Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:

Onsdag 22.10.2014, 16.00 -18.45
Rådhuset, formannskapssalen

Til stede:

Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Olaf Løberg – fra administrasjonen
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet (til 17.55)
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu

Forfall:
Kopi til:

Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Møtedeltakerne

Referent:

Steinar Lianes

Saks- og dok.nr.
13/1205-15

Arkivkode
026

Dato
22.10.2014

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 1 i arbeidsgruppen,
22.10.2014
Sak Tittel
1.

Ansvarlig

Konstituering av arbeidsgruppe
Føringer fra kommunestyre og styringsgruppe:
• Rådmannen leder arbeidsgruppen
• Fagsjef politisk sekretariat er sekretær for arbeidsgruppen

2.

Gruppen konstituerte seg med rådmannen som leder og fagsjef
politisk sekretariat som sekretær.
Gjennomgang av tempoplan i kommunereformen

OLO

Frist

Sak Tittel

Ansvarlig

Frist

Steinar
Lianes

23.10.

Lenke til departementets side – milepæler og tidsplan gjennomgått
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform
/Hvorfor-kommunereform/prosess.html?id=751050
Oversikt over faser i kommunestrukturprosessen – rammene for
prosessene i Sør-Trøndelag gjennomgått
3.

Brukerundersøkelse, behandling av spørreskjema – valg av
leverandør
Formål: Arbeidsgruppen anbefaler informanter fra 16 år
Det ringes på vegne av kommunestyret i Klæbu.
Pkt. 1 Bakgrunnsspørsmål
Meningsmålingsbyrå råd vedr. skole/vgs/høyere utdannelse brukes
Om yrkesaktiv – føyes til:
-student/elev
-selvstendig næringsdrivende
Pkt.2. Målsetting om redusert antall kommuner, og pkt. 3 om
fremtidig kommunestruktur bygges sammen.
5. Oppgaveløsning etter evt. sammenslåing
Som innspill fra byrå – med noen justeringer
1 og 2 slås sammen til lokaldemokrati – Føyes til et punkt om:
Tilbud innen kultur, idrett og fritid
Pkt. 7. Navn på ny kommune
Spørsmålet tas ut av undersøkelsen.

4.

5.

Med disse endringer i utkastet, legges spørreskjemaet fram for
styringsgruppen 23.10.
Arbeidsgruppen anbefaler styringsgruppen å gå for tilbudet fra
TNS-gallup.
Anbefale å utrede virkningen av:
Klæbu fortsetter som en selvstendig kommune
Sammenslåing mellom Klæbu og Melhus
Sammenslåing mellom Klæbu og Trondheim
Identifisering av utredningsspørsmål
-Demokrati
-Økonomi
-Sosiologi
-Ansattes rettigheter
-Samferdsel
-Tjenesteproduksjon – tjenestetilbud

OLO
28.10.
Forslag til
oppgaveforde
ling til neste
møte.

Sak Tittel

Ansvarlig

Frist

-Intekommunalt samarbeid
-Frivillig sektor
-Næringsutvikling
6.

7.

Foiler fra møte legges ved.
Møteplan for arbeidsgruppe fram til 1.2.2015
• Tirsdag 28.10. (alle møter fra kl.16.00)
• Tirsdag 4.11.
• Onsdag 19.11.
• Tirsdag 2.12.
• Tirsdag 9.12.
• Tirsdag 16.12.
• Tirsdag 13.1.
Møtene legges inn i kallender.
Eventuelt
- Forespørsel fra «Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu», om å få ha med 2 medlemmer i arbeidsgruppen.
- Spørsmål tatt opp om rådmannens rolle som leder av
arbeidsgruppen, og forholdet at rådmannen har fått ny jobb i
Trondheim kommune.
-Kontakt med nabokommuner – Melhus/Trondheim – etter at
resultatene fra spørreundersøkelsen er klar.
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