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Trondheim kommune
Bakgrunn
Musikkteatret er en stiftelse med en grunnkapital på kr 52.000,-. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune er største innskytere med kr 20.000,- hver. I tillegg har det heleide kommunale selskapet
Olavshallen et innskudd på kr 4.000,-. Musikkteatret har fra starten av bare vært en fast ansatt
(musikkteatersjef).
Styret i Musikkteatret i Trondheim har i søknad datert 19.10.04 søkt om medlemskap i TKP fom
01.11.04.
Fakta
Styret i TKP behandlet søknaden i styremøte den 07.12.04 og avga følgende uttalelse: ”Styret i TKP tilrår
overfor Trondheim bystyre at søknaden fra stiftelsen Musikkteatret i Trondheim om at pensjonskassen skal
omfatte denne enheten fra 01.11.04, imøtekommes.”
Forutsetningene for å innta nye arbeidsgiverenheter i TKP er ifølge TKP’s vedtekter som følger:
-Enheten/stiftelsen har nær tilknytning til kommunen
-Styret i vedkommende enhet må ha fattet vedtak om tilknytning til pensjonskassen
-Pensjonskassens styre skal forelegges saken til uttalelse
-Bystyret må fatte det endelige vedtaket om at pensjonskassen også skal omfatte den aktuelle enheten.
-Bystyrets vedtak skal godkjennes av Kredittilsynet.
Videre presiseres det om nye enheter som skal omfattet av pensjonskassen, at rettigheter og plikter for
disse og deres arbeidstakere skal tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte. F.eks
innebærer dette en plikt for musikkteatret til å innbetale kjernekapital, dersom det blir behov for det.
De tre første strekpunktene er oppfylt, og medlemskap avhenger av bystyrets vedtak, samt av
Kredittilsynets godkjenning.
Konklusjon
Normalt sett skal forpliktelser pga nye medlemmer fonderes, og midler til dette overføres. Men siden
enheten er så liten at det ikke er grunn til å tro at TKP’s pensjonsforpliktelser endres i særlig grad. Det
tilrås derfor at Musikkteateret innvilges medlemskap i TKP
Rådmannen i Trondheim, 09.05.2005

Snorre Glørstad
kommunaldirektør
Einar Spjøtvoll
Rådgiver
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