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ORGANISERINGEN AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS (TRV)

Behandling:
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, MDG alternativ til innstillingen:
Bystyret mener at den framtidig organiseringa av TRV er en viktig miljøavgjørelse. Bystyret finner det
riktig å avvente den endelige beslutninga om organisasjonsmodell til Rådmannen har framlagt forslag
til Avfallsplan for Trondheim kommune, da denne planen ville inneholde viktige forutsetninger for
framtidig drift.
I tillegg bes Rådmannen legge fram ei vurdering av hvordan TRV best kan imøtekomme
målsetningene for bedriften, deriblant målsetninga om å være blant landets ledende miljøbedrifter.
Bystyret fastholder sitt tidligere vedtak om egenregi på husholdningsavfall.
TRV skal være en bedrift med godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsvilkår og levere effektive tjenester
med et høyt kvalitetsnivå til Trondheim kommunens innbyggere og næringsliv.
Bystyret tar styrets vedtak til orientering, men avventer organisasjonsmessige endringer i TRV til etter
at Rådmannen har lagt fram sak som skissert ovenfor.
Jon Gunnes (V) tok pva V, H, FrP opp sitt forslag fra formannskapet 1.4.2008:
Bystyret opphever vedtaket om egenregi knyttet til innsamling og håndtering av husholdningsavfall.
Denne innsamlingen og håndteringen settes ut på anbudskonkurranse, så man kan videreføre dagens
organisering av TRV konsernet.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo endring i innstillingens punkter:
1. Tillegg: i form av Kommunalt Foretak eller kommunal enhet.
2. Uendret
3. I denne saken bes rådmannen også vurdere om Retura skal videreføres som aksjeselskap
eller omgjøres til Kommunalt Foretak
Votering: (83 medlemmer til stede)
Gunnes’ forslag fikk 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Innstillingen fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Kvikshaug Berntsens forslag ble vedtatt mot 36 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP,
1DEM).
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VEDTAK
Bystyret mener at den framtidig organiseringa av TRV er en viktig miljøavgjørelse. Bystyret finner det
riktig å avvente den endelige beslutninga om organisasjonsmodell til Rådmannen har framlagt forslag
til Avfallsplan for Trondheim kommune, da denne planen ville inneholde viktige forutsetninger for
framtidig drift.
I tillegg bes Rådmannen legge fram ei vurdering av hvordan TRV best kan imøtekomme
målsetningene for bedriften, deriblant målsetninga om å være blant landets ledende miljøbedrifter.
Bystyret fastholder sitt tidligere vedtak om egenregi på husholdningsavfall.
TRV skal være en bedrift med godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsvilkår og levere effektive tjenester
med et høyt kvalitetsnivå til Trondheim kommunens innbyggere og næringsliv.
Bystyret tar styrets vedtak til orientering, men avventer organisasjonsmessige endringer i TRV til etter
at Rådmannen har lagt fram sak som skissert ovenfor.

Rita Ottervik
ordfører
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