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Saksprotokoll - Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen styringsgruppemøte 7

Behandling:
Medlem Geir Liang ble permittert kl. 12.30 – før behandling av saken.
Vedtak i kommunestyret i sak 4/15:
“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”.
Oversikter ble delt ut i møtet.
Omforent forslag:
Styringsgruppen ber om at det arbeides videre med:
- Oversikter over eiendommer og ansatte ihht. vedtak av 22.1.15. Ansvarlig: JNI
- Snarest få avklart om det er ønske fra Malvik, Skaun og Midtre Gauldal om samtaler.
Ansvarlig: JGU
- Involvering av ansatte. Ansvarlig: JNI
- Sjekke fremdriften i kommunereformprosessen i Trondheim kommune. Ansvarlige:
JNI/JGU
- Proposisjonen (mai 2015) om nye oppgaver til kommunene – tema i arbeidsgruppen?
- Arbeidsgruppa inviterer inn en representant fra fylkesmannen for bistand, innspill og hjelp
til avklaring av prioriterte oppgaver videre i forbindelse med arbeid med
kommunereformen og initiativ mot andre kommuner. Ansvarlig: SLI
- T +4, hvilken rolle kan Trondheim spille som “motor” i utredning av dette alternativet?
Ansvarlige: JGU/JNI
- Arbeidsgruppen vurderer å invitere Ørland kommune – som kjenner prosess fram mot
sammenslåing. (som ikke ble noe av). Ansvarlig: JNI
- Fellesmøte mellom styringsgruppe og arbeidsgruppe for å gå igjennom rapport av 18.12.
for å trekke ut fordeler og ulemper med alternativene. Ansvarlig: JNI
- Arbeidsgruppen vurderer å invitere Mosvik/Inderøy – som representanter for en vellykket
sammenslåingsprosess. Ansvarlig: JNI
Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt.
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Involvering av ansatte. Ansvarlig: JNI
Sjekke fremdriften i kommunereformprosessen i Trondheim kommune. Ansvarlige:
JNI/JGU
Proposisjonen (mai 2015) om nye oppgaver til kommunene – tema i arbeidsgruppen?
Arbeidsgruppa inviterer inn en representant fra fylkesmannen for bistand, innspill og hjelp
til avklaring av prioriterte oppgaver videre i forbindelse med arbeid med
kommunereformen og initiativ mot andre kommuner. Ansvarlig: SLI
T +4, hvilken rolle kan Trondheim spille som “motor” i utredning av dette alternativet?
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