Tilbakemelding vedrørende retningsvalg kommunereformen (jf.prosjektplan for Sør-Trøndelag):

Orkdalsregionen
Frøya

Hitra

Tilbakemelding pr 1. februar 2015:

Tilbakemelding pr 1.juli 2015:

Alternative geografiske retningsvalg i prioritert rekkefølge som kommunen vil gå videre med
for å utrede/klargjøre

Hvilke alternativer for kommunesammenslåing vil kommunen gå videre med å utrede ?

Vedtak KST 15.1.2015:
Uprioritert:
Hitra kommune
Fosen kommunene og Hitra kommunene
Orkdalsregionen
Kystkommune 4 (Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne
Kystkommune 7 (Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla kommuner)
Se nærmere på om det kan være et potensiale knyttet til det allerede etablerte trepartssamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra

Vedtak KST 5.2.2015:
Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i kommunene Hitra,
Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene vil vi også avklare og eventuelt utrede muligheten for sammenslåing med:
Alt. A: Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsa
Alt B: Kommuner på Fosen, h.h.v. Ørland og Bjugn
Alt. C: En kombinasjon av pkt. a og b
Alt. D: Orkdal

Vedtak i KST 18.6.2015
Frøya kommune inngår et samarbeid om utredning av et kunnskapsgrunnlag med Hitra og
Snillfjord kommuner.
Frøya kommuner utreder også 0-alternativet, Frøya som egen kommune (dette gjør de selv).
Begrunnelse for dette vedtaket er at kommunen har stilt seg åpen til alle invitasjoner kommunen har
mottatt fra andre kommuner og tatt initiativ til samtaler om mulige utredninger av et kunnskapsgrunnlag. Følgende dialoger er gjennomført:
•
Kyst 7 kommuner: Frøya, Hitra Hemne, Snillfjord, Halsa, Aure og Smøla
•
Kyst 4 kommuner: Frøya, Hitra Snillfjord og Hemne.
•
Frøya, Hitra og Snillfjord
•
Fosen-kommunene: Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Roan og Åfjord.
Vedtak i KST:18.6.2015:
A. Hemne, Aure, Smøla og Halsa (Utredning pågår i regi av Telemarkforskning)
B: Frøya og/eller hele eller større deler av Snillfjord
Kommunen utrede også 0-alternativet (har engasjert Telemarkforskning).
Hitra kommune har siden vedtaket i februar hatt samtaler med alle de kommunene som var aktuelle.
Det ble allerede den 12. februar klart at videre samtaler med felles utgangspunkt Hemne, Frøya, Snillfjord og Hitra ikke var aktuelt da Frøya meldte fra om at dette ikke lenger var et mulig alternativ. Hitra
har allikevel ikke lukket døra for noen, men fortsatt samtalene med nabokommuner i tråd med kommunestyrets vedtak. Begrunnelsen er at man vil avklare mulighetene for å bli en mer attraktiv og mindre sårbar bo- og arbeidsmarkedsregion.
Det er ventet at de utredninger som er igangsatt vil være klare til november.

Snillfjord

Agdenes

Vedtak i KST 5.2.2015:
Alternativ 1
Snillfjord, Hemne, Frøya, Hitra (Aure, Halsa og Smøla)
Alternativ 2
Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord, Orkdal, Agdenes, Meldal:

Vedtak i KST 4.2.2015:
Kommunestyret behandlet i sak 5/15 den 04.02.2015 Kommunereformen – retningsvalg, og gjorde slikt
vedtak: I det videre arbeidet med kommunereformen utredes etablering av en ny kommune forutsatt:
a)Orkanger/Orkdal som kommunesenter.
b)Kommunene Orkdal, Skaun, Meldal, Snillfjord og Agdenes som utgangspunkt for videre samtaler/samarbeid (drøftingene fortsettes).
c)Åpning for sonderinger med andre kommuner, f.eks Rindal kommune.
d)Hvis kommunenivået ikke tilføres vesentlige nye oppgaver til en ny struktur og det videre arbeidet
viser at ulempene med kommunereformen er større enn fordelene for innbyggerne i Agdenes og nabokommunene, forbeholder Agdenes kommune seg retten til å foreta en ny helhetlig vurdering i sakens
anledning. Også om å bestå som egen kommune.
e)Når eventuelle retningsvalg endelig skal vedtas, bør det vurderes om det skal avholdes rådgivende
folkeavstemming. Kommunestyret fatter endelig vedtak om sammenslåing innen sommeren 2016.

Tilbakemelding fra rådmann om status pr 1.7.2015:
Snillfjord vil utrede følgende alternativ (i uprioritert rekkefølge) .
Alt 1: Orkdal, Agdenes, Meldal, Rindal
Alt 2: Frøya og Hitra
Alt 3; Hemne, Aure Halsa
Årsak til denne delte prosessen er tilbakemeldinger i kommunens egen innbyggerundersøkelse, samt
de vedtak nabokommunene har fattet.
Vedtak i KST 24.6.2015:
Vedtak i sak 5/15 den 4.02.2015 opprettholdes.
Etter kommunestyrets vedtak den 2.februar (2015) er følgende gjennomført:
-Rådmannsmøte 16. mars og 9. april; drøfting mellom Orkdal, Meldal, Snillfjord og Agdenes om videre
utredningsprosess for sammenslåing. Skaun har fortsatt Orkdalsalternativet, men gjennomfører egne
utredninger.
-Ordførere og rådmenn 7. mai; drøftingsmøte om prosess og godkjenning av utredningsmal/opplegg.
-Ledersamling 12. og 13. mai. Utredningsarbeid i faggrupper iverksatt. Rindal kommune er nå kommet
med ( etter vedtak om at de ønsker å se mot Trøndelag og et samarbeid med Orkdal og nabokommuner).
-Rådmannsmøte 15.juni. Faggrupper avleverte sine delutredninger 12. juni. Utredningene ble gjennomgått. Utredningsarbeidet fortsetter. Forslag til fremdriftsplan (videre prosess) utarbeidet (legges fram
for politisk godkjenning i august).

Hvordan vil kommunen legge opp
arbeidet med innbyggerinvolvering
fram mot endelig vedtak våren
2016 ? Er det aktuelt å gjennomføre innbyggerundersøkelse og folkeavstemming ev. når ?
Frøya kommune har utarbeidet 2 informasjonsbrosjyrer som er sendt ut til
alle husstander i Frøya kommune. Det
er også gjennomført en innbyggerundersøkelse av Norfakta.
Når kunnskapsgrunnlaget foreligger og
før en evt sammenslåing av kommuner
vedtas, vil Frøya kommune vurdere om
det skal gjennomføres en rådgivende
folkeavstemming.
Det er i løpet av våren gjennomført
folkemøter i alle fem skolekretsene.
Det er avholdt informasjonsmøter med
ungdomsskole-elevene og videregående skole, og det er gjennom næringsforeninga arrangert 2 møter med næringslivet. I forbindelse med møtene er
det foretatt innbygge-rundersøkelser.
Det er foreløpig ikke lagt noen plan for
innbyggerinvolvering frem til endelig
vedtak. Dette vil bli drøftet i de nye
politiske fora som velges til høsten.
Det vil da være aktuelt å ta temaet inn
i politikeropplæringen etter valget.
Hvorvidt det skal gjennomføres ny
innbyggerundersøkelse er man avventende til, men det er vedtatt at man
skal gjennomføre rådgivende folkeavstemming våren 2016.
Det er gjennomført innbyggerundersøkelse
Avholdt 3 folkemøter i hver skolekrets.
Nye møter vil bli aktuelt med utgangspunkt i de utredningene som blir gjennomført i løpet av tidlig vår 2016.

Innbyggerundersøkelse gjennomføres i
løpet av 2015, el. Senest i februar
2016 (etter at utredningsarbeidet er
gjennomført). Aktuelt med folkeavstemming våren 2016.

Orkdal

Vedtak i KST 28.1.2015:
Kommunestyret mener en sammenslåing med Skaun, Meldal, Agdenes og Snillfjord er mest naturlig.
Dette begrunnes med at den nye kommunen kan få ca. 25.000 innbyggere og vil fremstå som robust i
forhold til de fleste kriteriene som er utarbeidet fra ekspertutvalget
Orkdal kommune ønsker ikke å avvise utredning med andre kommuner om det er ønskelig. Det vises
ellers til allerede etablerte samarbeidsområder med Hemne og Rindal, innen helse, næringsliv, renovasjon mm. Når en går videre i denne prosessen, vil det derfor være ønskelig med en avklaring fra disse
nabokommunene om deres retningsvalg ang. ny kommunestruktur. Orkdal kommune er fortsatt åpen for
dialog.
Hvis kommunenivået ikke tilføres vesentlige nye oppgaver og det videre arbeidet viser at ulempene med
kommunereformen er større enn fordelene for innbyggerne i Orkdal eller nabokommunene, skal Orkdal
som egen kommune utredes i den videre saksbehandlingen

Meldal

Hemne

Skaun
(også Trondheimsregionen)

Vedtak i KST 26.2.2015:
1. Meldal kommune prioriterer å utrede en eventuell sammenslåing til en helt ny kommune sammen med
Orkdal kommune, med Orkanger som senter.
2. Meldal kommune er åpen for å supplere utredningen med andre kommuner, fortrinnsvis kommuner
som gjør prioriterte retningsvalg med Orkanger som senter.
3. Det legges til grunn at Meldal kommune med dagens grense, ikke blir delt, men det utelukkes ikke at
mindre justeringer kan bli aktuelt.
4. Dersom den nye kommunen ikke tilføres vesentlig nye oppgaver og/ eller at videre utredningsarbeid
viser at ulempene med kommunereformen er større enn fordelene for innbyggerne i Meldal eller nabokommunene, skal Meldal som fortsatt egen kommune, utredes.

Vedtak i KST 3.3.2015:
Hemne kommune vedtar følgende prioritert retningsvalg i forbindelse med kommunereformen:
Prioritet 1: 4 kystkommuner – Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord.
Prioritet 2: 6 innlandskommuner – Hemne, Snillfjord, Orkdal, Meldal, Skaun og Agdenes
Dersom den nye kommunen ikke tilføres vesentlige nye oppgaver og videre utredningsarbeid viser at ulempene med kommunereformen er større enn fordelene for innbyggerne i Hemne eller
nabokommunene, skal Hemne som fortsatt egen kommune, utredes.
Vedtak i KST 29.1.2015
I det videre arbeidet med kommunereformen vil Skaun kommune utrede følgende geografiske hovedalternativ i uprioritert rekkefølge:
1. Trondheimsalternativet (Skaun + Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim).
2. Orkdalsalternativet (Skaun + Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord).
3. Melhusalternativet (Skaun, Melhus og eventuelt Midtre Gauldal)
4. Skaun utredes som fortsatt egen kommune

Vedtak i KST 24.6.2015:
Kommunestyret vedtar å videreføre prosessen i tråd med kommunestyrets vedtak i januar og
formannskapets vedtak i mars.
Med bakgrunn i formannskapets vedtak er det tatt initiativ til et videre samarbeid med Meldal, Agdenes
og Snillfjord. Snillfjord var med i vår invitasjon opprinnelig og utviklingen i aktuelle alternativer for
Snillfjord har gjort det svært aktuelt med samarbeid med Orkdal – i alle fall for deler av kommunen.
Administrasjon og ordførere har drøftet videre samarbeid og har startet med en utredning som skal gi
et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere et samarbeid mellom disse kommunene.
Samtidig med dette arbeidet så har Rindal kommune fattet et tydelig vedtak om at de ønsker å se mot
Trøndelag og et samarbeid mot Orkdal og nabokommunene. Rindal er derfor tatt med i utredningsarbeidet som nå pågår.
-Rådmannsmøte 15.juni. Faggrupper avleverte sine delutredninger 12. juni. Utredningene ble gjennomgått. Utredningsarbeidet fortsetter. Forslag til fremdriftsplan (videre prosess) utarbeidet (legges fram
for politisk godkjenning i august).
Vedtak i KST 25.6.2015:
Kommunestyret tar statusrapport til orientering, og vedtar å videreføre prosessen i tråd med
sitt vedtak av 26.februar.2014
Meldal kommune samarbeider nå på administrativt nivå med Orkdal, Agdenes, Snillfjord og Rindal.
Målet er å få fram et felles kunnskapsgrunnlag og felles prosessplan i løpet av 2015. Dette er i tråd med
kommunestyrets vedtak i sak 001/15, 26.februar, der Meldal kommune prioriterer å utrede en eventuell
sammenslåing til en helt ny kommune sammen med Orkdal kommune. Meldal kommune er åpen for å
supplere utredningen med andre kommuner fortrinnsvis kommuner som har Orkanger som senter
Rådmannsmøte 15.juni. Faggrupper avleverte sine delutredninger 12. juni. Utredningene ble gjennomgått. Utredningsarbeidet fortsetter. Forslag til fremdriftsplan (videre prosess) utarbeidet (legges fram
for politisk godkjenning i august).
Statusrapportering fra rådmannen:
Her er det prioritert rekkefølge på to alternativer.
Alternativet Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord utredes i lag med Orkide-kommunene + Hitra
og Smøla. Det blir presentert 1. delplan den 19. juni i Sunndal. Siste delrapport blir presentert i november 2015.
Hemne kommune velger å utrede null-alternativet selv.

Utredningen er tenkt fulgt opp med en
innbyggerundersøkelse i alle fall for
Orkdal. Etter rådmannens vurdering
må en innbyggerundersøkelse i Orkdal
bygge på grundig informasjon om
prosessen slik at innbyggerne kan stille
relevante spørsmål. Med denne fremdriften vil ikke intensjonsavtaler bli
behandlet før tidligst på slutten av
året.

Innbyggerundersøkelse vurderes i takt
med felles utredning og i bakkant av
denne. Det kan også være aktuelt med
folkemøter for å informere om status i
løpet av 1.halvår 2016.
Nytt kommunestyre må ta stilling til
ytterligere innbyggerinvolvering i god
tid før endelig vedtak om eventuell
kommunesammenslåing fattes innen
1.juli 2016.
Vi har allerede gjennom-ført en grundig innbyggerdialog. Om det blir flere
undersøkelser eller folkeavstemming,
er ikke klarlagt enda. Først gjennomfører vi utredningen i lag med Orkide.
Informasjon om innbyggerdialogene vi
har gjennomført, finnes publisert på
vår hjemmeside:

Vedtak i KST 18.6.2015:
1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede 0-alternativet, ref. beskrivelse av arbeidet i fylkesmannens skriv 13.03.15. Frist: uke 45.
2. Sammenslåingsalternativene Orkdalsalternativet og Melhusalternativet utredes videre,
sammen med de kommunene som inngår i alternativene. Mandat for arbeidet framgår av
fylkesmannens skriv av 13.03.15, og bør munne ut i en intensjonsavtale. Frist: uke 45 (1.
nov).
3. Trondheimsalternativet kan vurderes etter at lokaldemokrati-utredninga med Trondheim
med fler er klar.

Fosenregionen
Ørland

Vedtak i KST 22.1.2015:
Alt 1:
Kommunestyret i Ørland mener at Ørland bør gå videre med utredninger mht. sammenslåing av kommuner på Fosen. En samling av kommunene på Fosen til en kommune, vil kunne gi en stor og robust kommune som ville kunne overta forvaltningen av alle samarbeidsløsninger i regional regi. Kommunestyret i
Ørland har registrert at innbyggerne på Fosen og det politiske miljø, så langt ikke har sluttet seg til en
samling av alle kommunene på Fosen til en kommune.

Vedtak i KST 18.6.2015:

Kommunestyret i Ørland finner derfor at en samling av Ørland og Bjugn til en kommune, vil være den
beste løsningen med tanke på å få realisert en sammenslåing på et tidlig tidspunkt. Kommunestyret viser
til utredninger og dialoger som er gjort som følge av tidligere vedtak om utredning av sammenslåing av
kommunene. Ørland og Bjugn har fells bo- og arbeidsmarked og utgjør geografisk en naturlig enhet. Det
vil bli en kommune som er robust til å utføre sine tjenester til innbyggerne på en bedre måte enn i dag,
og som også vil vokse betydelig i årene fremover grunnet kampflybasen og økt næringsaktivitet generelt
i begge kommuner. Kommunestyret i Ørland ber om at det settes i gang en ny prosess med mål om
sammenslåing av de to kommuner, og med mål om vedtak våren 2016.

3. Andre løsninger enn en sammenslåing av Bjugn og Ørland kan vurderes utover høsten.
Dette må i så fall bygge på at det etter samtaler mellom kommunene, anses å gi et bedre
resultat enn kun en løsning med Ørland og Bjugn.

Ikke-prioritert rekkefølge:
Alt 2 - Vi ser mot en stor kystkommune der en inviterer alle kommuner i «Kysten er klar» til drøfting.
Alt 3- Ørland ser på mulighetene for en ny kommunestruktur sammen med Hitra/Frøya.
Alt 4 - En kommune på Fosen.

1. Framforhandlet intensjonsavtale mellom Bjugn og Ørland dat. 11.6.2015 godkjennes.
2. En sammenslåing av Ørland og Bjugn kommune, basert på fremforhandlet intensjonsavtale, anses pr. i dag som den mest reelle alternativ til å fortsette som egen kommune. Det
legges derfor til grunn for den videre arbeidet med kommunereformen.

Rådmennene fremmer sak om videre
framdrift i arbeidet med kommunereformen etter sommerferien. Saken må
bl.a. inneholde et opplegg for innbyggerinvolvering og evt. innbyggerundersøkelse.

Bjugn

Roan

Åfjord

Osen

Rissa

Vedtak i KST 27.1.2015
1. Bjugn kommune legger utredningen om en ny Fosen kommune til grunn for det videre arbeidet med
kommunereformen.

Vedtak i KST 27.1.2015
1. Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en eventuell kommunesammenslåing mellom
kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag
2. Primært kommunene Roan, Osen, og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at andre
kommuner skal delta i utredningen er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen
begrenses til en av de nevnte nabokommunene.
3. Roan kommune har i sitt valg vektlagt at kommunene har et felles bo og arbeidsmarked med utstrakt
pendling mellom kommunene. Kommunene har mye felles på næringssiden.

Vedtak i KST 29.1.2015:
Åfjord kommunestyre vedtar å utrede følgende alternativer for geografisk retningsvalg med tanke på en
fremtidig kommunestruktur på Fosen:
Fosen som én kommune.
Kystalternativ med kommunene Åfjord, Osen, Roan Bjugn og Ørland.
Nord-Fosen med kommunene Åfjord, Osen og Roan.
Kommunestyret anser Fosen som en naturlig geografisk region, og med utgangspunkt i innbyggerundersøkelsen på Fosen og utredningen gjennomført av Fosen regionråd om fremtidig kommunestruktur høsten 2014, ønsker kommunestyret å gå videre med de alternativene som omfatter Fosen oppdelt i én, to
eller tre kommuner. Videre er kommunestyret åpen for å gjennomføre en særskilt utredning med henblikk på å slå sammen Åfjord og Roan kommuner, uten at dette kan være til hinder for å gå videre med
de øvrige alternativene.
Vedtak i KST 28.1.2015:
- Osen kommune vil utrede alternativet å være egen kommune, som i dagens kommunestruktur, i saksframstillingen benevnt «nullalternativet», og primært søke opprettholde dagens kommune.
- Osen kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar bredt. Utredning av flere alternativer vil gi bredt kunnskapsgrunnlag og mulighet for å se alternativer for langsiktig god
samfunnsutvikling.
- Osen kommune mener at Fosenalternativet er godt nok utredet, men holder fortsatt alternativet om en
Fosenkommune åpent. Osen kommune ønsker videre utredning av kystkommunene på Fosen.
- Osen kommune er prinsipielt positiv til deltakelse i andre initiativ til utredninger.
- Osen kommune er med på videre utredning av alternativet på Nord-Fosen, samt de 4 alternativene inn
mot Nord-Trøndelag.
Vedtak i KST - våren 2014:
Prioritet 1: Utrede kommunesammenslåing med Leksvik Kommune
Prioritet 2: Rissa Kommune ber Fosen Regionråd starte en utredningen rundt kommunestrukturen på
Fosen.

23.6.2015
1. Framforhandlet intensjonsavtale mellom Bjugn og Ørland dat. 11.6.2015 godkjennes.
2. En sammenslåing av Ørland og Bjugn kommune, basert på fremforhandlet intensjonsavtale, anses pr. i dag som den mest reelle alternativ til å fortsette som egen kommune. Det
legges derfor til grunn for den videre arbeidet med kommunereformen.
3. Andre løsninger enn enn en sammenslåing av Bjugn og Ørland kan vurderes utover høsten. Dette må i så fall bygge på at det etter samtaler mellom kommunene, anses å gi et bedre
resultat enn kun en løsning med Ørland og Bjugn.
Vedtak i KST 25.6.2015:
Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing med
kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag, primært Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller
flere av disse kommuner ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen, er Roan
kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte
nabokommunene.
Parallelt med at alternativet Nord-Fosen utredes, utredes også 0-alternativet med Roan
Kommunen opplyser at med bakgrunn i de møter som har vært, står Nord-Fosen alternativet igjen som
et reelt alternativ å utrede i tillegg til o-alternativet.
Vedtak i KST 18.6.2015:
Åfjord kommunestyre viser til vedtak i sak KST-5/2015 om geografisk retningsvalg, og tar til
etterretning at det ikke synes aktuelt å etablere Fosen eller «Kyst-Fosen» som en kommune.
Basert på de sonderinger som har vært så langt ønsker Åfjord kommunestyre å gå i dialog
med kommunene Roan og Osen, men henblikk utrede mulighetene for å etablere en felles
kommune på Nord-Fosen.
Åfjord er fortsatt åpen for å se på løsninger med en større kommune på Fosen dersom det
skulle åpne seg mulighet for det.

Tydal

Vedtak i KST 19.1.2015 - (uprioritert rekkefølge)
1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag
2. Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med interkommunalt samarbeid.
3. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune

Vedtak i KST 12.2.2015:
1. Kommunestyret ønsker primært en fortsettelse av vertskommunesamarbeidet i Værnesregionen.
2. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen:
Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal

Det vil bli gjennomført folkemøter/infomøter for innbyggere, skoler,
næringsliv osv. høsten 2015.
Det synes det ikke aktuelt med en ny
innbyggerundersøkelse, eller noen
folkeavstemming om kommunestruktur.

Kommunen opplyser at 0-alternativet for Åfjord kommune ble utredet høsten 2014 gjennom prosessen
som Fosen Regionråd kjørte. En ser derfor ikke noe behov for ytterligere utredning av dette pr. i dag.
Vedtak 24.6.2015:
Osen kommune har etter gjennom-gang av alle alternative utredningsmuligheter (9 stk)
kommet frem til å ikke ville utrede videre på de fremlagte alternativ
Dialog er avholdt med alle involverte i de ulike mulige alternativer. Begrunnelse fremkommer ut fra
sak i kommunestyret.

Vedtak i KST 19.3.2015
KST har fattet vedtak om sammenslåing med Leksvik kommune
Begge kommunestyrene har enstemmig i KST vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing
mellom Rissa og Leksvik kommune.
Det er vedtatt å gjennomføre en rådgivende folkeavstemming i sammenheng med valget i september
2015, endelig vedtak vil da bli fattet rett i etterkant av valget. Begge kommunene vil ha løpende aktiviteter rundt temaet frem til valget/folkeavstemmingen.

Værnesregionen
Selbu

Rådmennene fremmer sak om videre
framdrift i arbeidet med kommunereformen etter sommerferien. Saken må
bl.a. inneholde et opplegg for innbyggerinvolvering og evt. innbyggerundersøkelse

Har arrangert innbyggermøter og 2
innbyggerundersøkelser som er brukt
som bakgrunnsinformasjon til vedtak
fattet i kommunestyret den 24. juni
2015.

Vi har nylig gjennomført innbyggerundersøkelse, pr i dag svarer begge
kommunene på løpende spørsmål fra
innbyggere via facebook, hjemmeside,
radio, lokalavis etc.. Det vil bli egne
info boder på martna i både Leksvik og
Rissa.

Vedtak i KST 22.6.2015:
Selbu kommune har 2 alternativer i denne prosessen:
1. Selbu kommune med det interkommunale samarbeidet vi har i dag.
2. Selbu kommune slås sammen med hele eller deler av Værnesregionen til en storkommune
Kommunen opplyser at alt 2. (Selbu og Tydal kommuner slåes sammen til en kommune med
interkommunalt samarbeid) ikke lenger er reelt, da Kommunestyret i Tydal har vedtatt at
sammenslåing med kun Selbu kommune ikke er et alternativ.
Tilbakemelding fra rådmannen 5.8.2015:
Tydal har ikke planlagt noen videre utredning om sammenslåing. Det er tatt initiativ i Værnesregionen for å beskrive en mulig «Værnes kommune». Dette vil bli fulgt opp i Tydal som
en mulighet.

Innbyggerundersøkelse har det ikke
vært aktuelt å gjennomføre og det
foreligger heller ikke noe vedtak om å
gjennomføre dette i fremtida. Derimot
vedtok kommunestyret at det skulle
gjennomføres en folkeavstemning i
forbindelse med det endelige valget.

Trondheimsregionen
Trondheim

Malvik
( også medlem
Værnesregionen)

Klæbu

Vedtak i bystyret 29.1.2015:
To geografiske retningsvalg, ikke prioritert rekkefølge:
Trondheim+4: Malvik, Melhus, Klæbu og Skaun
Trondheim+2: Malvik og Klæbu
I tillegg uttrykker bystyret i en flertallsmerknad at dersom Orkdal og Stjørdal selv ønsker det er Trondheim åpen for sammenslåing også med disse.
Bystyret ber rådmannen avvente videre utredning av byfylke til etter at stortingsmeldingen om kommunereformen er lagt fram.

Tilbakemelding fra rådmannen 23.6.2015:
Trondheim kommune har vedtatt å utrede TK +4 og TK+2. Formann-skapet behandlet en
orienteringssak på sitt møte 23.juni 2015, og tok rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedtak i KST 26.1.2015

Vedtak i KST 15.6.2015

Malvik kommunestyre vil fortsatt utrede de tre alternativene:
Bestå som egen kommune,
Sammenslåing med kommuner i Værnesregionen og
Sammenslåing med kommuner i Trondheimsregionen.

Fram til 1.11.2015 vil kommunen utrede både alternativene Trondheimsregionen og Værnesregionen. Dersom kommunestyret etter 1.11 ønsker å gå videre med et forprosjekt med forhandlinger, ønsker man å begrense forhandlingene til ett geografisk alternativ ved siden av
0-alternativet.

Vedtak i KST 22.1.2015:
Klæbu kommunestyre vil konsentrere seg om videre utredning av følgende geografiske retningsvalg i
uprioritert rekkefølge, dersom det finnes lovhjemmel for det:
Klæbu fortsetter som egen kommune,
Klæbu-Trondheim og
Klæbu-Melhus.

Det er gjennomført møter og prosess fra og med 7.januar, da ordføreren hadde møte der 6 kommuner
var invitert og 5 av dem møtte / uttrykte interesse for å delta. Temaet var kommunedelsdemokrati.
Deretter er det holdt 4 administrative møter med nabokommunene Klæbu, Skaun og Malvik, samlet.
Dette er det redegjort for i saken til formannskapet.
På et tidligere tidspunkt har ordføreren hatt møter med de tre kommunene på politisk nivå. Etter det
rådmannen kjenner til pr i dag, vil alle de tre kommunene fortsatt delta i felles utredning.

Malvik har deltatt i møter med både Trondheimsregionen ( Trondheim, Klæbu, Skaun) og
Værnesregionen( Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker, og Frosta), og det jobbes med felles kunnskapsgrunnlag og utkast til intensjonsavtaler. Det er planlagt videre møter fremover. Prosessen er i dag ikke kommet langt nok til at den gir tilstrekkelig grunnlag for å foreta et geografisk retningsvalg ennå.
Vedtak 25.6.2015:
Med dagens innhold i kommunereformen ser Klæbu kommune ingen mulighet til å legge føringer for hvem vi eventuelt skal så oss sammen med. Klæbu kommune har alltid og vil alltid
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.

Bystyret har vedtatt at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse
høsten 2015. Trondheim kommune har
lært en del av nabokommunens tilnærminger, som har vært ganske
forskjellig og ganske omfattende.

En innbyggerundersøkelse ble avholdt i
april i år. Det vil bli tatt stilling til videre involvering i en senere fase av prosjektet når prosjektplan for et eventuelt forprosjekt blir vedtatt. Fram til
1.11.2015 er kommunen inne i en
forstudie.

Rådmannen opplyser at han tolker vedtaket slik at det fortsatt er åpent for samarbeid med
nabo-kommuner om utredning og analyser, i alle fall på administrativt nivå. Så der vil Klæbu
fortsette å møte, i kommunedelsdemokratiutredningen sammen med Trondheim, Skaun og
Malvik.

Melhus

Vedtak i KST-møte den 24.2.2015:
1.Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing med andre kommuner i 2015.
2.Melhus kommune ser for seg følgende scenarier:
- Melhus kommune har i forhold til et 40 års perspektiv kartlagt sin egen robusthet i forhold til ekspertutvalgets 10 kriterier, og har kommet til at man er robust nok til å fortsette som egen kommune.
- Melhus kommune er åpen for å gå in i utredning med Klæbu, Midtre- Gauldal og Skaun kommune om
en eventuell kommunesammenslåing. Disse utredningene kan basere seg på enkelt kommuner og flere
sammen. Dette må avklares med de enkelte kommunene.
3. Melhus kommune vil ikke slå seg sammen med Trondheim og vil ikke gå in i neon form for utredning
om kommunesammenslåing med Trondheim.

Midtre Gauldal

4. Frivillighetsprinsippet skal legges til grunn ved kommunens drøfting av eventuell kommunesammenslåing. Inndelingsloven stiller krav til å involvere innbyggere i behandlingen av eventuell kommunesammenslåing.
Vedtak i KST 2.3.2015:
I den videre prosessen med kommunereformen skal Midtre Gauldal gå videre med tre uprioriterte alternativ som skal utredes:
Nordover; avgrenses til å omfatte Melhus, avhengig av utviklingen i Trondheim
Sørover langs E6-aksen; avgrenses til å omfatte Rennebu
Sørøstover; avgrenses til å omfatte Holtålen
Utredningen må ta høyde for muligheter for at Midtre Gauldal kan bestå som egen kommune.

Han opplyser at retningsvalget til Klæbu kommune pr. 1.juli.2015 nok er de samme som
tidligere – mot Trondheim og Melhus. I tillegg har kommunestyre en åpen holdning til «nabokommuner» Dette vil vel si kommuner Klæbu ikke grenser til, men som e naturlige med i
realistiske alternativer.
Tilbakemelding fra ordfører /rådmannen om status pr juli 2015:
Det ble gjennomført et møte fredag 19. juni mellom kommunene Klæbu, Skaun, Midtre Gauldal og Melhus der ordfører og opposisjonsleder i alle fire kommuner deltok. Det ble enighet i
følgende intensjon:
Alle kommuner utreder 0- alternativet
Klæbu, Melhus, Skaun og Midtre Gauldal ønsker å ha en felles utredning om mulighetene som
ligger i kommunereformen.
Utredningen skal gi svar på hvilke kommuner som peker seg ut som best å gå sammen i videre prosesser- alternativt alle. Her vil det være åpent for vurderinger underveis. Utredningen skal vise fordeler/ulemper en ev kommune-sammenslåing kan gi. Utredningen bør bygge
på et utfordringsbilde for dagens kommuner og beskrive mulighetsbildet for en ny kommune.
Tilbakemelding fra rådmannen om status pr juli 2015:
• Den 19. juni ble det inngått en intensjonsavtale mellom Klæbu, Midtre Gauldal, Skaun og
Melhus om en felles utredning. Utredningen skal i henhold til avtalen gi svar på hvilke kommuner som peker seg ut som best å gå sammen i videre prosesser – alternativt alle.
Utredning av 0-alternativet omfattes av denne utredningen. Utredningen skal gjennomføres
ved hjelp av ekstern kompetanse.
• På oppfordring fra Fylkesmannen er det blitt avholdt møte mellom Oppdal, Rennebu og
Midtre Gauldal kommuner
• Dialog med Holtålen er etablert og det samarbeides administrativt om felles utredning.

Kommunestyrets vedtak av 02.03.15
innbefatter at det skal gjennomføres
en opinionsundersøkelse/innbyggerundersøkelse. Det er ikke
att stilling til en eventuell folkeavstemning.
Rennebu, Holtålen og Midtre Gauldal
har i felles skap den 08.07.15 sendt
forespørsel om tilbud på opplegg for og
gjennomføring av innbyggerundersøkelse hos tre firma, og vi venter nå på
respons fra dem. Vil bli gjennomført
etter valget – mest sannsynlig i november 2015.
Det er gjennomført folkemøter i alle
kommunedeler (4 møter).

Fjell:
Røros

Holtålen

Rennebu

Vedtak i KST 5.2.2015
Røros kommunestyre fastslår som foreløpig retningsvalg en mulig sammenslåing med Os og Holtålen
kommuner. Det er også styringsgruppas anbefaling. Dette kan ikke utelukke at Røros kommune er åpen
for at det i den videre prosess også kan føres dialog med andre nabokommuner om mulig grunnlag for
sammenslåing.

Vedtak i KST 5.2.2015:
1. Holtålen kommune som selvstendig kommune blir med videre i utredningen parallelt med alt. i
pkt 2.
2. Holtålen kommune utreder videre event. Sammenslåing med Røros og Midtre Gauldal
3. Dersom Røros og Midtre Gauldal ønsker å ta med flere kommuner i en sammenslåingsprosess,
vurderes dette konkret i hver enkelt tilfelle. Prosjektgruppa gis fullmakt til å gjøre disse avklaringer
4. En kommunesammenslåing som innebærer hele fjellregionen, eller vesentlige deler av den , er
ikke aktuelt for Holtålen å delta i.
5. Holtålen anser ikke deling av kommunen som et alternativ i kommunestrukturarbeidet
Vedtak i KST 29.1.2015
Rennebu kommune vil prioritere å utrede en evt. kommunesammenslåing i 2 retninger:
E6-aksen: Oppdal, MG og Rennebu
Orkdalsretningen: Orkdal, Meldal, og Rennebu (fortrinnsvis også med Oppdal).
Hvis en av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen åpnes det for å
vurdere dette. Ved den videre utredningen legges det til grunn at Rennebu kommune med dagens grense
ikke blir delt.

Vedtak i KST 18.6.2015:
1. Røros kommunestyre bekrefter tidligere vedtak om «foreløpig retningsvalg» og gir tilslutning til at alternativet Røros, Os og Holtålen utredes. Det gis også tilslutning til at det gjennomføres en felles utredningsprosess i fjellregionen.
2. Røros kommune skal gjennomføre innbyggerundersøkelse, evt flere undersøkelser. Dette
ønsker primær gjennomfør sammen med kommunene i regionen.
Regionrådet i Fjellregionen har fått i oppdrag å gjøre et forberedende administrativt arbeid for å sikre
framdrift med tre alternativer:
- Holtålen, Os, Røros kommune
- De seks Hedmark-kommunene (som uten problemer kan splittes opp)
- «Nullalternativet» ( dvs. består som egne kommuner som i dag)
Tilbakemelding fra rådmannen om status pr 1.7.2015:
De aktuelle retningsvalg som det jobbes med er:
1. Røros inkl Os kommune
2. Midtre Gauldal
Regionrådet i Fjellregionen har fått i oppdrag å gjøre et forberedende administrativt arbeid for å sikre
framdrift med tre alternativer:
- Holtålen, Os ,Røros kommune
- De seks Hedmark-kommunene (som uten problemer kan splittes opp)
- «Nullalternativet»
Tilbakemelding fra Rådmannen om Status pr 1.7.2015:
Det er startet opp utredning av samarbeid mellom Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu.
Dette var et av alternativene i kommunestyrets vedtak og hovedbegrunnelsene var at kommunene har
et felles bo- og arbeidsmarked, har etablert interkommunalt samarbeid på en del områder og felles har
de sterke samferdselsårer som E 6 og jernbane.
I dialogene med Oppdal og Midtre Gauldal deltok i starten Holtålen, men i fortsettelsen vil de forholde
seg til Midtre Gauldal når det gjelder evt. utredningsarbeid.

Kommunen har hatt en relativ bred
involvering allerede, med folkemøter
inkl. gruppearbeid. Samme opplegg
har vi kjørt i ungdomsskolen. Til sammen ca. 20 % av befolkningen har
deltatt på disse møtene, med klare
tilbakemeldinger. Neste steg er sannsynligvis innbyggerundersøkelse

Det er ikke tatt endelig stilling til dette
spørsmålet, men det er innhentet
tilbud på innbyggerundersøkelse som
evt. vil bli gjennomført høsten 2015.
Evt. folkeavstemning vil vi komme
tilbake til.

Alternativet ”Orkdalsregionen” ble mindre aktuelt å utrede da Orkdal kommune ikke ville utrede sammen med kommuner som ikke hadde dette alternativet som et klart valg. Det var dialoger med Orkdal
og Meldal som avklarte at forutsetningene for et felles utredningsarbeid ikke var tilstede.
Oppdal

Vedtak i KST 28.1.2015:
Upriorterte alternativ som skal konsekvensutredes:
•
Oppdal – Rennebu
•
Oppdal – Rennebu – Midtre Gauldal
•
Oppdal – Sunndal
•
Oppdal fortsetter som egen kommune

O-alternativet vil bli utredet parallelt med sammenslåingsalternativet.
Tilbakemelding fra rådmannen om status pr 1. juli 2015:
Viser til tidligere oversendte vedtak i kommunestyret 28.01.2015.
I ettertid er det avholdt møte med Sunndal kommune med gjensidig informasjon om utredningsprosessene og aktuelle alternativ for de to kommunene.
Møte er avholdt pol/adm. med Rennebu og Midtre Gauldal kommune sammen med fylkesmannen for å finne grunnlag for 3-kommunealternativet.Dette ble fulgt opp med et administrativt møte i begynnelsen av juni knyttet til utredningsmetode.
Administrasjonen forholder seg til den vedtatte prosjektplanen inntil kommunestyret eventuelt bestemmer noe annet.
0-alternativet vil bli vurdert etter samme kriterier som de 3 sammenslåingsalternativene.

Innbyggerundersøkelse gjennomføres i
uke 26 og 27 av Opinion AS.
Rapport vil foreligge i begynnelsen av
august.
I følge prosjektplanen skal innbyggerinvolveringen skje på følgende
måte:
Løpende informasjon på kommunens nettside
Opinionsundersøkelse
Folkemøte på nyåret 2016
Formannskapets innstilling om valg
av alternativ skal ut på høring

