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Behandling:
Medlem Paal Christian Bjønnes (V) fremmet følgende forslag:
1. "Arbeidsgruppa arrangerer folkemøtet den 16.april."
Enstemmig vedtatt.
2. "Arbeidsgruppa setter opp datoer for flere folkemøter i forkant av kommunestyrevalget. Det
er et ideal å hente inn innledere som representerer ulike syn på prosessen og
kommunesammenslåing."
Enstemmig vedtatt.
3. "Innbyggerundersøkelsen vektlegges ikke i særlig grad på folkemøtene."
Vedtatt med 7 mot 2 (AP/SV) stemmer.
4. "Det er viktig at alle partier får delta i panel om det legges opp til debatt eller
spørsmålsrunde på folkemøter."
Enstemmig vedtatt.
5. "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."
Vedtatt med 5 mot 4 (AP/SV) stemmer.
6. "Ørland og Inderøy inviteres til å bidra med erfaringer på et av folkemøtene før en evt.
folkeavstemning."
Enstemmig vedtatt
7. "Det arrangeres fellesmøte mellom styrings- og arbeidsgruppa med representant for
fylkesmannen. Dato 24.mars."
Enstemmig vedtatt.
Medlem Efia Marie Damba (SV) fremmet følgende forslag:
8. “Det blir avholdt folkemøte 6. mai 2015 på Tanem skole”.
Enstemmig vedtatt
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9. “Fellesmøte mellom styrings- og arbeidsgruppen med representant for fylkesmannen 24.
mars 17.00-20.00”.
Falt med 6 mot 3 (SV/H/AP) stemmer.
Medlem Kai Nordseth (AP) fremmet følgende forslag:
10. “Formannskapet oppfordrer lag og organisasjoner å arrangere lokale
medlemsmøter/folkemøter rundt temaet om kommunereform”.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
- Arbeidsgruppa arrangerer folkemøtet den 16.april.
- Arbeidsgruppa setter opp datoer for flere folkemøter i forkant av kommunestyrevalget. Det er
et ideal å hente inn innledere som representerer ulike syn på prosessen og
kommunesammenslåing.
- Innbyggerundersøkelsen vektlegges ikke i særlig grad på folkemøtene.
- Det er viktig at alle partier får delta i panel om det legges opp til debatt eller spørsmålsrunde
på folkemøter.
- 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.
- Ørland og Inderøy inviteres til å bidra med erfaringer på et av folkemøtene før en evt.
folkeavstemning.
- Det arrangeres fellesmøte mellom styrings- og arbeidsgruppa med representant for
fylkesmannen. Dato 24.mars.
- Det blir avholdt folkemøte 6. mai 2015 på Tanem skole.
- Formannskapet oppfordrer lag og organisasjoner å arrangere lokale
medlemsmøter/folkemøter rundt temaet om kommunereform.
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