Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:

25.11.2014, kl. 16.00 – 17.55
formannskapssalen

Kopi til:

Lillian Waaden – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Kirsti Tømmervold – 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
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Daniel Kvisten – fra administrasjonen
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Møtedeltakerne

Referent:

Steinar Lianes

Til stede:

Forfall:

Saks- og dok.nr.
13/1205-24

Arkivkode
026

Dato
25.11.2014

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 3 i arbeidsgruppen,
25.11.2014
Sak Tittel
1.
2.

Godkjenning av referat
Referat gjennomgått og godkjent.
Formannskapets vedtak (styringsgruppen) vedtak 20.11.2014
Formannskapet som styringsgruppe for arbeidet med
kommunereformen vedtar at det snarest tas kontakt med Trondheim
kommune og Melhus kommune, for sonderingsmøter mellom
formannskapene. Det tas deretter kontakt med Malvik kommune,
Skaun kommune og Midtre-Gauldal kommune for avklarende
samtaler. Her stiller ordfører, varaordfører, Kirsti Tømmervold og

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

3.
4.

5.

6.

Ole Horgøien. Fungerende rådmann deltar i sonderingsmøter og
alle samtalene.
Gjennomgang av spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsens hovedpunkt ble gjennomgått.
Arbeidsgruppenes delrapporter – foreløpig presentasjon – evt.
avklare spørsmål
Delgruppene la fram status for arbeidet med sine rapporter. Alle
godt i gjenge. Noen grupper må avtale møter fram til levering innen
2.12.
Gruppene skal skrive en innledning til rapporten som sier noe om
sin delrapport – hvilke metoder som er brukt, evt. antagelser og
egen synsing.
Kontakt for sonderinger/avklarende møter med andre
kommuner – status
Det er sendt forespørsel til Trondheim og Melhus.
Mottatt svar 25.11. fra ordføreren i Melhus.
Det er satt ned en prosjektstyringsgruppe i Melhus. De har to møter
igjen – det siste den 6.januar. De vil bli ferdige med dette arbeidet
før de takker ja til møter med nabokommuner, og ser for seg
samtaler i januar.
Evt.
- Neste møte i arbeidsgruppen 9.12.med behandling av rapport.
Arbeidsgruppens møte 2.12. er avlyst. Fristen for å levere
delrapporter er 2.12. Etter hvert som delrapportene leveres,
distribueres disse til arbeidsgruppens medlemmer.
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