Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:

Forfall:

Kopi til:

Referent:
Saks- og dok.nr.
13/1205-97

tirsdag 18.august 2015, 16.00 - 17.10
formannskapssalen
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Kjetil Mjøsund – fra administrasjonen
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Hege Rovik – fra fagforeningene
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Ingvar Sund – fra fagforeningene
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Møtedeltakerne
Jarle Martin Gundersen
Ingvar Sund
Kaare Hagerup
Steinar Lianes
Arkivkode
026

Dato
18.08.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 11 i arbeidsgruppen,
18.8.2015
Sak Tittel
1.
2.

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra møte 17.6.15
Referatet godkjent.
Oppfølgingssaker
Om avholdt og kommende folkemøter
Egen facebookside for kommunereformen – tas med til adm.
infogruppe. Fra adm. inforgruppe: Mangler ressurser.
Temaet tas med til styringsgruppen.

SLI

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. inforgruppe: Mangler ressurser.
Temaet tas med til styringsgruppen.
Statusrapport fra undergruppene om arbeidet med 0alternativet – (frist for rapport 1.11.)
- Demokrati: Ikke holdt møte.
- Økonomi: Det jobbes – møte avholdes
- Sosiologi: Skal holde møte straks
- Ansattes rettigheter: Har hatt et møte
- Samferdsel og arealbruk: Startet arbeidet
- Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse: hatt 2 møter – nytt
møte snart. Swot analyse utarbeides..
- Interkommunale selskaper: Hatt møter.
- Lag og organisasjoner: Holdt et møte.
- Næringsutvikling: Et møte holdt, evt. spørreundersøkelse.
“Forslag til utkast til intensjonsavtale ang. kommunereformen
mellom Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommune”
Ordføreren har svart på henvendelsen og overs. kommunestyrets
vedtak av 25.6.
Vedtak om kommunereformen i styringsgruppa
(formannskapet) og i kommunestyret
Formannskapets vedtak 18. juni:
“Formannskapet ber rådmannen gjøre krav på midler fra
fylkesmannen i forbindelse med at Klæbu deltar i et forberedende
arbeid sammen med flere nabokommuner med tanke på å utarbeide
et beslutningsgrunnlag for kommunereformen”.
Kommunestyrets vedtak 25. juni:
“1. Med dagens innhold i kommunereformen ser Klæbu kommune
ingen mulighet til å legge føringer for hvem vi eventuelt skal slå oss
sammen med. Klæbu kommune har alltid og vil alltid måtte søke
samarbeid med sine nabokommuner. En kan ikke ta stilling til en
eventuell kommunesammenslåing før vi har fått klarhet i hva våre
nabokommuner ønsker. En foreslår derfor at et eventuelt
retningsvalg utsettes inntil det foreligger tilstrekkelig informasjon
fra våre nabokommuner.
2. Kommunestyret ber rådmannen gjøre krav på midler fra
fylkesmannen i forbindelse med at Klæbu kommune har deltatt og
deltar i et forberedende arbeid sammen med Trondheim kommune
og flere nabokommuner med tanke på å utarbeide et
beslutningsgrunnlag for kommunereformen.”

Ansvarlig

SLI
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Sak Tittel
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Søknad til Fylkesmannen om midler til internt frikjøp m.m.
Kopi sendt ut til medl.
Ikke mottatt svar fra fylkesmannen.
Rapport per 1. juli 2015 fra Klæbu kommune til Fylkesmannen
Inneholdende kommunestyrets vedtak og ordførerens vurderinger.
Kopi sendt ut til medl.
Referat fra administrativt møte 19.06. mellom kommunene
Klæbu, Malvik, Skaun og Trondheim
Referat fra møtet var sendt ut.
Orientering om kommunedelsdemokratiutredningen.
Møte i regionrådet 19.06. – Fylkesmannens vurdering av status
i fylket og i Trondheimsregionen
Orientert om.
Evt.
- Fylkesmannens statusrapport for kommunene – var utsendt og
ligger på hjemmesidene til kommunen.
Neste møte
29.9.2015 kl. 16.00 – 19.00.

Ansvarlig
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