Trondheim kommune

Saksframlegg
HILSEN TIL MINORITETER I TRONDHEIM FRA BYSTYRET - PRIVAT FORSLAG FRA
BEKES BERWARI (SV)
Arkivsaksnr.: 11/31369
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Bystyret ber rådmannen om å kartlegge de forskjellige høytidene for minoriteter som bor i
Trondheim kommune.
2. Bystyret skal vurdere muligheten for at bystyret ved ordføreren skal sende hilsen til de forskjellige
trossamfunn og nasjoner i forbindelse med deres høytid. Hilsenen bekjentgjøres på Trondheim
kommunes nettside, i lokalavisene (Adresseavisen, Byavisen) eller andre aktuelle sosiale nettverk.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bystyrerepresentant Bekes Berwari SV, la til bystyrets møte 16. juni 2011 fram et privat forslag ”Hilsen til
minoriteter i Trondheim fra bystyret”.
Bystyrets reglement §4-17 anviser følgende måter innstillende komite kan behandle private forslag på:
Den innstillende bystyrekomite kan behandle private forslag på følgende måte:
• hvis komiteen finner at forslaget helt eller delvis bør imøtekommes og at saken egner seg for
avgjørelse i Bystyret uten nærmere utredning, skal realitetsinnstilling avgis etter at Rådmannen og evt.
andre komiteer har hatt anledning til å uttale seg.
• hvis komiteen anser at det er behov for ytterligere utredning før realitetsstandpunkt tas, kan komiteen
oversende forslaget til Rådmannen for utredning og uttalelse før endelig vedtak.
• Hvis komiteen ikke støtter forslaget, skal komiteen uten videre fremme innstilling til Bystyret om at
forslaget ikke bifalles.
Forslagstillers forsalg til vedtak er:
1. Bystyret ber rådmannen om å kartlegge de forskjellige høytidene for minoriteter som bor i
Trondheim kommune.
2. Bystyret skal vurdere muligheten for at bystyret ved ordføreren skal sende hilsen til de forskjellige
trossamfunn og nasjoner i forbindelse med deres høytid. Hilsenen bekjentgjøres på Trondheim
kommunes nettside, i lokalavisene (Adresseavisen, Byavisen) eller andre aktuelle sosiale nettverk.
Bystyresekretariatet i Trondheim, 24. juni 2011

Kari Aarnes
Sekretariatsleder

Kåre Georgsen
Saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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