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Bystyret vedtar rådmannens forslag til Eierskapsmelding.
Bystyret ber rådmannen med grunnlag i Eierskapsmeldingen utrede mulige organisatoriske endringer
for Trondheim Renholdsverk AS og Olavshallen AS
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Trondheim kommune

Bakgrunn
Bystyret vedtok i sak 41/2006 at rådmannen skulle legge frem forslag til eierskapsmelding for kommunens
ulike selskaper. Rådmannens forslag til Eierskapsmelding følger vedlagt.
Oppsummering av Eierskapsmeldingen
Det vises til vedlagt forslag til eierskapsmelding, men rådmannen vil i det videre gi en kort summarisk
oversikt over meldingens innhold og hovedpunkter.
I kapittel 2 gis en omtale av de ulike selskapsformene som er mulig å organisere virksomhet på utenfor
kommunens ordinære organisasjon. Hensikten med dette kapitlet er å klargjøre hvilke selskapsformer som
er mulige, og fastslå når de ulike selskapsformene er å foretrekke. Det er i forslaget lagt vekt på at
selskapsformen aksjeselskap er å foretrekke når det er ønskelig å fristille virksomhet fra kommunens
øvrige organisasjon. I omtalen av stiftelser er det oppgitt når selskapsformen stiftelse bør anvendes.
Bakgrunnen for å vurdere de ulike selskapsformenes hensiktmessighet er å legge føringer for fremtidige
organisatoriske endringer.
I kapittel 3 gis en omtale av eierstyring og selskapsledelse hvor det er nedfelt 10 prinsipper for god
eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene er ment å være gjeldende for alle kommunens eierposisjoner
uavhengig av valgt selskapsform. Det er viktig at kommunen som eier tydeliggjør hva som menes med god
eierstyring og selskapsledelse.
I kapittel 4 er det utarbeidet eierstrategi for kommunens heleide aksjeselskap. Disse er Trondheim
Renholdsverk AS (TRV AS), Olavshallen AS og Trondheim kino AS. Rådmannen foreslår at det utredes
mulige organisatoriske endringer for TRV AS og Olavshallen AS. Bakgrunnen for dette er gitt i
eierskapsmeldingen. Når det gjelder TRV AS er også grunnlaget en juridisk vurdering fra KS-advokatene
som følger vedlagt.
I kapittel 5 gis en kort omtale av de 2 kommunale foretak kommunen har i dag.
I kapittel 6 gis det en oppstilling av kommunens samlede eierinteresser.
Rådmannen legger til grunn at Eierskapsmeldingen skal revideres ved behov og minimum årlig. Dette kan f.
eks gjøres i forbindelse med behandling av kommunens budsjett og økonomiplan.
Rådmannen i Trondheim, 14.05.2007

Snorre Glørstad

Frode Fjellstad Klungerbo

kommunaldirektør

rådgiver

Vedlegg 1 : Eierskapsmeldingen.
Vedlegg 2 : Juridisk vurdering fra KS-advokatene vedr. egenregi
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