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Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - initiativ til møte
Klæbu kommunestyre vedtok 22.januar 2015 i sak 4/15 følgende retningsvalg ifbm.
kommunereformen:
“Klæbu kommunestyre vil konsentrere seg om videre utredning av følgende geografiske
retningsvalg i uprioritert rekkefølge, dersom det finnes lovhjemmel for det:
Klæbu fortsetter som egen kommune, Klæbu-Trondheim og Klæbu-Melhus.
Klæbu kommunestyre ser at kommunereformens vage bestilling til kommunene, der de
fremtidige oppgavene ikke er godt nok belyst, gjør det vanskelig å kartlegge kommunenes
servicekrav. Vi kan derfor ikke se at vi har det korrekte verktøy til å utrede andre kommuner
med naturlig felles grense. Uten at vi får tydeligere bestilling fra statsråden vil vi fortsette
som egen kommune. Det er vi som kjenner de lokale forholdene best.
01.01.2018.
Kommunestyret ber om at det utarbeides enklere oversikter over eiendommer, hus, anlegg i
kommunens eie, og oversikter over ansatte/årsverk pr. funksjon, fordelt mellom direkte
tjenesteproduksjon og overordnet ledelse, utredning og administrasjon”.
Retningsvalget og utredning er ihht. kommunestyrets vedtak: Det såkalte 0-alternativet
(fortsette som egen kommune), Klæbu – Trondheim og Klæbu – Melhus.
Utredning av 0-alternativet vil Klæbu fortsette med like over påske. Der ser kommunen for
seg å se 30-40 år fram i tid, og hvordan kommunen da vil greie å yte gode tjenester til sine
innbyggere.
De andre alternativene i retningsvalget er det følgende vedtak på i styringsgruppen
(formannskapet):
26. februar – styringsgruppen ber om at det arbeides videre med:
- Sjekke fremdriften i kommunereformprosessen i Trondheim kommune.
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T
p
“
”

?

12. mars – vedtak i styringsgruppen:
Postadresse:
Postboks 200
7541 KLÆBU

Besøksadresse:
Vikingvegen 8
7540 Klæbu

Telefon:
72 83 35 00

Telefaks:
72 83 35 01

E-post:
postmottak@klabu.kommune.no

“Klæbu skal snarest søke å inngå et samarbeid/prosess med Trondheim kommune og med Melhus
kommune om å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for fremtidig kommunestruktur, og i den
forbindelse søke midler fra Fylkesmannen – jfr. brev av 15.12.2014 fra fylkesmannen. Med et
positivt svar fra Trondheim/Melhus om en slik prosess inviteres de andre randkommunene med
inn i prosessen”.

26. mars – vedtak i styringsgruppen:
“Kontakte Trondheim og Melhus på politisk nivå ihht. tidligere vedtak”
Styringsgruppen eller deler av styringsgruppen har i januar til mars avviklet samtaler med
Melhus, Trondheim, Skaun, Midtre Gauldal og Malvik kommune.
Ordføreren i Klæbu er av den formening at utredning og analyser av forhold i egen kommune
og evt. samarbeidskommuner, og med et 30-40 års perspektiv, ikke er “farlig”. Å skaffe til
veie et beslutningsgrunnlag for å kunne trekke slutninger i et slikt tidsperspektiv må til. Og
det er først etter grundige utredninger og analyser saken vil komme til politisk behandling og
vedtak fattes.
Jeg ber om tilbakemelding på dette initiativet, og ser fram til et godt og konstruktivt
samarbeid om utredning og konsekvensanalyser.

Med hilsen

Jarle Martin Gundersen
ordfører

