Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:

torsdag 9.4.2015, 16.00 – 17.40
formannskapssalen

Forfall:
Ikke møtt:
Kopi til:

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

Referent:

Steinar Lianes

Til stede:

Saks- og dok.nr.
13/1205-69

Arkivkode
026

Dato
09.04.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 7 i arbeidsgruppen,
09.4.2015
Sak Tittel
1.

2.
3.

Godkjenning av referat fra møte 11.3.15
Referatet godkjent med følgende endring:
Formuleringen: “Arbeidsgruppen skal være panel i folkemøter” –
tas bort.
Oppfølgingssaker
Ingen.
Kommende folkemøter
Kommunestyresalen 16.april kl. 19.00.
Annonse i avisa, informasjon på hjemmesiden og facebook.
Plakater utarbeides og henges opp.
Ordføreren leder folkemøtet.
Gruppearbeid: Arbeidsgruppen møtes for å lage et opplegg for

Ansvarlig

SLI

Frist

Sak Tittel

4.
5.

6.

7.

8.

gruppearbeidet.
Arbeidsgruppen for folkemøter ordner til kommunestyresalen.
Evt. streaming av folkemøtet i k-salen vurderes.
Henvendelser til Trondheim og Melhus kommuner
Ordførerens brev av 27.3.15 til ordførerne i Melhus og Trondheim.
Ingen tilbakemeldinger foreløpig.
Stortingsmeldinga om “Kommunereformen – nye oppgaver til
større kommuner”.
Oppgaver som skal overføres er til: “Større og mer robuste
kommuner”.
Kollektivtransport og videregående skoler til store (by)kommuner.
Saken skal opp i Stortinget i vår.
Foiler fra fylkesmannens prosjektledermøte oversendes
arbeidsgruppen.
Vedtakene i styringsgruppa om videre arbeid med rapporten av
18.12. 2014 og om videre utredning av 0-alternativet (Klæbu
kommune består som før)
- Se på sammensetning av undergruppene til arbeidsgruppene ved
utredning av 0-alternativet.
- Er alle områder omhandlet i rapporten av 18.12.?
- Se på evt. nytt mandat for arbeidsgruppen.
Eventuelt
- Prosjektledersamling - invitasjon fra Trondheim om å delta i
arbeidet med utredning av kommunedelsdemokrati. SLI deltar.
Neste møte
Tirsdag 21.4.2015, kl. 16.00 – 19.00

Ansvarlig

SLI

Frist

