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Kommunereformen - sonderingsmøte med Midtre Gauldal kommune 17.3.2015
Sak Tittel
1.

2.

3.

Velkommen
Ordfører Jarle Martin Gundersen ønsket ordfører og rådmann fra
Midtre Gauldal velkommen til Klæbu.
Presentasjon av deltakerne.
Kommunereformen i Klæbu
Ordføreren orienterte om prosessen, og arbeidet så langt.
Styringsgruppe og arbeidsgruppe nedsatt
Innbyggerundersøkelse i november/desember 2014
Utredningsrapport desember 2014
Kommunestyrevedtak av 22.1.2015 om retningsvalg og
fremdriftsplan
Samtaler med nabokommuner avholdt i januar-mars
Kommunereformen i Midtre Gauldal
Nedsatt styringsgruppe
Avholdt samtaler med nabokommuner
Vurdert innbyggerundersøkelse, men avholdt folkemøter
Folkemøter: Bra oppmøte på Støren.

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

4.

Ungdom manglet på folkemøtene
Synspunktene som kom fram på folkemøtene ble sammenfatta og
lagt fram for kommunestyret.
Samtaler med Melhus, Vedtak: nordover avgrenses til å omfatte
Melhus.
Ikke kapasitet til å utrede mange alternativer.
Videre utredningarbeid vil starte over påske.
Spørsmål og synspunkter
-Ungdom manglet på folkemøtene i Midtre Gauldal. Det må jobbes
for å få denne gruppen med.
-På folkemøtene: Fikk oppgaver som deltakerne jobba godt med.
-Folkeavstemning i Midtre Gauldal? Ikke avklart men vurderes.
-Har Midtre Gauldal sett for seg utvidelse mot Melhus? Diskutert
Melhus – hvordan tenker Melhus? Opptatt av hvordan Melhus
tenker og vil gjerne ha samtaler med Melhus.
-Sør i kommunen – orienterer seg mot sør. Nord mot nord
-Hovedretning for Midtre Gauldal er mot nord
-Blir Midtre Gauldal delt? De fleste kommuner vil ikke deles. Skal
kommuner slås sammen, mener de fleste kommuner, er det hele
kommunen.
-Fordeler med å være egen kommune. Skal utredes.
-Over påske starter prosessene rundt utredning.
-Midtre Gauldal er en stor kommune arealmessig. De “gamle
kommunene” i Midtre Gauldal har naturlig handelsveg mot Støren.
-Tilflytting til Støren? Leiligheter som er billigere enn i
Trondheimsområdet – så noe tilflytting pga pris.
-Hvis senariet med samarbeid TK+5 (inkl. MG). Hvordan ser
Midtre Gauldal på dette? Skal Midtre Gauldal ha samarbeid
nordover er det først og fremst med Melhus. Samtidig har Melhus
vedtak om å ikke utrede samarbeid med Trondheim.
-Melhus er “jokeren”. Hvor seriøst går Melhus inn i utredninger i
forhold til nabokommunene? Hva kommer Melhus til å gjøre?
-Tror Melhus vil fortsette som egen kommune/være for seg selv.
-Interkommunalt samarbeid i Midtre Gauldal er mot
Melhus/Trondheim. Ikke noe formalisert mot sør.
-Folkemøter i div. deler av kommunen? Grunn til at det ble på
forskjellige steder? På 4 kommunedeler – for å få flest mulig til å
møte opp. Innholdet i folkemøtene var det samme.
Videre framdrift
-Skaun litt på vent, samme med Midtre Gauldal og Klæbu. Vil det
være en ide at ordførerne tar initiativ til et avklarende møte med
Melhus?
Ordføreren i Klæbu koordinerer dette initiativet.

Ansvarlig

JGU

Frist

