Trondheim kommune

Saksframlegg
ENDRINGER FOR SENTERPARTIET, SØKNADER OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG
Arkivsaksnr.: 11/1775
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Jan-Yngvar Kiel fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Kristian Skinderhaug fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Kari Frøseth fritas fra sine verv i Trondheim bystyre fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Johanne Storler velges som ny kommunalråd for Senterpartiet i Trondheim.
Rannveig Lorentzen velges som ny 1.vara i Helse- og velferdskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Rannveig Lorentzen velges som ny 5. vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Anita Utseth velges som ny 1.vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Kristian Skinderhaug)
Anita Utseth velges som ny 3.vara i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen (erstatter Kristian Skinderhaug)
Lars Stene velges som ny 5. vara i Kontrollkomiteen (erstatter Rannveig Lorentzen)
Elin Romundstad Skinderhaug velges som ny 4. vara i Oppvekstkomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Anne Marit Presthus Okstad velges som ny 5. vara i Byutviklingskomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Valgene gjelder fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Jan-Yngvar Kiel, kommunalråd og gruppeleder for Senterpartiet, søker i brev av 10.02.om fritak fra sine
verv som representant i Trondheim bystyre fra 1.mars 2011 og ut valgperioden.
Dette med bakgrunn i at han fra 1.mars 2011 tilsettes i nytt arbeidsforhold med arbeidssted i Finnmark
etter særskilt avtale med Landbruks- og matdepartementet.
Arbeidets art og ansvarsforhold betinger full tids engasjement og tilstedeværelse i og nært arbeidsstedet,
samt påregnelig reisevirksomhet i større deler av landet til ulike og varierende tidspunkt. Det er derfor hans
vurdering at han vanskelig kan makte å skjøtte vervet som bystyrerepresentant på en god og forsvarlig
måte og uten uforholdsmessig vanskelighet og belastning både praktisk og økonomisk.
Videre søker bystyrets vararepresentanter, Kristian Skinderhaug og Kari Frøseth fritak fra sine
verv i Trondheim bystyre fra 1.mars 2011.
Kristian Skinderhaug søker i brev av 10.02 om fritak fra vervet som vararepresentant i Trondheim bystyre
fra 01.03. 2011 og ut valgperioden.
Begrunnelsen til søknaden er en krevende jobbsituasjon med mye reisevirksomhet med kort
planleggingshorisont. Hyppige reiser til installasjonene på Sokkelen innebærer også stor usikkerhet, da
slike operasjoner er svært væravhengige, noe som gir stadige endringer i planer.
Kari Frøseth søker i brev av 10.02. om fritak fra vervet som vararepresentant i Trondheim bystyre fra
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1.mars 2011 og ut valgperioden da ny jobb med mye reisevirksomhet gjør det ekstra krevende å ivareta
vervet. Hun arbeider også i deler av sin stilling som prosjektleder i Landbruks - og matdepartementet i
Oslo. Dette i tillegg til at ektefelle har mye uforutsett reisevirksomhet gjør det vanskelig å ivareta vervet på
en forsvarlig måte når nødvendige omsorgsoppgaver samtidig må ivaretas.
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 Senterpartiets gruppeleder om følgende endringer:
Johanne Storler velges som ny kommunalråd for Senterpartiet i Trondheim.
Rannveig Lorentzen velges som ny 1.vara i Helse- og velferdskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Rannveig Lorentzen velges som ny 5. vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Johanne Storler)
Anita Utseth velges som ny 1.vara i Finans- og næringskomiteen (erstatter Kristian Skinderhaug)
Anita Utseth velges som ny 3.vara i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen (erstatter Kristian Skinderhaug)
Lars Stene velges som ny 5. vara i Kontrollkomiteen (erstatter Rannveig Lorentzen)
Elin Romundstad Skinderhaug velges som ny. 4. vara i Oppvekstkomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Anne Marit Presthus Okstad velges som ny 5. vara i Byutviklingskomiteen (erstatter Kari Frøseth)
Konklusjon
Saken legges fram for bystyret til behandling.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 15.02. 2011

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Ruth Normann
konsulent

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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