Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:

Forfall:

Kopi til:

Referent:
Saks- og dok.nr.
13/1205-87

onsdag 17.6.2015, 16.00 – 17.30.
formannskapssalen
Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Hege Rovik – fra fagforeningene
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Daniel Kvisten – fra administrasjonen
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Møtedeltakerne
Elisabeth Høyem
Daniel Kvisten
Torill Sjøbakk
Kaare Hagerup
Ingvar Sund
Steinar Lianes
Arkivkode
026

Dato
17.06.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 10 i arbeidsgruppen,
17.6.2015
Sak Tittel
1.
2.

Godkjenning av referat fra møte 19.5.15
Referatet godkjent.
Oppfølgingssaker
Om avholdt og kommende folkemøter
Egen facebookside for kommunereformen – tas med til adm.

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

3.

4.

5.
6.

7.

infogruppe.
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
Statusrapport fra undergruppene om arbeidet med 0alternativet
- Demokrati: Ikke hatt møte. Sett på arbeid som pågår i
Trondheimsregionen 2040, i et 30-40 års perspektiv.
- Økonomi: Ikke hatt møte.
- Sosiologi: Ingen info.
- Ansattes rettigheter: Hatt et møte 29.5. Tar utgangspunkt i
gjeldende lovverk – sett på behovet for arbeidskraft/beholde
kompetanse.
- Samferdsel og arealbruk: Husk kirkegården?
- Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse: Holdt 2 møter. Sett
på det som kom fram på folkemøter. Arbeider med SWOTanalyse.
- Interkommunale selskaper: Holdt 2 møter. Sett på det som kom
fram under folkemøter.
- Lag og organisasjoner: Hatt et møte, og drodlet rundt temaet.
- Næringsutvikling: Ingen info.
Referat fra adm. møter i Trondheimsområdet og fra
prosjektledersamling
- Utredning rundt kommunedelsdemokrati. Sett på om det er
interessante oppgaver å overføre til evt. bydeler. Skal på
befaring til Oslo i august.
- SWOT-analys for en sammenslått kommune med fordeler og
ulemper i et 30-års perspektiv.
- Ser på grunnlag og innhold i en intensjonsavtale om
sammenslåing.
Status for avklarende ordførermøte mellom Skaun, Melhus,
Midtre Gauldal og Klæbu kommune
Ordføreren har invitert til møte. Dette avholdes fredag 19.6.
Eventuelt
- Kommunestyresak vedr. statusrapport til fylkesmannen, og
drøfting av retningsvalg 25.6.
- Info gis til ansatte om kommunereformen på div. møter.
- Ansattes rettigheter – Spørsmål om det er kontakt mellom
ansatte i andre kommuner om saken? Ingen kontakt
arbeidstakerorganisasjonene i mellom.
Neste møte
18.8.2015 kl. 16.00.
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