KOMMUNEREFORMEN KLÆBU KOMMUNE – FORSLAG TIL
OPPGAVEFORDELING OG UTREDNINGSANSVAR.

Geografisk omfang: Vi utreder i denne omgang alternativene Klæbu alene, Klæbu og
Melhus samt Klæbu og Trondheim. Alle tre alternativene skal utredes for samtlige
problemstillinger.
Ansvar: Under ansvar er listet opp de i arbeidsgruppen som kollektivt er ansvarlig for å
utarbeide delrapporten. Den som har fått sitt navn understreket koordinerer gruppens
arbeid.
Kilder: Det er viktig at arbeidet er faktabasert, at kilder oppgis og at egne vurderinger
fremstår som nettopp det.
Omfang: Ingen delrapport må være større i omfang enn 4 A4 sider
Tidsfrist: Delrapportene må være ferdige til behandling i arbeidsgruppen 2.12, og
sluttrapporten må være sammenstilt innen 16.12.

Delrapporter, tema/problemstillinger og ansvar:
Demokrati:
1. Minste lovlige størrelse på kommunestyre i en sammenslått kommune, og sannsynlig
antall representanter fra nåværende Klæbu kommune i det nye kommunestyret.
2. Hvilke andre demokratiske organer og deltakelsesformer enn politiske påvirkes av
sammenslåing, og hvordan ?
3. Andre påvirkninger på lokaldemokratiet ?
4. Hvilke varige, lovlige avbøtende tiltak kan gjennomføres for å sikre Klæbus befolkning
innflytelse i en sammenslått kommune ?
Ansvar: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Lillian Waaden, Ole
Horgøien.

Økonomi:
1. Rammetilskudd, skatt og andre frie inntekter som ikke stammer fra egne investeringer pr
2014. Sannsynlig utvikling, basert på demografiske data.
2. Kommunens økonomiske stilling vurdert etter regnskapsbalansens passivaside i 2014.
Herunder gjeldens størrelse, gjeld pr innbygger, gjeld i % av frie inntekter, sannsynlig

gjeldsutvikling etter 2018 basert på investeringsstatus vurdert mot behov, disposisjonsfond
pr innbygger, netto disposisjonsfond når premieavviksavsetninger er fratrukket, andre
forhold ved balansen.
3. Kommunens økonomiske stilling vurdert etter regnskapsbalansens aktivaside:
Bankinnskudd totalt og pr innbygger, investeringsfond totalt og pr innbygger, verdi av
aksjeposter totalt og pr innbygger.
4. Betalingsregulativet: sammenstilling av dagens betalingsregulativ. Vurdering av sannsynlig
utvikling i de tre alternativene de neste 5 år. Kartlegging av eiendomsskatt og sannsynlig
utvikling.
Ansvar: Daniel Kvisten, Elisabeth Høyem

Sosiologi:
1. Sammenstilling av erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og svar på relevante
spørsmål i spørreundersøkelsen mht effekten på tilhørighet, deltakelse, fremmedgjøring mv,
med fokus på innbyggerne.
2. Identifisere strategier og tiltak som kan motvirke negative effekter og stimulere positive.
Ansvar: Olaf Løberg (Kjersti Utne, Tove Kummeneje)

Ansattes rettigheter:
1. Hvilke lover og regler regulerer ansattes rettigheter mht ansettelsessikkerhet, lønn og
godtgjørelser mv i forbindelse med sammenslåing av to eller flere kommuner.
2. Identifisere og beskrive eventuelle særavtaler som er inngått ifm kommunereformen om
dette, alternativt om det arbeides med det.
3. Identifisere strategier for å rekruttere og beholde medarbeidere i perioden inntil
kommunereformen er avklart for Klæbu kommunes vedkommende
Ansvar: Ingvar Sund, Daniel Kvisten, (Kirsten Øyås Berg)

Samferdsel og arealbruk:
1. Dokumentere dagens reisemønster ut og inn av Klæbu kommune, både jobbreiser og
fritidsreiser.
2. Foreta en vurdering av og begrunne hvordan samferdselstilbudet for dagens innbyggere i
Klæbu trolig vil påvirkes i de tre alternativene.
3. Vurdere og begrunne hvordan arealbruken i Klæbu trolig påvirkes i de tre alternativene
Ansvar: Elisabeth Høyem, (Geir Magne Sund, Tove Kummeneje, Tore Flatmo)

Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse:
1. Foreta en vurdering av hvilke tjenester og hvilken myndighetsutøvelse som vil bli
geografisk levert i Klæbu, og hvilke tjenester/myndighetsutøvelsen innbyggerne mest
sannsynlig vil få levert fra annet sted i de tre alternativene.
2. Foreta en sammenstilling av ressursbruken og kvaliteten på
tjenestene/myndighetsutøvelsen i de tre alternativene, basert på sammenstilling av offisiell
statistikk innenfor relevante områder som barnehagedrift, grunnskole, barnevern, omsorg
og helse mv.
3. Beskrive andre problemstillinger knyttet til endret nivå på
tjenesteproduksjonen/myndighetsutøvelsen med utgangspunkt i de tre alternativene, både
nye muligheter og nye begrensninger.
Ansvar: Johnny Nilssen, Daniel Kvisten, Elisabeth Høyem (Ole Folland)

Interkommunalt samarbeid
1. Lage en sammenstilling som viser omfanget av dagens interkommunale samarbeid,
herunder type, økonomisk omfang, organisering, evaluering, politisk styring.
2. Beskrive sannsynlige endringer i det interkommunale samarbeidet i de tre alternativene
Ansvar: Olaf Løberg, Johnny Nilssen, (Ole Folland)

Lag og organisasjoner
1. Kartlegge og beskrive de kommunale rammebetingelsene for lag og organisasjoner i de
tre kommunene, og begrunne sannsynlige nye rammebetingelser for Klæbus lag og
organisasjoner i de tre alternativene.
2. Beskrive den demokratiske organiseringen av lag og organisasjoner i dagens tre
kommuner, og beskrive hvordan vi tror denne vil se ut i de tre alternativene.
3. Beskrive situasjonen mht idrettsanlegg og kulturlokaler i de tre kommunene, og hvordan
tilgang på slike vil endres for Klæbus befolkning i de tre alternativene.
Ansvar: Per Ivar Moe, Torill Sjøbakk, Elsa Jacobsen, Lillian Waaden

Næringsutvikling
1. Beskriv hvordan rammebetingelsene for næringslivet i Klæbu er i dag, og hvordan det vil
kunne påvirkes i de tre alternativene.
Ansvar: Kaare Hagerup, Elisabeth Høyem.

Koordinering av arbeidet og sammenstilling av hovedrapporten.
1. Sikre fremdrift på alle områder, og påse at det ikke gjøres dobbeltarbeid.
2. Sørge for koordinering mot Fylkesmannens arbeid, samt påse at alt relevant
faktasammenstilling som skjer i regi av Fylkesmannen og andre kommer de ulike
delrapportansvarlige i hende.
3. Produsere hovedrapporten innen fastsatt frist.
Ansvar: Steinar Lianes

