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ETABLERING AV IKS FOR BRANN-, REDNINGS- OG FEIERVESEN

Behandling:
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Saken sendes tilbake til rådmannen. Når saken kommer tilbake må det følge med en vurdering av
alternativt å basere seg på de nye bestemmelsene i Kommuneloven §27 og 28, som regulerer
forholdet mellom deltaker/vertskommuner i et interkommunalt avtalebasert samarbeid uten utskillelse
til eget selskap.
Votering:
Byrkjeflots forslag fikk 22 stemmer (1Ap, 15SV, 2PP, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Tillegg til pkt 1: ………under følgende forutsetninger:
Nytt pkt. 4: Trondheim kommune skal ha lederen av styret i selskapet, som skal bestå av 7
medlemmer, 5 fra kommunene (hvorav minst 3 fra Trondheim) og 2 fra de ansattes organisasjoner.
Kommunenes representanter i styret skal likevel først og fremst velges ut fra at styret i sum skal
besitte relevant kompetanse (faglig, jus, økonomi, annet).
Pkt 4 og 5 blir pkt 5 og 6.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Endring pkt. 1: Ordet ”feiervesen” taes ut av innstillingens pkt 1.
Ny tekst etter innstillingens pkt 1: Trondheim kommunale feiervesen inkluderes ikke i et nytt IKS.
Feiervesenet opprettholdes som egen utskilt enhet og skal videreutvikle eksisterende samarbeid med
andre kommuner.
Snorre Valen (SV) foreslo:
1.
Det etableres ikke et IKS for brann, rednings og feiervesen.
2.
Bystyret vedtar å videreføre og eventuelt utvide det samarbeidet som eksisterer pr i dag.
Frank Jenssen (H) foreslo:
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Spørsmålet om hvorvidt Trondheim kommunale feiervesen skal inkluderes i et nytt IKS oversendes
formannskapet for vurdering.
-

Randi Selfjord (Ap), Ola Lenes (Ap) og Lars Magnussen (H) tiltrådte. 85
medlemmer til stede.

Votering:
Valens forslag fikk 20 stemmer (1Ap, 15SV, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
Innstillingen pkt 1 unntatt ”feiervesenet” ble vedtatt mot 19 stemmer (1Ap, 15SV, 2RV, 1MDG).
Jenssens oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag falt dermed.
Jenssens forslag tillegg pkt 1 ble vedtatt mot 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG).
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Jenssens forslag nytt pkt 4 ble vedtatt mot 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG).
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Trondheim kommune deltar i etableringen av et felles brann- og redningsvesen i
Trondheimsregionen som interkommunalt selskap fra 01.01.2008 under følgende
forutsetninger:
2. Kommunenes gis en eierandel i selskapet tilsvarende den andel de skal dekke av de årlige
nettoutgifter til drift og investering.
3. Trondheim kommune skal ha lederen av representantskapet i selskapet.
4. Trondheim kommune skal ha lederen av styret i selskapet, som skal bestå av 7 medlemmer,
5 fra kommunene (hvorav minst 3 fra Trondheim) og 2 fra de ansattes organisasjoner.
Kommunenes representanter i styret skal likevel først og fremst velges ut fra at styret i sum
skal besitte relevant kompetanse (faglig, jus, økonomi, annet).
5. Alt utstyr og materiell overdras fra kommunene til selskapet når det er etablert. Det
gjennomføres en uavhengig taksering og foretas et pluss-/minusoppgjør i den forbindelse.
6. Bystyret delegerer til Formannskapet å vedta endelig selskapsavtale, sammensetning av
representantskap og styre når saken er endelig behandlet i kommunestyret i de aktuelle
kommunene
Spørsmålet om hvorvidt Trondheim kommunale feiervesen skal inkluderes i et nytt IKS oversendes
formannskapet for vurdering.

Rita Ottervik
Ordfører
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