Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:

Forfall:

Kopi til:

Referent:
Saks- og dok.nr.
13/1205-103

tirsdag 13.10.2015, 16.00 - 17.30
formannskapssalen
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret
Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Kjetil Mjøsund – fra administrasjonen
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Hege Rovik – fra fagforeningene
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Møtedeltakerne
Hege Rovik – fra fagforeningene
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Steinar Lianes
Arkivkode
026

Dato
13.10.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 12 i arbeidsgruppen,
13.10.2015
Sak Tittel
1.
2.

Godkjenning av referat fra møte 18.8.15
Referatet godkjent.
Oppfølgingssaker
Om avholdt og kommende folkemøter
Egen facebookside for kommunereformen – tas med til adm.
infogruppe. Fra adm. infogruppe: Mangler ressurser.
Temaet er av rådmannen tatt opp i styringsgruppen.

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

3.

4.

5.

Oppsummering fra folkemøtene
Gjennomgang av innspillene fra gruppearbeidene.
Innspillene fra folkemøtene tas med inn i videre utredning av 0alternativet.
Innspill om kommunens hjemmesider tas med til adm.infogruppe
Fra adm. infogruppe: Mangler ressurser.
Temaet er av rådmannen tatt opp i styringsgruppen.
Statusrapport fra undergruppene om arbeidet med 0alternativet
- Demokrati: Under arbeid.
- Økonomi: Sjekkes.
- Sosiologi: Under arbeid.
- Ansattes rettigheter: Sjekkes.
- Samferdsel og arealbruk: Snart ferdig – hatt 5 møter.
- Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse: Ferdig.
- Interkommunale selskaper: Ferdig.
- Lag og organisasjoner: Under arbeid.
- Næringsutvikling: Hatt møter – kjører spørreundersøkelse. Blir
ferdig innen fristen.
Frist for å levere ferdig delrapport er 1.november.
Eventuelt
- Kriterier for bevilgninger fra fylkesmannen 2015/2016.
- Arbeidet med 0-alternativet fullføres. Arbeidsgruppen ber så
styringsgruppen vurdere ressursbruken i arbeidet med
kommunereformen, sett i lys av at det for tiden kan virke som
nabokommunene/alle avventer situasjonen.
- Rapportering til fylkesmannen i høst. Sjekke hvilke frister som
gjelder.
Neste møte
- Mandag 9.november kl. 16.00 – 19.00

Ansvarlig

Frist

