Trondheim kommune

Saksframlegg
DIVERSE ENDRINGER FOR HØYRE
Arkivsaksnr.: 08/1892
Forslag til innstilling:
Yngve Brox, H, blir nytt medlem i formannskapet.
Tore Torp, H, blir nytt fast medlem i bystyret og går inn som fast medlem i Byutviklingskomiteen.
Lars Tvete, H, bytter komite, og går inn som fast medlem i Finans-og næringkomiteen
(etter Yngve Brox som går til formannskapet)
Høyres vara nr 2-4 til Byutviklingskomiteen rykker opp til vara nr 1-3. Høyre bes komme tilbake til
forslag på nytt 4. varamedlem, og evt. andre justeringer i varalistene, etter at valgstyret har foretatt nytt
valgoppgjør for Høyres gruppe.
Øvrige verv som er innehatt av Frank Jenssen erstattes av:
Verv
a) Styremedlem i Stiftelsen Midt-Norsk Musikkteater

Merethe Ranum

b) Varamedlem til styret i Trøndelag Teater

Yngve Brox

c) Medlem i Trøndelagsrådet

Yngve Brox

d) Medlem i Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen

Yngve Brox

e) Medlem i Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge

Nik. Haugrønning

f) Medlem i Frivillighetspriskomiteen

Yngve Brox

g) Varamedlem i godtgjøringsutvalget

Yngve Brox

h) 2. varamedlem i lønns- og adm.-utvalget

Yngve Brox

i) Utsending til KS' fylkesmøte i Sør-Trøndelag

Merethe Ranum

j) Varamedlem til styret i Naboer AB

Merethe Ranum
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Saksutredning:
Høyres bystyregruppe v/Frank Jenssen ber om følgende endringer:
A) Nytt medlem av formannskapet
Gitt at Frank Jenssens søknad om fritak fra formannskapet innvilges, foreslår Høyres Yngve Brox som nytt
medlem av formannskapet. (Jf kommuneloven §15.6: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan
vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter
deretter kommunestyret (…), som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.”)
Til orientering er Yngve Brox også valgt som leder av Høyres bystyregruppe.
B) Komiteplasseringer
Gitt at Frank Jenssens søknad om fritak fra bystyret innvilges, foreslår Høyre at Tore Torp (som nytt fast
bystyremedlem) velges inn i Byutviklingskomiteen. Lars Tvete bytter komite, og går inn i Finans- og
næringskomiteen (etter Yngve Brox som går til formannskapet).
Høyres vara nr 2-4 til Byutviklingskomiteen rykker opp til vara nr 1-3. Høyre ber om å få komme tilbake
til forslag på nytt 4. varamedlem, og evt. andre justeringer i varalistene, etter at valgstyret har foretatt nytt
valgoppgjør for Høyres gruppe.
C) Valg til øvrige verv
Høyres bystyregruppe ber om at det foretas følgende endringer i øvrige verv som er innehatt av Frank
Jenssen:
Forslag

Verv
a) Styremedlem i Stiftelsen Midt-Norsk Musikkteater

Merethe Ranum

b) Varamedlem til styret i Trøndelag Teater

Yngve Brox

c) Medlem i Trøndelagsrådet

Yngve Brox

d) Medlem i Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen

Yngve Brox

e) Medlem i Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge

Nik. Haugrønning

f) Medlem i Frivillighetspriskomiteen

Yngve Brox

g) Varamedlem i godtgjøringsutvalget

Yngve Brox

h) 2. varamedlem i lønns- og adm.-utvalget

Yngve Brox

i) Utsending til KS' fylkesmøte i Sør-Trøndelag

Merethe Ranum

j) Varamedlem til styret i Naboer AB

Merethe Ranum

Konklusjon
Saken legges fram for bystyret til behandling.
Bystyresekretariatet i Trondheim, 28.02.2008

Kari Aarnes
sekretariatsleder
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Ruth Normann
konsulent
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