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Kommunereformen - sonderingsmøte med Trondheim kommune 15.1.2015
Sak Tittel
1.

Velkommen
Ordfører Jarle Martin Gundersen ønsket velkommen til Klæbu.

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel

2.

3.

4.

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.
 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

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel
-

5.

6.

7.

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.
Orientering ved Trondheim kommune om sin prosess rundt
kommunereformen
- Grunnlaget for Trondheims retningsvalg
- Hva kan en få til bedre enn i dag?
- Samle grunnlagsdata
- Forvaltningsorganisering – best mulig
- Vekstkraft
- Stor pendlingsinngang til Trondheim – mest fra nærliggende
kommuner
- Felles infrastruktur – flyplass, havn, godsterminal, vei, jernbane
- Byregionens konkurranseevne og bærekraft. Rigge for framtida.
- Trondheim kan ta nye oppgaver – oppgaver som ligger i
fylkeskommunens portfølje
- Byfylkestatus – endrer forholdet til staten. Avhengig av hva bl.a.
Bergen og Stavanger gjør
- Alternativ: Som i dag, Trondheim + 4, Trondheim + 6,
Trondheimsregionen
- Trondheim + 4 som geografisk alternativ, dekker de fleste kriterier
- Utredes: T + 4 og T + 6 og byfylke
Orientering ved Trondheim kommune om bydelsdemokrati
- Nærdemokratiske ordninger
- Trondheim har prøvd: Bydelsutvalg og bydelstyrer, bydelsråd, Nå
fire adm. distrikter – ikke politisk nivå
- Oslo, Bergen, Stavanger om bydelsutvalg, bydelsstyrer
- Hva gir suksess? Ordninger som bygger på lokal identitet
- Lite reell politisk makt – lite attraktivt
- Bydelsmodell: politisk myndighet? Oppnevnt eller valgt? Størrelse
og geografi, Oppgaver
-Rådmannen utreder alternative former for kommunerelsdemokrati i
tråd med bystyrets retningsvalg.
Debatt
- Debatten om byfylke bør legges død
- Orkdal/Stjørdal inn i Stor-Trondheim bør legges død
- Det har ikke vært noen politiske prosesser i de politiske partiene i
Trondheim ennå – rådmannens sak som foreligger
- Oppgaver som følger av kommunereformen og forholdet til
fylkeskommunens oppgaver, er uklart

Ansvarlig

Frist

Sak Tittel
- Fremdriftsplan Trondheim – sak våren 2016? Når evt.
sammenslåing? Trondheim ser for seg å følge det 2. løpet med evt.
sammenslåing 1.1.2010. Beslutning i bystyret våren 2016.
- Utviklinga av kommunikasjonen i regionen. Storkommune kan
evt. få mer ansvar for kollektivtrafikken.
- Større kommuner - mulighet til å ta mer ansvar for viktige
samfunnsoppgaver.
- Trondheim har lenge ønsket å få flere oppgaver
- Byfylke nedtona? Hva med resten av fylket hvis byfylke?
- Folkeavstemning. Når vil den evt. holdes i Trondheim? Våren
2016 når et resultat foreligger.
- Ansattes rettigheter ifht kommunereformen. Det må
lokalpolitikere ta ansvar for.
- Er Klæbu attraktiv? Friluftsområde/mark/elv, næringsareal,
boligareal, areal som ikke er dyrkamark
- Hvordan ser Trondheim på å få nye arealer og innbyggere inn?
Positivt – har mye å bidra med. Samarbeider mye allerede. Store
næringsareal som kan føre til utbygging av næringsvirksomhet.
- Arealpolitikk. Ved sammenslåing – mer bindende
reguleringsplaner.
- Miljøpakken. Hadde Klæbu vært en del av Trondheim hadde gang
og sykkelveier vært prioritert på samme liste.
- Bedre vei og næringsareal – enda tettere hvis sammenslått.
- Strukturen i Klæbu kommune – Trondheim streber etter å få
samme struktur
- Forskjellig løp for kommunereformen. Krevende for Klæbu at
saken dras ut i tid.
- Særegenheter i Klæbu som bygdemuseumet – om det vil bestå?
Også sterk identitet til områder i Trondheim. Eks. Ranheim og sterk
identitet. Det er historielag omkring i Trondheim som tar vare på
historia til lokalsamfunn innen byen.

Ansvarlig

Frist

