Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:

Forfall:
Kopi til:
Referent:

onsdag 11.3.2015, 16.00 – 17.40
Klæbu rådhus, formannskapssalen
Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret, permitert kl. 17.20.
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Daniel Kvisten – fra administrasjonen
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Møtedeltakerne
Ingvar Sund
Ole Horgøien
Steinar Lianes

Saks- og dok.nr.
13/1205-59

Arkivkode
026

Dato
11.03.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 6 i arbeidsgruppen,
11.3.2015
Sak Tittel
1.

Godkjenning av referat fra møte 16.12.2014
Referatet godkjent.

2.

Oppfølgingssaker
Sonderingsmøter og avklarende møter med andre kommuner –
status
Møte med Melhus 8.1.15 i Klæbu. – kl. 09.00 – 11.00
Møte med Trondheim 15.1.15 i Klæbu. – kl.12.00 – 15.00
Det ble orientet fra møtene.

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Det er også avholdt møte med Skaun kommune 10.3.2015, og avtalt
møter med Midtre Gauldal kommune 17.3. og Malvik kommune
23.3.
Kommunestyrets tre vedtak om retningsvalg, framdriftsplan og
folkeavstemning
Vedtakene ble gjennomgått.
Kommunestyrets vedtak om å prioritere folkemøter og
informasjon til innbyggerne
Folkemøte der arbeidsgruppens rapport og innbyggerundersøkelsen,
blir presentert – arbeidsgruppen er panel. 16.april 2015, i K-salen,
kl. 19.00.
Hjemmesiden: Nyheter på hjemmesiden om kommunereformen –
legges også ut på facebook.
Undergruppe som lager program til folkemøtet 16.4.:
- Ordfører
- Kirsti Tømmervold
- Per Ivar Moe
- Steinar Lianes
Nærmere om kommunestyrets vedtak om å utsette saken om
folkeavstemning til møtet 30.04.
Skal saksframlegget til den 30.4. være det samme som til 22.1.?
Skal saken innom formannskapet?
Saken skal direkte til kommunestyret.
Involvering av ansatte
Det jobbes med saken ihht. styringsgruppens vedtak.
Framdrift i kommunereformprosessen i Trondheim
kommune/TK som motor i videre utredningsarbeid?
Det jobbes med saken ihht. styringsgruppens vedtak: “T+4, hvilken
rolle kan Trondheim spille som “motor” i utredning av dette
alternativet”?
Kommende proposisjon om bl.a. oppgaveportefølje
Kommer i mars/april.
Evt. invitere representant fra fylkesmannen for å orientere om
oppgaveportefølje.
Tilbud om bistand fra Fylkesmannen
Slås sammen med pkt. 11.
Eventuell bistand fra Ørland og/eller Inderøy kommune
Avventer inntil videre.
Fellesmøte mellom styrings- og arbeidsgruppa med
representant for fylkesmannen
24.mars – kl. 16.00 – 19.00
Samme programkomite som folkemøte – se pkt. 4.
Representanter for fylkesmannen inviteres.
Eventuelt
Torill Sjøbakk går av som leder for kulturrådet.

Ansvarlig

JNI

JGU/JNI

JNI

Frist

Sak Tittel
13.

Neste møte:
24.mars

Ansvarlig

Frist

