Trondheim kommune

Saksframlegg
ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARATI OG MILJØPARTIET DE GRØNNE
Arkivsaksnr.: 10/301
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Hilde Opoku går av som leder i Oppvekstkomiteen.
Hilde Opoku velges som nestleder i Kontrollkomiteen.
Kenneth T. Kjelsnes går av som nestleder i Kontrollkomiteen.
Kenneth T. Kjelsnes velges som leder i Oppvekstkomiteen.
Hilde Opoku går ut av varalista til Formannskapet.
Kenneth T. Kjelsnes velges som vararepresentant nr.6 for de faste representantene nr. 1 – 7 i
Formannskapet.
Jan Bojer Vindheim velges som ny representant i styret for Trondheim kommunale kulturskole.

Endringene gjøres gjeldende fra 17.desember 2010.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Hilde Opoku ble innvalgt i Trondheim bystyre på Sosialistisk Venstrepartis valgliste ved kommunevalget i
2007. Opoku har meddelt at hun nå har meldt seg ut av Sosialistisk Venstreparti og at hun nå er medlem
av Miljøpartiet de Grønne.
På bakgrunn av overnevnte opplysninger ber gruppeleder Harald Nissen i Miljøpartiet de Grønne og
gruppeleder Elin Kvikshaug Berntsen i Sosialistisk Venstreparti om at det foretas følgende endringer for de
to partiene:
Hilde Opoku går av som leder i Oppvekstkomiteen. Hun flyttes over i Kontrollkomiteen og velges som
nestleder der. Kenneth T. Kjelsnes går av som nestleder i Kontrollkomiteen. Han flyttes over i
Oppvekstkomiteen og velges som leder der.
I og med at Hilde Opoku blir medlem i Kontrollkomiteen kan hun ikke inneha verv i andre kommunale
utvalg eller styrer. Hilde Opoku går derfor ut av varalista til Formannskapet, og Kenneth T. Kjelsnes trer
inn i hennes sted.
I styret for Trondheim kommunale kulturskole går Hilde Opoku ut, og Jan Bojer Vindheim
trer
inn i hennes sted.
Det bes om at endringene vedtas i bystyret 16. desember 2010 og at de gjøres gjeldene fra og med
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Trondheim kommune
17.desember 2010.

Konklusjon
Saken legges framfor bystyret til behandling.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 06.12.2010

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Ruth Normann
konsulent

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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