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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Delegerte til TOBBs generalforsamling velges av og blant
TOBBs medlemmer. Medlemmer som bor i TOBBs tilknyttede
borettslag velges på de respektive borettslagenes general-
forsamlinger. Øvrige andelseiere (medlemmer som ikke bor
i tilknyttede borettslag) velger 1 delegert pr 100 andelseiere
regnet etter antall andelseiere ved siste årsskifte.

EKSTRAORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING HOLDES TORSDAG
26. FEBRUAR 2015, KL 17.00
i Nova kurs og konferanse, Cicignons plass
(samme inngang som Nova kino),
møterom “9 - Tellus”, 4. etasje, Trondheim sentrum

DAGSORDEN:
1. Konstituering
2. Fusjon med Namsos boligbyggelag
3. Vedtektsendring

De delegerte vil få tilsendt innkalling
med sakspapirer.

Delegerte bes gi beskjed om deltakelse
på generalforsamlingen til TOBB pr tlf. 73 83 15 00
eller e-post:info@tobb.no,
innen tirsdag 24. februar 2015.

TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG
Berit Tiller - Styrets leder

Besøksadresse: Krambugata 1, 7011 Trondheim
Tlf.: 73 83 15 00, e-post: info@tobb.no • www.tobb.no

Dermed er det fortsatt
helt i det blå når Midt-
Norge kan få et service-
senter for utenlandske
arbeidstagere (SUA).
– Jeg kan ikke forskuttere
midler, men vi har hatt et
svært konstruktivt ogposi-
tivt møte her i dag. De sig-
nalene jeg har fått her skal
jeg ta med meg når vi job-
ber videre med det, sier
Eriksson.

Mistet Moser-rekrutter
Prorektor ved NTNU Kari
Melby er klar på at et slikt
senter allerede burde vært
på plass. Hun sier det er
viktig for NTNU å sikre
rekruttering for å være et
universitet i internasjonal
toppklasse. Årlig kommer
ca. 600 utenlandske fors-
kere på korte og lange
opphold, og universitetet
har svært mange uten-
landske ansatte. I dag er
dessuten 465 eller ca. 40

prosent av doktorgrads-
studentene utenlandske.
Andelen er høyest i landet.
– Et godt eksempel er

Moser-paret og miljøet
rundt dem. De er blant
dem som mest tydelig har
etterlyst dette. Vi har opp-
levd at de har mistet uten-
landske rekrutter fordi det
har gått sent å få ordnet
papirer, sier hun.

Fra måneder til uker
I dag finnes slike senter i
Oslo, Stavanger,Bergen og
Kirkenes. Sentrene kan i
mange saker redusere
saksbehandlingstid fra
seksmåneder ned til to-tre
uker. Derfor har det i flere
år vært stort påtrykk både
fra politikere, næringsliv
og skolemiljøene i Midt-
Norge for å få til et slikt
senter. Eriksson sier det er
naturlig at Midt-Norge nå
står for tur dersom det
kommer flere.

– I en global verden er
det kamp om de beste fol-
kene. Vi trenger dem for å
utvikle Norge og gjøre ar-
beidsplasser trygge. Da
må det være attraktivt å
komme hit. Vi er tjent med
et system som sørger for
rask saksbehandling.
Dette er et godt virkemid-
del, sier Eriksson.

– Trenger midler
Det støtter også Børge

Beisvåg i Næringsforenin-
gen i Trondheimsregio-
nen.Han sier SUAer viktig
for alle næringer som rek-
rutterer fra utlandet.
Trondheimsordfører Ri-

ta Ottervik er glad for sig-
nalene som kom fra stats-

råden i går om at noe kan
skje. Mens verken politiet
eller skatteetaten i dag har
plass til et nytt senter, sier
hun at kommunen even-
tuelt kan stillemed lokaler.
Ottervik antyder at det kan
ta et halvt år fra klarsignal
kommer til et senter åpner.
Det er signalene fra skat-
teetaten og politiet
– Andre steder hvor det

er kommet er det kommet
midler. Det vil være natur-
lig her også. Tilsvarende
7–10 årsverk, sier region-
direktør Trude Webb i
SkattMidt.

FRANK CADAMARTERI 07200
frank.cadamarteri@adresseavisen.no

LoverTrondheim
nytt SUA-senter

Men arbeidsminister Robert
Eriksson kan ikke love pengene.

– Moser-paret har mistet
dyktige medarbeidere på grunn
av dagens system.
KARI MELBY, prorektor ved NTNU

Diskuterte SUA-senter: I går møtte statsråd Robert
Eriksson sentrale aktører i Trondheim for å diskutere et
midtnorsk servicesenter for utenlandske arbeidstagere.

Gode signaler: Trondheimsordfører Rita Ottervik (midten) og prorektor Kari Melby fra NTNU er glade for signalene fra statsråd Robert Eriksson,
selv om han ikke kan love midler for å etablere et servicesenter for utenlandske arbeidstagere umiddelbart. Foto: JENS PETTER SØRAA

Hver sjette
kommune
kanhavne
i gjeldsfella

73 kommuner har en farlig
kombinasjon av høy gjeld,
svakt driftsresultat og lite
penger på bok. Det viser
Riksrevisjonens undersø-
kelse av kommunenes lå-
neopptak og gjeldsbe-
lastning som igår ble over-
levert Stortinget.
De siste ti årene har

kommunenes samlede
gjeldsbyrde økt kraftig fra
60 til 76 prosent av inntek-
tene. Det gir god grunn til
bekymring, mener Riksre-
visjonen.

Kan koste dyrt
For dersom lånerenta øker
eller skatteinntektene fal-
ler, kan det få dramatiske
konsekvenser for de mest
gjeldsutsatte kommu-
nene.
– Mange kommuner vil

få problemer med å be-
tjene gjelden om rentene
øker. Det kan gå ut over
store oppgaver som skole
og eldreomsorg, sier riks-
revisor Per-Kristian Foss.
Disse kommunene har til
sammen i underkant av én
million innbyggere.
Samlet hadde Kom-

mune-Norge en netto lå-
negjeld på 244 milliarder
kroner i 2013.
BIBIANA PIENE
NTB

Oslo: Velferdstilbudet
til én million nordmenn
kan bli kraftig svekket
dersom gjeldsutsatte
kommuner fortsetter å
ta opp lån, advarer
Riksrevisjonen.


