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Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 03.03.2021 sak 16/21 

 

Fylkestingets vedtak  

1. Fylkeskommunen vil videreutvikle dagens Fylkeshus i Erling Skakkes gate som 

fremtidig administrasjonssenter i Trondheim. Fylkeskommunen inngår derfor ikke 

avtale om leie av administrasjonsbygg ved Trondheim Stasjonssenter 

 

2. Fylkestinget anvender forkjøpsretten på de aksjene i TSS som er omsatte mellom 

Trondheim kommune og Bane Nor. Dette for at fylkeskommunen skal sikre sine 

verdier i selskapet igjennom en 50% eierandel.  

 

3. Finansiering av forkjøpsrett av aksjer solgt av Trondheim Kommune på 23,75 mill. 

dekkes av frie midler i disposisjonsfond. 

 

4. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til Fylkestinget senest i juni med en 

nærmere redegjørelse for hvordan fylkeskommunens verdier i TSS kan sikres. 

 

 

Behandling 

Arnfinn Brechan (Ap) deltok ikke i behandlingen av saken. Han ble vurdert som inhabil i 

saken som følge av sitt verv som styremedlem i Trondheim stasjonssenter AS, jf. 

kommuneloven § 11-10 første avsnitt, jf. forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav e, 

alternativ 2.  

 

Forslag fremmet av Tomas Iver Hallem (Sp) på vegne av Ap, Sp, H, V, FrP, PP, 

MDG, SV, KrF og R:  

1.Fylkeskommunen vil videreutvikle dagens Fylkeshus i Erling Skakkes gate som 

fremtidig administrasjonssenter i Trondheim. Fylkeskommunen inngår derfor ikke avtale 

om leie av administrasjonsbygg ved Trondheim Stasjonssenter 
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2.Fylkestinget anvender forkjøpsretten på de aksjene i TSS som er omsatte mellom 

Trondheim kommune og Bane Nor. Dette for at fylkeskommunen skal sikre sine verdier i 

selskapet igjennom en 50% eierandel.  

 

3.Finansiering av forkjøpsrett av aksjer solgt av Trondheim Kommune på 23,75 mill. 

dekkes av frie midler i disposisjonsfond. 

 

4.Fylkesrådmannen bes komme tilbake til Fylkestinget senest i juni med en nærmere 

redegjørelse for hvordan fylkeskommunens verdier i TSS kan sikres. 

 

Tilleggsforslag fremmet av Hallgeir Opdal (R):  

Følgende nytt punkt:  

-Fylkesrådmannen bes utarbeide en sak om hvordan eksisterende fylkets hus i Erling 

Skakkes gate kan utvikles til et pilotprosjekt for energieffektivisering av eksisterende 

bygg.  

 

 

Votering 

To representanter hadde permisjon da saken kom til behandling: Gaute Børstad Skjervø 

(A) og Anne Cecilie Holm (V).   

Fylkesutvalgets innstilling Ingen tilslutning 

Forslag fra Tomas Iver Hallem (Sp) Enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag fra Hallgeir Opdal 
(R) 

Forslaget fikk 17 stemmer (MDG, 
SV, R, V, uavh., Tomas Iver 

Hallem, Lillian Hatling, Hallgeir 
Grøntvedt, Øyvind Bentås og Gunn 

Stokke fra Sp) og falt  
 

 

Fylkesutvalgets innstilling:  

1. Fylkeskommunen vil videreutvikle dagens Fylkeshus i Erling Skakkes gate som 

fremtidig administrasjonssenter i Trondheim. Fylkeskommunen inngår derfor ikke 

avtale om leie av administrasjonsbygg ved Trondheim Stasjonssenter. 
  

2. For å sikre fylkeskommunens verdier og interesser samt en god prosess og 

råderett rundt utvikling av ny bussterminal anvendes forkjøpsretten på de aksjene 

i TSS som er omsatte mellom Trondheim kommune og Bane Nor. Dette for at 

fylkeskommunen skal sikre sine verdier i selskapet og utfra denne eierposisjonen 

realisere sitt mål med eierskapet. 

  

3. Fylkeskommunen kan på et senere tidspunkt vurdere og selge seg delvis eller helt 

ut av TSS hvis det er formålstjenlig for fylkeskommunens interesser. 
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