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Kommunereformen - framdriftsplan
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.
SAKSUTREDNING
Saksopplysninger
For arbeidet med kommunereformen ga kommunestyret i sak 72/14 den 2.10.2014
formannskapet følgende mandat:
Pkt. 5. Legge fram sak for kommunestyret med anbefaling av videre fremdrift i reformen fra
Klæbus side, seinest første kommunestyremøte i 2015.
Formannskapet vedtok i sak 143/14 den 18.12.2014:
“Formannskapet ber rådmannen utrede sak om folkeavstemning eller ikke, og om
framdriftsplanen for arbeidet med reformen, til første møte i kommunestyret i 2015”.
Fylkesmannens opplegg for arbeidet med kommunereformen i Sør-trøndelag
Faser i kommunereformen
Hovedinnhold
1. Oppstartfase fram til 1. september 2014 - Avklaring av reformens innhold og
verktøy. Oppdragsbrev fra Regjeringen
- Etablering av prosjektorganisasjon i
fylket, dialog med KS og nabofylker
- Oppstartskonferanse med ordførere og
rådmenn med forankring av prosjektplan
og milepæler
2. Dialogfase fra september 2014 til 01.02. - Avklaringer av geografiske retningsvalg
2015
på bakgrunn av tilrettelagt
kunnskapsgrunnlag og prosesser i
enkeltkommuner og mellom kommuner
- Vedtak i kommunestyrene før 1. februar
2015
3. Utrednings- og utviklingsfase – to spor
- Gjennomføring av avgrensa
konsekvensanalyser/utredninger (utfra
nasjonale mål og kriterier).
- Forberedelse av sammenslåing
4. Beslutningsfase i kommunene 2015/vår
- To spor; a) kommuner som vil vedta
2016
sammenslåing innen høsten 2015 og b)
kommuner som vil fatte vedtak senest
våren 2016.

Med sitt vedtak i kommunestyret 22.1.2015 går Klæbu kommune over i utrednings- og
utviklingsfasen – se pkt. 3 i tabellen over. Det er to spor som kan følges fram til endelig
vedtak – høsten 2015 eller våren 2016.
Vurdering
Rådmannen ser for seg følgende tidsplan for det videre arbeid med kommunereformen.
Dato
22.1.15
Jan/febr.

Kommunestyrets vedtak om retningsvalg
Avklarende samtaler med Malvik, Skaun og
Midtre Gauldal kommuner
Mars/april Evt. oppfølgende møter med kommuner – på
grunnlag av det som kommer frem under
sonderingsmøter og avklarende samtaler.
Mars/juni
Mars/juni

Evt. samtaler med andre kommuner enn det som
er vedtatt pr i dag.
Utredningsarbeid og konsekvensanalyser

Mars 15 –
våren 16
14.9.15

Utredningsarbeid og konsekvensanalyser

Vår 2016

Evt. rådgivende folkeavstemning

Rådgivende folkeavstemning

Merknad
Ferdig med fase 2

Spor 1 med vedtak høsten
2015
Spor 2 med vedtak våren
2016
Valgdag kommunestyre- og
fylkesstingsvalget

Etter rådmannens syn fungerte arbeidsfordelingen med formannskapet som styringsgruppe,
og en arbeidsgruppe under styringsgruppen, godt. Derfor foreslås tilsvarende organisering for
det videre utrednings- og analysearbeidet.

