Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:

tirsdag 28.10.2014, 16.00 – 17.20
formannskapssalen

Forfall:
Kopi til:

Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Olaf Løberg – fra administrasjonen
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Daniel Kvisten – fra administrasjonen
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret
Møtedeltakerne

Referent:

Steinar Lianes

Til stede:

Saks- og dok.nr.
13/1205-18

Arkivkode
026

Dato
28.10.2014

Framtidig kommunesamarbeid – kommunereformen
- møte 2 i arbeidsgruppen, 28.10.2014
Sak Tittel
1.

2.

Godkjenning av referat fra møte 22.10.2014
Referatet godkjent med følgende endringer:
-Utredningspunkt “Frivillig sektor” byttes ut med “Lag og
organisasjoner”.
Vedtak i styringsgruppen - arbeidsgruppens spørsmål fra sist
møte
Saker og spørsmål som ble tatt opp i arbeidsgruppens møte
22.10.2014 – lagt fram for styringsgruppen 23.10.
-Utkast til brukerundersøkelse gjennomgått i møtet, anbefalt

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

Ansvarlig

spørreskjema legges fram for styringsgruppen til godkjenning.
Vedtak:
Formannskapet vedtar bearbeidede utkast til spørreskjema, og
velger TNS-gallup som leverandør.
-Forespørsel fra «Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu», om å få ha med 2 medlemmer i arbeidsgruppen.
Vedtak:
Formannskapet opprettholder vedtaket om 1 medlem i
arbeidsgruppen fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen –
fagråd Klæbu.

3.

4.

-Spørsmål tatt opp om rådmannens rolle som leder av
arbeidsgruppen, og forholdet at rådmannen har fått ny jobb i
Trondheim kommune.
Vedtak:
Formannskapet vedtar at rådmann Olaf Løberg leder
arbeidsgruppen fram til 1.12.2014, deretter tar kommunalsjef
Johnny Nilssen over. Nytt medlem i arbeidsgruppen pekes ut av
rådmannen og kan tiltre arbeidsgruppen fra dags dato.
Forslag til oppgave og ansvarsfordeling
Forslag gjennomgått og justert. Legges fram for styringsgruppen
30.10.
Dokumentet legges ved referatet.
Evt.
-Lokalsamfunnsforeningens lenke tilføyes på hjemmesiden.
-Møteplan:
Oppsatt møte 4.11. utgår
Oppsatt møte 19.11. avholdes ihht. plan
Oppsatt møte 13.1.15 står fortsatt og avholdes hvis behov.
Neste møte:
Onsdag 19.11.2014 kl. 16.00 på formannskapssalen

Olaf Løberg

Steinar
Lianes

Frist

