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ÅRSOPPGJØRET FOR 2008

Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad pva H, FrP, V, KrF:
Merknadsstillerne viser til revisjonsrapporten og kontrollkomiteens uttalelse til regnskapet, hvor det
konstateres feilføring på tre områder som til sammen beløper seg til nær 33 millioner kroner. En
merker seg at disse forholdene ikke er rettet opp i forbindelse med behandlingen av regnskapet for
2008, men vil bli håndtert i forbindelse med regnskapet for 2009.
Lars Tvete (H) fremmet følgende merknad pva H, V, KrF:
Merknadsstillerne viser til Lars Tvetes spørsmål om Trondheim kommunes kraftfond (TKK) sine
investeringer i obligasjonsforetak III og V i finanskomiteens møte 3. juni. Komiteen ble i møtet lovet
utdypende svar om saken innen før sommerferien. Merknadsstillerne mener det er beklagelig at
denne informasjonen ikke er kjent for bystyret ved behandling av årsoppgjøret for 2009. Det bes om
at rådmannen fremlegger den etterspurte informasjonen for formannskapet. Videre bes det om at
rådmannen legger frem en sak for bystyret i september om regelverk, manual og investeringsmandat
for TKK.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
R, DEM sluttet seg til merknaden fra H, FrP, V, KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, R, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, V, KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.

Bystyret vedtar å dekke inn 20 millioner kroner av regnskapsmessig merforbruk i 2009, og de
resterende 188,6 millioner kroner i 2010.
Bystyret vedtar å sette av 53 millioner kroner til et disposisjonsfond i 2009 til delvis dekning av
regnskapsmessig merforbruk i 2008.
Bystyret vedtar å bruke 116,6 millioner kroner av lånefondet til dekning av utgifter til
investeringer.
Bystyret vedtar å avsette 0,6 millioner kroner til ubundet investeringsfond.
Bystyret godkjenner Trondheim kommunes årsregnskap, inkludert regnskap for lånefondet, for
2008.
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6.
7.
8.

9.

Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2008 (en del av årsrapporten).
Bystyret tar rådmannens årsrapport for 2008 til orientering.
Bystyret vedtar å endre punkt 6-2 i vedtektene til Trondheim kommunale kraftfond, slik at den
årlige KPI-avsetningen beregnes med grunnlag i gjennomsnittet av KPI-veksten de siste fem år.
Endringen trer i kraft fra og med regnskapsåret 2008.
Bystyret tar rådmannens årsberetning om Trondheim kommunale kraftfond for 2008 til
orientering.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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