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Behandling:
Ordføreren gikk igjennom rapport av 18.12.2014 – “Kommunereformen. Fremtidig
kommunesamarbeid – retningsvalg for Klæbu kommune pr 1. februar 2015”, og resultatene fra
spørreundersøkelsen om kommunereformen som ble gjennomført i Klæbu kommune i
november 2014.
Medlem Haldor Grendstad fremmet følgende forslag på vegne av SP:
“Den pågående kommunereform gir svært vage signaler om hva som skal være de framtidige
oppgaver for landets kommuner, men sier stort sett bare noe om de framtidige kommunenes
størrelse.
På bakgrunn av dette kan Klæbu kommunestyre på nåværende tidspunkt ikke si noe om
geografiske retningsvalg, men i denne omgang, så lenge oppgavene ikke er definert, prioritere
at Klæbu også for framtida består som egen kommune.
Avhengig av den videre prosess, vil Klæbu kommunestyre ha som mål å fatte et vedtak om
kommunesammenslåing eller ikke, så snart det foreligger tilstrekkelig materiale, basert på
hvilke kommunale oppgaver en ser for seg i framtida, hvilken servicegrad kommunens
innbyggere vil få med forskjellige alternativer og hva en rådgivende folkeavstemning vil råde
Klæbus politikere til”.

Medlem Kirsti Tømmervold fremmet følgende forslag på vegne av AP/SV:
“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.
Klæbu kommunest re tar m l av seg til fatte et kommunest revedtak i 2015 med endelig
vedtak om kommunesammensl ing, hvis vi f r t deligere retningslinjer jobbe etter. vis
resultatet blir sammensl ing, kan det tidligst skje 01.01.2018”.
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Medlem Kai Nordseth (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
“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”.
Ved votering over formannskapets innstilling mot Grendstads forslag ble Grendstads forslag
vedtatt med 13 mot 10 (H/FrP/V) stemmer.
Ved votering over Grendstads forslag mot Tømmervolds forslag, ble Tømmervolds forslag
vedtatt med 18 mot 5 (SP/SV/V) stemmer.
Ved votering ble Nordseths tilleggsforslag vedtatt med 20 mot 3 (V/FrP) stemmer.
Kommunestyrets vedtak
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.
Klæbu kommunest re tar m l av seg til fatte et kommunest revedtak i 2015 med endelig
vedtak om kommunesammensl ing, hvis vi f r t deligere retningslinjer jobbe etter. vis
resultatet blir sammensl ing, kan det tidligst skje 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.

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

