Trondheim kommune

Saksframlegg
ENDRING FOR ARBEIDERPARTIET, SØKNAD OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG
Arkivsaksnr.: 11/1775
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Ole Kristian Lundereng fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011.
John Stene velges som ny kommunalråd.
Hanne Moe Bjørnbet velges som ny leder i Helse- og velferdskomiteen.(går ut av Oppvekst)
Thomas Ngari Wanjohi velges som fast medlem i Bystyre og fast medlem i Oppvekstkomiteen
Ismail Salad Elmi velges som ny leder i Mangfoldsrådet.
Sissel Trønsdal velges som nytt medlem av lønns- og administrasjonsutvalget.
Geir Waage velges som nytt medlem i Representantskapet i Trondheimsfjordens Interkommunale Havn
(IKS).
Sissel Trønsdal velges som nytt medlem Fylkeskretsmøte KS.
John Stene velges som ny vara for repr. 1-3 i Trondheim kommunes klagenemnd etter
kommunehelsetj.loven.
Jan-Åge Sneve Gundersen velges som ny vara nr.7 for repr. nr. 1-7 i Formannskapet, og Heidi Eidem
rykker opp som vara nr. 5.
Valgene gjelder fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Valg i Mangfoldsrådet gjelder fra 01.03.2011 til 31.12.2011.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Ole Kristian Lundereng, kommunalråd for Arbeiderpartiet, søker i brev av 14.02. om fritak fra vervet som
kommunalråd og politiske verv. Legeattest fra hans lege, datert 24.01, bekrefter at Ole Kristian Lundereng
av helsemessige grunner ikke kan fortsette i sine politiske valgte verv.
I henhold til kommunelovens § 15.2 kan bystyrerepresentanter etter søknad fritas, for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.
På denne bakgrunn ber Arbeiderpartiets gruppeleder, Aase Sætran om følgende endringer:
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John Stene velges som ny kommunalråd.
Hanne Moe Bjørnbet går fra Oppvekstkomiteen til leder i Helse- og velferdskomiteen.
Thomas Ngari Wanjohi rykker opp som fast medlem i Bystyre og går inn som fast medlem i
Oppvekstkomiteen.
Ismail Salad Elmi overtar som ny leder i Mangfoldsrådet.
Sissel Trønsdal blir nytt medlem av lønns- og administrasjonsutvalget.
Geir Waage blir nytt medlem i Representantskapet i Trondheimsfjordens Interkommunale Havn (IKS).
Sissel Trønsdal nytt medlem Fylkeskretsmøte KS.
John Stene blir ny vara for repr. 1-3 i Trondheim kommunes klagenemnd etter kommunehelsetj.loven.
Jan-Åge Sneve Gundersen blir ny vara nr. 7 for repr. nr. 1-7 i Formannskapet, og Heidi Eidem rykker opp
som vara nr. 5.
Konklusjon
Saken legges fram for bystyret til behandling.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 17.02. 2011

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Ruth Normann
konsulent

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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