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Vedtak  
«Protokoll fra møte 31.08.20 godkjennes» 
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av eiendomsselskap 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
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tebehandlin 
Vedtak  
«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken 
sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket 
med følgende endringer: 
 
Punkt 3.1 endres til:  
Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal 
utarbeides en forretningsplan for Selskapet som regulerer en bærekraftig utvikling av 
området med langsiktige verdier for byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal 
balansere TH sitt behov for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å 
finansiere Selskapets arbeid med å realisere bydelen. 
 
Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig 
fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig byutvikling gjennom at kvalitet, 
klimavennlige løsninger og helhet sikres bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og 
bygningsloven. 
 
Punkt 5.2 endres til: 
Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at det skal velges 
styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med hensyn til faglig kompetanse og 
særlig egnet til å forvalte selskapet på en profesjonell måte, basert på forretningsmessige 



 4  

prinsipper og med særlig fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1 
ovenfor. 
 
Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for opposisjonen og 
styreleder i Trondheim Havn, og innstiller til generalforsamlingen. A-aksjene og B-
aksjene har rett til å utpeke 1 medlem hver til styret. Styrets leder velges av 
generalforsamlingen med alminnelig flertall.    
 
Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik 
utsending. Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for 
prosessen 
videre.» 
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