Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:

19.5.2015, 16.00 – 18.00
formannskapssalen

Til stede:

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

Forfall:
Ikke møtt:

Kopi til:

Referent:
Saks- og dok.nr.
13/1205-82

Arkivkode
026

Dato
19.05.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 9 i arbeidsgruppen,
19.5.2015
Sak Tittel
1.
2.

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra møte 21.4.15
Referatet godkjen.
Oppfølgingssaker
Om avholdt og kommende folkemøter
- Egen facebookside for kommunereformen – tas med til adm.
infogruppe

SLI

Frist

Sak Tittel
3.

4.

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
Videre utredning av 0-alternativet
Undergrupper:
Demokrati: Jarle Martin Gundersen
Økonomi: Daniel Kvisten
Sosiologi: Kjersti Utne
Ansattes rettigheter: Ingvar Sund/Hege Rovik
Samferdsel og arealbruk: Elisabeth Høyem
Tjenesteproduksjon: Johnny Nilssen
Interkommunalt samarbeid: Johnny Nilssen
Lag og organisasjoner: Per Ivar Moe
Næringsutvikling: Kåre Hagerup
Utarbeide rapport: Steinar Lianes
-

5.

6.

Legge opp til et 30-års perspektiv, dvs til 2045.
Befolkningsprognose for Klæbu kommune. Aldersinndelt i 5årsgrupper, legges til grunn.
Klimaendringer – miljø
Evt. nord/sør konflikter
Rettighetssamfunnet
Spesialisering
Rapport “Trondheimsregionen 2040” – sendes ut til
arbeidsgruppen.

Undergruppene avgir statusrapport på neste møte.
Kommunestyrevedtaket 30.april om folkeavstemning
Kommunestyret vedtar at det ikke skal avholdes folkeavstemning om
kommunesammenslåing samtidig med kommunestyre/fylkestingsvalget 2015.
Når vi har et beslutningsgrunnlag, en eventuell intensjonsavtale, tar
kommunestyret opp til vurdering folkeavstemning våren 2016.
Referat fra adm. møter mellom Klæbu, Malvik, Skaun og
Trondheim kommune om kommunedelsdemokrati, SWOTanalyse mm
Siste versjoner pr 18.mai sendes ut til arbeidsgruppen – når den
foreligger.
- Hva kan evt. rådhuset i Klæbu brukes til? Kan vi forhandle oss
fram til at et eller annet kan drives fra rådhuset i Klæbu i en evt.
framtidig sammenslått kommune?
- Er det vilje til å støtte etableringen av en v.g.skole i Klæbu?
- Kan det gis aktiv støtte til etablering av hestesportssenteret i
Klæbu?

Ansvarlig

SLI

Frist

Sak Tittel
-

7.
8.

9.

TK + 1 (Klæbu) er ikke et ønskelig resultat av evt.
sammenslåing. Det må være flere randkommuner med.
- Trondheim må være motor i utredningsarbeidet, hvordan tenker
Trondheim seg fremdriften i utredningsarbeidet etter valget?
Svar fra Trondheim kommune på henvendelse fra Klæbu
kommune om nye møter
Delt ut.
Eventuelt
- Sak til kommunestyret i juni. Styringsgruppen forelegges
spørsmål om innhold.
- Brev av 29.4.15 om Kommunal planstrategi og forholdet til
kommunereformen – sendes ut til arbeidsgruppen.
Neste møte
Onsdag 17.6.2015 kl. 16.00

Ansvarlig

Frist

