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Behandling:
Medlem Haldor Buan Grendstad (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP:
“Med dagens innhold i den såkalte kommunereformen ser Klæbu kommune ingen grunn til å
legge føringer for hvem vi evt. skal slå oss sammen med. Klæbu har alltid, og vil alltid, måtte
søke samarbeid med sine naboer. Derfor gir det ingen mening, allerede nå, å fastslå hvem vi
evt. skal slå oss sammen med, eller om vi i det hele tatt bør slå oss sammen med noen. Dette
kan vi ikke ta stilling til før vi har fått klarhet i hva våre nabokommuner ønsker.
Klæbu SP foreslår derfor at et evt. “retningsvalg” utsettes inntil det foreligger tilstrekkelig
fakta fra våre nabokommuner”.
Grendstad trakk forslaget.
Medlem Geir Liang (V) fremmet følgende forslag på vegne av V, FrP og H:
“1. Kommunestyret vedtar at man i denne saken konsentrerer innsatsen til å konsekvensutrede
kommunesammenslåing med Trondheim kommune og 0-alternativet Klæbu som egen
kommune.
2. Framlagte forslag til intensjonsavtale forkastes, da ikke Trondheim er med i dette
alternativet.
3. Kommunestyret ber rådmannen gjøre krav på midler fra fylkesmannen i forbindelse med at
Klæbu deltar i et forberedende arbeid sammen med Trondheim og eventuelt flere
nabokommuner med tanke på å utarbeide et beslutningsgrunnlag for kommunereformen.
Medlem Kirsti Tømmervold (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SV:
“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”.
Ved votering over Liangs forslag mot Tømmervolds forslag, ble Tømmervolds forslag vedtatt
med 13 mot 10 (H/V/FrP) stemmer.
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Kommunestyrets vedtak
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.
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