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Valg av styrer, råd og utvalg som oppnevnes av
kommunestyret for valgperioden 2019 – 2023
Innstilling til vedtak:
Følgende styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes i nevnte styrer, råd og utvalg:

1. Remiks Miljøpark AS
Medlem:
2. Remiks Husholdning AS
Medlem: Sofie Stranger (MDG)
3. Forliksrådet
Medlemmer:
1.
2.
3,
Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4. Konfliktrådet
Medlem:
Varamedlem:

Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Mari E. Hult
Stabssjef for politisk og administrativ ledelse

1

Hva saken gjelder
Oppnevning av representanter fra Tromsø kommune i diverse styrer, råd og utvalg.
Saksutredning
1. Remiks miljøpark AS
Remiks Miljøpark AS ble omdannet fra kommunalt foretak den 1.9.2009. Selskapet har som
formål å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet.
Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver innenfor tema knyttet
til avfall, miljø og gjenvinning.
Remiks er eid av Tromsø kommune (99,99 %) og Karlsøy kommune (0,01 %), og er lokalisert
på nordre del av Tromsøya. Konsernet Remiks Miljøpark AS har tre datterselskaper - Remiks
Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.
Sammensetning:
I henhold til vedtektene § 6 skal det velges 1 styremedlem blant kommunestyrerepresentantene
i Tromsø kommune.
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
2. Remiks Husholdning AS
Ved en inkurie ble valg av representanter gjort av formannskapet, mens det er kommunestyret
som har denne fullmakten.
Remiks Miljøpark AS ble omdannet fra kommunalt foretak den 1.9.2009. Selskapet har som
formål å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet.
Remiks er eid av Tromsø kommune (99,99 %) og Karlsøy kommune (0,01 %), og er lokalisert
på nordre del av Tromsøya. Konsernet Remiks Miljøpark AS har tre datterselskaper - Remiks
Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS. Remiks Husholdning AS
ivaretar kommunens lovpålagte tjenester innenfor renovasjon, og er å anse som offentligrettslig
organ.
Sammensetning:
I henhold til vedtektene § 5 skal 1 styremedlem utpekes direkte av kommunestyret i
eierkommunene.
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
3. Konfliktrådet
Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere
personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Konfliktrådet gjennomfører
de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging
og ungdomsstraff. Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater,
hvis saken egner seg for konfliktrådsbehandling.
Sammensetning:
I henhold til konfliktrådsloven § 3 og 4 skal kommunestyret utpeke 1 representant.
Oppnevningen gjelder for en periode på 4 år.
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4. Forliksrådet
I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange
varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og
menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølgen oppnevnelsen viser, jfr. domstolloven § 27.
Sammensetning:
I henhold til domstolloven § 57 skal forliksrådets medlemmer og varamedlemmer velges av
kommunestyret selv. Valget forgår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og
gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.
Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn og kvinner – som er vederheftige
og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. I tillegg stiller domstolloven § 56
visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
•
•
•

Vedkommende må ha fylt 25 år.
Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start.
Som forliksrådsmedlemmer skal det bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Vedtekter Remiks Miljøpark AS
Vedtekter Remiks Husholdning AS
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