Trondheim kommune

Saksframlegg
EIERSKAPSMELDING - OPPFØLGING
Arkivsaksnr.: 11/3888
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet understreker at generalforsamlingene og styrene i KF’ene skal følge opp relevante
sentrale vedtak som bystyret fatter, og sørge for at dette rapporteres i selskapenes årsberetninger.
2. Formannskapet vedtar et nytt tilleggspunkt under Eierskapsmeldingens del I, Krav til internkontroll:
• Selskapet/foretaket skal i årsmeldingen redegjøre for hvordan bystyrevedtak, som er relevant
for selskapet/foretaket, er fulgt opp.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret behandlet i møte 16.12.2010 sak 175/10 Eierskapsmelding – revidering (arkivsak 10/44041). I
forbindelse med saken foreslo Arne Byrkjeflot (R) pva R og SV følgende tillegg, nytt punkt 9e:
Kommunale selskap/foretak skal i årsmeldingene sine redegjøre for hvordan bystyrevedtak er fulgt
opp.
Byrkjeflots forslag ble oversendt formannskapet.
Utredning
Forslagsstillers hensikt er å synliggjøre overfor bystyret hvordan bystyrets vedtak følges opp av
underliggende selskaper. Dette er viktig, men noe utfordrende fordi deler av dette følges opp gjennom
generalforsamling og styrene i selskapene, mens noe gjennomføres av rådmannen inn mot selskapenes
administrasjon. Eierskapsmeldingen omtaler rådmannens ansvar i forhold til dette.
Oppfølging av at vedtak skjer på for eksempel arbeidsgiverpolitikken, etiske regler, likestilling gjennom
generalforsamling og styre. Dette kan rapporteres via selskapenes årsmeldinger, og i selskapskontrollsaker
vil det gjennomgås fra kommunerevisjonen på disse viktige områdene. Når det gjelder vedtak på
fagområder vil oppfølgingen i stor grad skje fra rådmannen for for eksempel avfallsplan, tiltaksplasser osv.
Dette følges opp direkte overfor A/S-ene og KF’ene. Eierskapsmeldingen er ment å systematisere
statusrapporter og eiersignaler. Spørsmålet er hvordan informasjon skal være ut over dette.
Rådmannen rapporterer gjennom årsmeldingen oppfølgingen av bystyrevedtak. For det øvrige er det
generalforsamlingens ansvar å følge opp overfor styrene og dermed selskapene. Derfor foreslås det å
pålegge selskapene å rapportere i sine årsmeldinger oppfølging av vedtakene.
Konklusjon
På denne bakgrunn foreslås det følgende:
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Trondheim kommune
1. Formannskapet understreker at generalforsamlingene og styrene i KF’ene skal følge opp relevante
sentrale vedtak som bystyret fatter, og sørge for at dette rapporteres i selskapenes årsberetninger
2. Formannskapet vedtar et nytt tilleggspunkt under Eierskapsmeldingens del I, Krav til internkontroll:
• Selskapet/foretaket skal i årsmeldingen redegjøre for hvordan bystyrevedtak, som er relevant
for selskapet/foretaket, er fulgt opp.

Ordføreren i Trondheim, 25.01.2011

Rita Ottervik
ordfører
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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