Trondheim kommune

Saksframlegg
FRITAK FRA VERV / SUPPLERINGSVALG TIL TRONDHEIM KOMMUNALE
PENSJONSKASSE.
Arkivsaksnr.: 11/1775
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Dag Ivar Thobroe fritas fra sitt verv som varamedlem i Trondheim Kommunale Pensjonskasse.
velges som nytt varamedlem for Bente Haugrønning i Trondheim Kommunale
Pensjonskasse.
Valget gjelder for resten av valgperioden.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Dag Ivar Thobroe, varamedlem til styre i Trondheim Kommunale Pensjonskasse, ber i brev av 14.02. om
fritak fra sitt verv. Søknaden begrunnes med økt arbeidsmengde og at han har valgt å redusere eksterne
tillitsverv.
I henhold til Kommunelovens § 15.2 kan: Kommunestyret og fylkestinget etter søknad frita, for et kortere
tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet.
I Pensjonskassens vedtekter § 3-1 fremgår:
Pensjonskassen ledes av et eget styre − i det følgende kalt styret − på seks medlemmer med personlige
vararepresentanter.
Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav ett styremedlem
med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak,
forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen.
To styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant
innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.
Styrets leder og nestleder utpekes av bystyret blant de styremedlemmer som er oppnevnt av bystyret.
Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt
de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.
Bystyret valgte 22.11.2007 følgende medlemmer inn i styret for Trondheim Kommunale Pensjonskasse:
1. Jon Ekeland, (SV), leder med vara Arne Byrkjeflot, (Rødt)
2. Lars Tvete,( H), nestleder med vara Grete Tønnesen, (H)
3. Rune Olsø, (Ap) med vara Hans Gunnar Auganes, (Ap)
4. Bente Haugrønning(uavhengig) med vara Dag Thobroe (Uavhengig)
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5. Kristin Sæther med vara Janne Bjørnerås
6. Terje G. Christiansen med vara Roger Mogseth

Konklusjon
Saken legges fram for bystyret til behandling.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 25.02. 2011

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Ruth Normann
konsulent

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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