Klæbu kommune
Rådmannen

Møtereferat
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:

Forfall:
Kopi til:
Referent:
Saks- og dok.nr.
13/1205-73

21.4.2015, 16.00 - 18.00
formannskapssalen
Jarle Martin Gundersen – fra kommunestyret
Lillian Waaden – fra kommunestyret
Kirsti Tømmervold – fra kommunestyret
Ole Horgøien – fra kommunestyret
Johnny Nilssen – fra administrasjonen
Elisabeth Høyem – fra administrasjonen
Hege Rovik – fra fagforeningene
Torill Sjøbakk – fra kulturrådet
Per Ivar Moe – fra idrettsrådet
Elsa Jacobsen – fra frivilligrådet
Kaare Hagerup – fra Næringsforeninga i Trondheimsregionen – fagråd
Klæbu
Daniel Kvisten – fra administrasjonen
Møtedeltakerne
Kaare Hagerup
Daniel Kvisten
Steinar Lianes
Arkivkode
026

Dato
20.04.2015

Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - møte 8 i arbeidsgruppen,
21.4.2015
Sak Tittel
1.

2.
3.

Godkjenning av referat fra møte 9.4.15
Referatet godkjent med følgende endring:
Ingvar Sund hadde forfall.
Mandat gjelder undergrupper.
Oppfølgingssaker
Ingen
Om avholdt og kommende folkemøter
- Neste folkemøte, annonsere 2 ganger
- Få omtale i Klæbuposten
- Facebook – opprette arrangement

Ansvarlig

SLI
JGU

Frist

Sak Tittel
4.

5.

Egen facebookside for kommunereformen – adm. Infogruppe
Leserinnlegg
Flippovere fra folkemøtene – oppsummering etter det neste
folkemøtet. Sammenfatte: Jarle Martin G., Kirsti T. og Lillian
W.
Fra regionrådet i Trondheimsregionen – sak om status for
kommunereformen i kommunene
- Melhus, utredning i forhold til Skaun og Midtre Gauldal er ok –
litt mindre vilje ifht. Klæbu. Trondheim uaktuelt.
- Malvik, Værnesregionen, Trondheim, Innbyggerundersøkelse
pågår.
- Rissa/Leksvik: Mulig sammanslåing 1.1.18.
- Skaun: Retningsvalg Orkdal, Melhus, Trondheim.
- Midtre Gauldal: Altenativ 1 tidlig sammenslåing uaktuelt. Gode
folkemøter, ungdommen manglet. Ser for seg fellesutredning.
- Orkdal: Ubestridt senter, Tyngdepunktet i Orkdalsregionen,
kommuner som henvender seg må ha Orkdal som førstevalg.
- Trondheim TK + 4 vedtaket. Innbyggerundersøkelse etter
valget, ikke folkeavstemning.
- Stjørdal: Ser mot Værnesregionen, Innbyggerundersøkelse på
gang.
Videre utredning av 0-alternativet
Mandat for undergrupper for videre utredning av 0alternativet:
Styringsgruppa har gjort følgende vedtak: “0-alternativet – starte
utredning snarest med et 30-40-års-perspektiv.” På denne
bakgrunnen utreder de 9 undergruppene 0- alternativet videre – i et
30-års-perspektiv, med de samme 9 tema som sist, og så langt
praktisk mulig med den samme sammensetning og ansvar.
Tilpasninger kan foretas. Alle gruppene studerer Fylkesmannens
mal for utredning og svarer på spørsmål som naturlig hører inn
under gruppa. Arbeidet starter med nytt møte i arbeidsgruppa, hvor
noen omforente, felles forutsetninger for arbeidet legges til grunn.
Som sist må det skilles klart mellom fakta og egne vurderinger.
Ingen delrapport kan være større enn 4 A4-sider. Det forutsettes at
undergruppene begrenser innsats og tidsforbruk. Frist for arbeidet i
undergruppene er 01.11. 2015”.
Fylkesmannens “mal” i 4 punkt – se brev av 13.3.2015. – sendes ut
til arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppenes sammensetning – som ved rapport av 18.12.

6.

Referat fra avholdt prosjektledersamling om
kommunedelsdemokrati
Gjennomgang av foiler fra samling om kommunedlesdemokrati.

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel
7.
8.
9.

Foiler sendes ut til arbeidsgruppen.
Evt. avglømte oppdrag – ved prosjektleder
Folkeavstemning – sak i kommunestyret 30.4.
Eventuelt
Neste møte
- Tirsdag 19.mai, 16.00 – 19.00

Ansvarlig
SLI

Frist

