Saksframlegg
EIERSKAPSKONTROLL - TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN IKS
Arkivsaksnr.: 09/21098
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Bystyret ber om at Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS behandles på lik linje med
kommunens heleide aksjeselskaper i den neste eierskapsmeldingen.
2. Bystyret er positiv til selskapets gode økonomi og det arbeid som gjøres for å oppnå formålet med
selskapet.
3. Bystyret tar rapporten til orientering.
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
I kontrollkomiteens møte 29. september 2008 ble det vedtatt at Trondheim kommunerevisjon i henhold til
kommunelovens § 77 nr 5 skulle gjennomføre eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale
Havn IKS (TIH).
Til grunn for kontrollkomiteens beslutning ligger Plan for selskapskontroll 2008-2010 vedtatt av bystyret
04.12.2008, sak 163/08. I vedtaket i saken fremgår at aksjeselskap og/eller interkommunale selskap som
er heleid av Trondheim kommune eller som kommunen eier sammen med andre kommuner eller
fylkeskommuner er aktuelle for selskapskontroll i perioden. I vedtaket ble besluttet at eierskapskontroll i
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS skulle prioriteres i perioden.
Fakta:
Trondheim kommunerevisjon har utarbeidet rapport 05/2009S "Eierskapskontroll av Trondheimsfjordens
interkommunale havn IKS" som presenterer fremgangsmåte og funn i eierskapskontrollen.
Oppsummering av innholdet fra revisjonsrapporten:
Det viktigste formålet med eierskapskontrollen er å undersøke hvordan kommunen forvalter sin
eierinteresse i selskaper. For TIH sin del, vil kommunens eierinteresser ivaretas via kommunens
representanter i representantskapet. Utgangspunktet for eierskapskontrollen er kommunestyrets hensikt
og intensjon med selskapet.
Hovedfokuset i undersøkelsen har vært å undersøke hvordan kommunens eierinteresser er forvaltet.
Undersøkelsen viser at TIH har en solid økonomi. Balansen for TIH viste for 2008 en totalkapital på
674,8 millioner kroner og en egenkapital på 612,2 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalprosent
90,7. Samlet har selskapets totalkapital i perioden 2006-2008 vokst med 4,6 prosent, mens egenkapitalen
har vokst med 4,5 prosent.
Trondheim kommunerevisjon har i rapporten vurdert det slik at styret og administrasjonen jobber for å
ivareta selskapets formål og de signaler som mottas fra eierne på en god måte. Revisjonens gjennomgang
viser at representantskapet ivaretar den rollen det i henhold til lov om interkommunale selskaper og
selskapsavtalen for TIH skal ivareta.
Trondheim kommunerevisjon anbefaler at kommende eierskapsmeldinger behandler TIH på lik linje med
andre selskaper der Trondheim kommune har betydelige eierinteresser slik at bystyret sikres mulighet til å
gi sine signaler til representantskapet/selskapet.
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Konklusjon:
Saken fremlegges til drøfting.
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Kontrollkomiteens sekretariat 25.05.2009

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Vedlegg: rapport 05/2009S "Eierskapskontroll av Trondheimsfjordens interkommunale havn IKS"
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