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Behandling:
Torbjørn Modig (SV) og Hilde Opoku (SV) fratrådte pga inhabilitet etter forvaltningslovens §6 andre
ledd. Bjørn Erik Hanssen (SV) og Ivar Selmer-Olsen (SV) tiltrådte.
Saksordfører Monica Rolfsen (V) orienterte om to opprettinger i innstillingen i pkt 6 og 11 som
skal lyde:
6. Bystyret ønsker dokumentasjon på at lovmessige krav til skille mellom husholdnings- og
næringsaktivitet blir ivaretatt. Rådmannen bes følge opp denne dokumentasjonen gjennom
avtalene med selskapet.
11. Bystyret ber om en redegjørelse for hvordan punktene 3, 4, 5, 6, 7 og 9 er fulgt opp før
1. mars 2007.

Arne Byrkjeflot (RV) foreslo følgende tilleggsforslag :
Et pkt 6b:
Bystyret ber om at fordeling av inntekter og utgifter mellom TRV Husholdning og Retura TRV
gjennomgås.
Nytt pkt 13.
Bystyret vil revurdere organiseringa av TRV. Det gjelder primært hele organisasjonsformen og
subsididiært om det er mulig å beholde Hegstadmoen og sorteringsanlegget i husholningsdelen.
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende alternativ til innstillingas pkt 9 på vegne av Ap, SV, MDG og
De Uavhengige:
Bystyret ber generalforsamlinga oppnevne valgkomité bestående av ordfører, varaordfører og
opposisjonsleder for alle kommunale selskaper for å sikre en best mulig sammensetning av
kompetanse i styrene.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling for generalforsamlinga.
Frank Jenssen (H) foreslo:
Tillegg pkt 1:
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Likevel er det kritikkverdig at TRV over tid har opprettholdt høyere bemanning enn
nødvendig, noe som har svekket de økonomiske resultatene. Dette har medført at bykassen
er tilført mindre midler, og selskapet evt. tilført mindre kapital, enn det som har vært mulig.
Tillegg pkt 6, 1. setning:
…, herunder også at det for fremtiden sikres mulighet til å vurdere at den delen av
virksomheten som skal drives til selvkost faktisk drives til selvkost.
Tillegg pkt 6 mellom 1. og 2. setning:
Det er viktig å sikre almenhetens tillit til kommunens virksomhet ved at kommunen og
kommunens selskaper forholder seg til regelverket om offentlige anskaffelser. Rapporten
peker i pkt. 3.5.8 på at avtaler for 17 millioner kroner er tildelt internt, men at disse ”ikke
har vært ute på anbud i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.”
I tillegg til de lovmessige krav som i hht revisjonsrapporten må innfris, må derfor også andre
nødvendige grep tas for å følge opp rapportens påpekning (jf. kap 7.1.6) av at ”det [vil]
være viktig at kontraktene mellom Retura og husholdningsselskapet ikke gir Retura
noen fordel som kan virke konkurransevridende”. Dette understrekes pga revisjonens
advarsel om at ”det foreligger … en risiko for at det kan skje uheldig eller ulovlig
konkurransevridning gjennom tildeling og gjennomføring av konserninterne
kontrakter.” Dette kan også innebære å vurdere organisatoriske grep, herunder å vurdere
om konsernmodellen er hensiktsmessig.
Tillegg pkt 7 (tillegg understreket):
… utarbeide forslag til eierskapsmelding for kommunens ulike selskaper…..
Endring pkt 8 (understreket):
Bystyrer registrerer at opplysningsplikten stort sett…
Tillegg pkt 9:
Bystyret ber rådmannen også fremlegge forslag til en ordning for rekruttering av
styremedlemmer til aksjeselskapene av modell fra tidligere Trondheim Byggservice KF, hvor
rådmannen i realiteten fungerte som en ”valgkomite” og foreslo kandidater til styret basert på
selskapets behov for kompetanse. Bystyret vedtar for øvrig at bystyrets faste medlemmer
eller første tredel av varalisten ikke skal inneha styreverv i kommunens aksjeselskaper.
Nytt pkt 13:
Bystyret viser til den rød-grønne regjeringens forslag til kommuneproposisjon for 2007, hvor
regjeringen slår fast: ”Kommunesektoren har lang erfaring med konkurranseutsetting av
tekniske tjenester som for eksempel drift og vedlikehold av vei og
renovasjonsområdet. Regjeringen ser at konkurranseutsetting innenfor disse områdene
kan være et egnet virkemiddel for kommunesektoren.” Bystyret er enig med regjeringen,
og ber rådmannen legge til rette for fortsatt bruk av anbud for innhenting av avfall i
Trondheim. Rådmannen bes om nødvendig forhandle med TRV og Norsk Gjenvinning om
evt prolongering av gjeldende avtaler utover tidligere fastsatt tilbakeføringsdato.
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Votering:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt
Jenssens tilleggsforslag til innstillingens pkt 1 fikk 35 stemmer ( 10FrP, 18H, 3KrF, 2V, 2PP) og falt
Innstillingens pkt 2-5 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 6 1. setning med kontrollkomiteens korrigeringer ble enstemmig vedtatt
Jenssens tillegg til første setning i pkt 6 ble enstemmig vedtatt
Jenssens tillegg pkt 6 mellom innstillingens 1. og 2. setning og forslagets 1. og 2. setning ble vedtatt
mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
Jenssens resterende tillegg til pkt 6 fikk 44 stemmer (26H, 10FrP, 1DEM,2PP, 3KrF, 2V) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag til et pkt 6b fikk 55 stemmer (15SV, 1MDG, 1DEM, 2V, 3KrF, 2RV,
18H, 10Frp) og ble vedtatt
Innstillingen pkt. 6 siste setning ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 7 ble enstemmig vedtatt
Jenssens tilleggsforslag til innstillingens pkt 7 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG)
Innstillingens pkt 8 ble vedtatt mot 35 stemmer (18H, 10FrP, 2PP, 2V, 3KrF) avgitt for H
endringsforslag
Jenssens tilleggsforslag til innstillingens pkt 9 fikk 25 stemmer( 18H, 2PP, 2V, 3KrF) og falt
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 9 og forslaget fremmet av Aase Sætran på vegne av
Ap, SV, MDG og De Uavhengige ble Sætrans forslag vedtatt med 59 stemmer mot 26 stemmer (
1DEM, 18H, 2PP,3KrF, 2V) avgitt for innstillingen
Innstillingens pkt 10 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 11 med komiteens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 12 ble enstemmig vedtatt
Jenssens forslag til nytt pkt 13 fikk 28 stemmer (18H, 10FrP) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag første setning fikk 4 stemmer (2RV, 1SV, 1MDG) og falt
Byrkjeflots tilleggsforslag fra og subsidiært …fikk 18 stemmer (15SV, 2RV, 1MDG) og falt

VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med at TRV over flere år har levert økonomiske resultater som har
innfridd bystyrets avkastningskrav
2. Bystyret er ikke tilfreds med økonomioppfølging og resultat i 2005.
3. Bystyret ønsker at det settes økonomiske delmål som følges opp med effektiviseringstiltak.
4. Bystyret ønsker at det utvikles bedre rutiner/kriterier rundt behandling av reiser,
representasjon, reklame, markedsføring og sponsing.
5. Bystyret etterspør at fordelingen av eiendeler mellom TRV Husholdning AS og Retura TRV
AS etter konsernetableringen gjennomgås.
6. Bystyret ønsker dokumentasjon på at lovmessige krav til skille mellom husholdningsog næringsaktivitet blir ivaretatt, herunder også at det for fremtiden sikres mulighet
til å vurdere at den delen av virksomheten som skal drives til selvkost faktisk drives
til selvkost.
Det er viktig å sikre almenhetens tillit til kommunens virksomhet ved at kommunen
og kommunens selskaper forholder seg til regelverket om offentlige anskaffelser.
Rådmannen bes følge opp denne dokumentasjonen gjennom avtalene
med selskapet.
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6b. Bystyret ber om at fordeling av inntekter og utgifter mellom TRV Husholdning og
Retura TRV gjennomgås
7. Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til eierskapsmelding for kommunens ulike
selskaper som skal sluttbehandles av Bystyret.
8. Bystyret er tilfreds med at opplysningsplikten overfor styret stort sett er ivaretatt. Bystyret
påpeker at aksjeloven pålegger styret å igangsette undersøkelser der de finner dette
nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.
9. Bystyret ber generalforsamlinga oppnevne valgkomité bestående av ordfører,
varaordfører og opposisjonsleder for alle kommunale selskaper for å sikre en best
mulig sammensetning av kompetanse i styrene. Valgkomiteen legger fram sin
innstilling for generalforsamlinga.
10. Bystyret mener det er kritikkverdig av styret i TRV at aksjelovens bestemmelser om
ansvars- og oppgavedeling ikke ble ivaretatt høsten 2004 og våren 2005 ved at
administrerende direktør ble holdt utenfor selskapets ledelse.
11. Bystyret ber om en redegjørelse for hvordan punktene 3, 4, 5, 6, 7 og 9 er fulgt opp
før 1. mars 2007.
12. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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