REFERAT FRA MØTE MED KLÆBU KOMMUNE 23.03.15
Sted: Malvik rådhus
Til stede: Ordfører Jarle Martin Gundersen, varaordfører Lillian Waaden,
formannskapsmedlemmene Ole Horgøien og Kirsti Tømmervold, kst. rådmann
Johnny Nilssen, varaordfører Knut Sjøvold, rådmann Kristian Rolstad, rådgiver
Bjørg Løkken.
Klæbu hadde bedt om et møte med Malvik som en oppfølging av vedtak i Klæbu
kommunestyre 22. januar 2015, hvor det ble vedtatt at de skulle føre
oppklarende samtaler med Malvik, Skaun og Midtre Gauldal. Klæbu utreder
alternativene Klæbu/Trondheim og Klæbu/Melhus i tillegg til 0-alternativet å
bestå som egen kommune. Klæbu har tidligere hatt samtaler med Melhus
kommune den 8. januar og Trondheim kommune den 15. januar. Det var da
møter hvor formannskapsmedlemmene i kommunene deltok.
Malvik gjorde rede for sin prosess, hvor alternativene som skal utredes i tillegg til
å bestå som egen kommune er Stjørdal/Værnesregionen og
Trondheim/kommuner i Trondheimsregionen. Det har vært et møte hver med
Stjørdal og Trondheim hvor kommunene gjorde rede for sine prosjektplaner.
Trondheim har gitt tydelige signaler på at de ikke ønsker flere samtaler på
politisk nivå før etter valget og folkevalgtopplæringa. Malvik har avtalt et møte
med Trondheim på administrativt nivå etter påske for å se på om det er felles
områder vi kan jobbe med administrativt på dette stadiet i prosessen.
Tilsvarende invitasjon er sendt til Stjørdal.
Klæbu gjennomførte i november 2014 en spørreundersøkelse blant innbyggerne.
Denne ble referert og rapporten delt ut. Malvik vil gjennomføre en tilsvarende
undersøkelse i uke 16 og 17, med resultatet klart i uke 19.
Klæbu ønsker å se på muligheten for å utarbeide felles beslutningsgrunnlag med
Trondheim. Dersom Malvik i juni bestemmer at kommunestyret vil gå videre med
utredning av Trondheimsalternativet, vil man komme over i en forhandlingsfase
(forstudien går over i et forprosjekt). Det er da naturlig at også Klæbu og Malvik
konfererer med hverandre, og at det gjennomføres felles forhandlinger med
Trondheim.
Næringsutvikling, samferdsel og arealdisponering er viktige spørsmål som det er
naturlig å ta opp og prøve å få en felles utredning på. Mulighet for å fortsette
gjeldende interkommunale avtaler må også avklares for de ulike alternativ.
Oppgavemeldinga ble diskutert. I noen tilfeller kan nye oppgaver gi behov for
nye interkommunale samarbeid hvis det ikke blir større kommuner. Det er ikke
ennå konkret vurdert om dette vil gjelde for Klæbu eller Malvik.
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