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Ny selskapsavtale - Trondheim Brann og redningstjeneste
IKS (TBRT)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Indre Fosen kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen til Trøndelag brann- og
redningstjeneste IKS med virkning fra 01.01.2020:
Endring i 1.1: Klæbu kommune fjernes. Deltagernes eierskap i 4. endres i tråd med
eierkommunes respektive folketall pr. 01.01.2019. Ny eierandel og ansvar blir:


Trondheim kommune 85,79 %



Malvik kommune 5,95 %



Oppdal kommune 2,96 %



Indre Fosen kommune 4,24 %



Rennebu kommune 1,06 %

Pkt. 5.1.1, antall medlemmer i representantskapet endres fra 11 til 9 medlemmer.
Fordelingen etter endringen vil være som følger:


Trondheim kommune 5



Malvik kommune 1



Oppdal kommune 1



Rennebu kommune 1



Indre Fosen kommune 1

Punkt 6.3 Låneramme:


Endres til: Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten
innenfor en ramme for de samlede låneforpliktelser på 91 millioner 2019-kroner. Øvre
låneramme korrigeres deretter med kommunal deflator.

Vedlegg 2: Handlingsregel, endres til oppdatert versjon iht. til vedlegg.

1

Saksopplysninger
TBRT har gjort noen endringer i sin selskapsavtale som trenger å bli godkjent av
eierkommunene.


Folketallet i kommunene endres over tid og eieroversikten oppdateres i
selskapsavtalen i henhold til folketall i hver kommune per 01.01.2019.
o



Eierbrøk må justeres i forbindelse med sammenslåingen av Klæbu og Trondheim
kommuner til Trondheim kommune.
o



Klæbu kommunes andel går inn i Trondheim kommunes andel

Endring av representantskapet
o



Da de andre kommunene har hatt høyere innbyggervekst enn Indre Fosen, vil
dette bety at Indre Fosen kommune får en redusert eierandel i forhold til
gammel avtale. Indre Fosen hadde i avtale fra 2019 en eierandel på 4,54%
mot 4,24% i ny avtale.

Går fra å ha 11 mot 9 medlemmer. Trondheim kommune går fra å ha 6 til 5,
Klæbu mister sin og resten av eierkommunene beholder sin ene.

Låneramme økes fra kr 70 mill. til kr 91 mill.
o

Økes med bakgrunn i at vedtatt ny investering på 14 mill. til øvingsanlegg på
Sandmoen ikke lå inn i eksisterende låneramme. Resten av økningen tilsvarer
inflasjonen som har vært siden 2014.

o

Handlingsregel for investeringer endres med det nye beløpet.

Vurdering:
Endringene som gjøres i denne avtalen er forholdsvis små og vil ha liten påvirkning på vårt
eierskap i TBRT, en 0,3% lavere eierandel vil ikke få noen reell virkning for kommunen.
Reduksjonen av antall personer fra Trondheim kommune i representantskapet endrer også
lite, da Trondheim kommune fortsatt vil ha flertall. Økningen av låneramme er fornuftig basert
på vedtatt investering. Administrasjonens innstilling er derfor at Indre Fosen kommune godtar
endringene som er foreslått.

Vedlegg
1

Selskapsavtale 2019
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Selskapsavtale 2020

