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2.

Velkommen
Ordfører Jarle Martin Gundersen ønsket velkommen til Klæbu.
Deltakerne presenterte seg.
Hjemmesiden til Klæbu kommune, med informasjonen som ligger
ute ifbm kommunereformen, ble vist.
Orientering om kommunestyrets mandat for arbeidet med
kommunereformen
Styringsgruppas mandat var som følger:
 Vurdering av spørreundersøkelse, folkemøte eller annen
involvering av innbyggerne.
 Gjennomføre samtaler med aktuelle nabokommuner.

Ansvarlig
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3.

4.

Ansvarlig
Utarbeiding av konsekvensanalyser.
Legge fram sak for kommunestyret om behov for
folkeavstemning.
Legge fram sak for kommunestyret om videre
framdriftsplan.
Informasjon på kommunens hjemmeside og i sosiale
medier, med muligheter for tilbakemelding fra kommunens
innbyggere.

Se hjemmesider, informasjon om kommunereformen –
kommunestyrets vedtak 2.10.2014.
Presentasjon av rapporten: “Kommunereformen, fremtidig
kommunesamarbeid – retningsvalg for Klæbu kommune pr
1.2.2015”
Ordfører Jarle Martin Gundersen gikk gjennom rapportens
delkapittler:
- Demokrati
- Økonomi
- Sosiologi
- Ansattes rettigheter
- Samferdsel og arealbruk
- Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse
- Interkommunalt samarbeid
- Lag og organisasjoner
- Næringsutvikling
Se fullstendig rapport på kommunens hjemmesider, informasjon om
kommunereformen.
Resultatene fra Innbyggerundersøkelsen i Klæbu i november
2014
Ordfører Jarle Martin Gundersen gikk gjennom undersøkelsens
hovedresultater:
- 54 % mener kommunen bør være organisert som i dag
- Blant de som ønsker sammenslåing ønsker flest sammenslåing
med Melhus, deretter med Trondheim
- 63 % mener tjenestene leveres best sammen med andre
kommuner som i dag
- 48 % tror barnehagetilbudet blir som i dag
- Flere mener at skole/SFO løses bedre ved
kommunesammenslåing
- 34 % tror at byggesaksbehandlingen blir dårligere
- Flere mener at idrett, kultur og fritid kan bli bedre
- 55 % mener at avstand til kommunesenteret er viktig
- 84 % mener at folkeavstemning er viktig før en beslutning om
sammenslåing tas.
Se rapport fra undersøkelsen på hjemmesider, informasjon om
kommunereformen.
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7.

Melhus kommune orienterte om sitt arbeid
- Har satt ned formannskapet som arbeidsgruppe, utvida med partier
som ikke sitter i formannskapet, samt rådmannen.
- Arbeidsgruppen har hatt 4 møter.
- Tatt tak i kriterier for god kommunestruktur og sett på Melhus i et
30-årsperspektiv. Fordeler og ulemper ved å være egen kommune skal lage et framtidsbilde av Melhus.
- Modeller mot flere kommuner Melhus grenser mot.
- Tolker oppdraget – ser på seg selv i et framtidsperspektiv og så i
forhold til andre kommuner.
- Har diskutert når innbyggerne skal spørres. Skal ha
innbyggerkartlegging i januar – engasjerer ungdomsrådet.
- Vurderer folkemøter.
- Har hatt møter med Midtre Gauldal kommune, og skal snart til
Skaun kommune.
- Diskuterer demokratiske spørsmål hvis Melhus blir sammenslått
med Trondheim, og liten representasjon i et felles kommunestyre.
- Politikerne i Melhus er enige om at Melhus ikke skal bli en del av
Trondheim. Ser nesten ingen fordeler med å gå inn i Trondheim.
- Tenker regionalt og omkringliggende kommuner – heller enn
“Stor-Trondheim”.
- Ser fordeler ifht. framtidsperspektivet med sammenslåing utenom
Trondheim.
- Ved sammenslåing – alle samarbeidskommuner stiller likt. Ingen
kommune som skal overta andre kommuner.
- Næringsutvikling i Trondheim Sør har etter Melhus kommunes
syn stort potensial – jfr. ny E6, næringsareal m.m.
Debatt
- Bydelsutvalg – jfr. diskusjon i Trondheim.
- Næringsutvikling i Trondheimsområdet. Arbeidsmarkedet er
felles.
- Ved evt. kommunesammenslåing: Fortsette å legge til rette for at
tjenestene blir levert der folk bor.
- Utfordring i forhold til kommunikasjon med Melhus – over Rødde
eller via Sandmoen. (Klæbualternativet).
- Kommunereformen – Klæbu må nok regne med sammenslåing.
- Hva er til beste for innbyggerne i kommunene?
- Spørsmålet om det er tvang eller ikke i forhold til “små”
kommuner som vil fortsette som egen kommune.
Veien videre
- Etter retningsvalget begynner jobben med å utrede de
alternativene en har valgt – fortsette som før eller slå seg sammen
med andre kommuner.
- Melhus kommune og Klæbu kommune er enige om å holde
hverandre orientert om fremdriften i arbeidet med
kommunereformen.

Ansvarlig
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