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Endring i selskapsavtale - Trøndelag brann- og
redningstjeneste IKS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen til Trøndelag brann- og
redningstjeneste IKS med virkning fra: 01.06.2019
Endring i 1.1: Rissa og Leksvik kommuner erstattes med Indre Fosen kommune.
1. Deltagernes eierskap i 4. endres slik at Indre Fosen kommune eier 4,54 %.
Eierandelen tilsvarer tidligere Leksvik kommunes eierdel på 1,56 % og Rissa
kommunes eierdel på 2,98 %.
2. Antall medlemmer i representantskapet endres fra 13 til 11 medlemmer.
Fordelingen etter endringen vil være som følger:
 Trondheim kommune
6
 Malvik kommune
1
 Oppdal kommune
1
 Klæbu kommune
1
 Rennebu kommune
1
 Indre Fosen kommune
1
3. 5.1.2, siste avsnitt i gjeldende selskapsavtale utgår. Særskilt klageorgan for
klagesaker i forbindelse med enkeltvedtak fattet etter delegert myndighet
opprettes. Dette inngår som nytt punkt 5.3.

Oppsummering:
Kommunesammenslåingen av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen kommune
medfører at selskapsavtalen må endres i forhold til eierandeler.
Representantskapet i TBRT består pr.dd. av 13 representanter. Leksvik og Rissa kommuner
hadde en representant hver. Etter kommunesammenslåingen til Indre Fosen kommune vil
den nye kommunen ha en representant. Ved at Trondheim kommune også reduserer sin
deltagelse i representantskapet opprettholdes ulikt antall medlemmer.
I dag er representantskapet klageorgan i saker der TBRT har fattet enkeltvedtak. På grunn
av representantskapets nære tilknytning til selskapet forøvrig er dette sett på som en noe
uheldig løsning. Representantskapet vedtok tilbake i 2016 at denne praksisen endres ved at
det opprettes et særskilt klageorgan til å behandle klagesaker i fremtiden.
1

Saksutredning
Det må det gjøres følgende endringer i selskapsavtalen med virkning fra 01.06.2019:




Eieroversikten oppdateres i selskapsavtalen.
Eierbrøk må justeres i forbindelse med sammenslåingen av Rissa og Leksvik
kommuner til Indre Fosen kommune.
Særskilt klageorgan opprettes.

Alle endringer må vedtas likelydende i kommune-/ bystyrene i alle 6 eierkommunene.
Eiere
I dagens selskapsavtale punkt 1.1 er det opplistet 7 eiere. Dette er nå redusert til 6 eiere som
en konsekvens av at Rissa kommune og Leksvik kommune er slått sammen til en kommune,
Indre Fosen kommune.
Eierbrøken mellom de gjenværende eiere
I gjeldende og i ny avtale er eierskapet beskrevet i punkt 4. Eierandelen til den nye
kommunen, Indre Fosen kommune, tilsvarer eierandelen Rissa og Leksvik kommuner hadde
til sammen tidligere. Eierandelen til de andre eierkommunene endres ikke som en følge av
dette.
Særskilt klageorgan
Representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er per i dag klageorgan i
saker hvor TBRT fatter enkeltvedtak. På grunn av den begrensede møtefrekvensen, og
behovet for en hyppigere klagebehandling, er det lite hensiktsmessig å fortsette denne
praksisen med å ha representantskapet som klageorgan.
Representanskapet vedtok i sak 12/16 å opprette et særskilt klageorgan for saker hvor daglig
leder i TBRT fatter enkeltvedtak.
Et særskilt klageorgan for et IKS må bestå av minst en oppnevnt representant fra hver av
eierkommunen i et IKS. Per 2019 er det snakk om 6 kommuner. Det vil si klageorganet må
bestå av minimum 6 representanter, en i fra hver kommune.

Uttalelse fra andre utvalg
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Andre råd eller utvalg

JA/NEI
Nei
Nei
Nei
Nei

Vurdering/alternative løsninger
Kommunestyret anbefales å vedta den nye selskapsavtalen. Det vurderes ikke å foreligge
alternativer til forslag til vedtak.

Kommunikasjonstiltak
Ingen.
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