MØTEREFERAT
Kommunereformen – Fellesmøte formannskapene i Klæbu og Trondheim
4. april 2016 kl. 09.00 -12.00, Trondheim rådhus
Til stede:
Fra Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold, ordfører (AP), Jarle Martin Gundersen, varaordfører (SP),
Alf Steinar Tømmervold, formannskapsmedlem (AP) Efia Marie Damba, formannskapsmedlem (SV),
Lillian Waaden, formannskapsmedlem (H), Ole Horgøien, formannskapsmedlem (FrP), Paal Christian
Bjønnes, formannskapsmedlem (V). Fra administrasjonen: Kjetil Mjøsund, Steinar Lianes.
Fra fagforeningene: Ingvar Sund.
Fra Trondheim: Rita Ottervik, ordfører (AP), Geir Waage, kommunalråd (AP), Sissel Trønsdal,
kommunalråd (AP), Erik Schrøder, (AP, vara for Marek Jasinski), Yngve Brox, kommunalråd (H), Ingrid
Skjøtskift, kommunalråd (H), Elin Marie Andreassen, kommunalråd (FrP), Jon Gunnes, kommunalråd
(V), Ottar Michelsen, kommunalråd (SV), Geirmund Lykke, kommunalråd (KrF), Vegard Bilsbak, MDG
(vara for Hilde Opoku). Fra administrasjonen: Morten Wolden, Olaf Løberg, Ragnhild Setsaas,
Sigmund Knutsen.
Fra fagforeningene: Svein Olav Aarlott.
Forfall: Hilde Opoku (MDG), Marek Jasinski (MDG).
1. Møtestart, valg av møteleder og referent
Ordfører Rita Ottervik ønsket velkommen. Ordfører Kirsti Tømmervold ble valgt til møteleder etter
forslag fra Rita Ottervik.
Presentasjonsrunde.
2. Om prosessen
Ordfører Kirsti Tømmervold og ordfører Rita Ottervik orienterte om prosessen. Det har vært fire
forhandlingsmøter og to møter hvor formannskapene har deltatt, før dagens møte. Det har hele
tiden vært et godt samarbeidsklima.
3. Intensjonsavtalen
Ordfører Kirsti Tømmervold og ordfører Rita Ottervik presenterte forslaget til intensjonsavtale.
4. Spørsmål og innspill
Følgende tema ble drøftet i møtet:
Om avtaler som kommunene har inngått per idag:
-

Avtaler og forpliktelser tas med inn i det nye fellesskapet. Anses som dekket i avtalen.

Om tidsaspektet ved etablering av ny kommune:

-

Det forholdsvis lange tidsrommet fra kommunenes vedtak juni 2016 og Stortingets vedtak i
2017 fram til etablering 1.1.2020 tilsier at det løpende arbeides med gode
samarbeidsordninger og forberedelser fram til den nye kommunen er etablert.

Avløps- og reservevannsprosjekt, kap 4. Enighet om omformulering av første setning:
-

”Det etableres nytt kloakkanlegg i Bratsberg, og Klæbu….”

Om nærmiljøråd i Klæbu i første kommunestyreperiode, kap 5, Kommunedelsdemokrati: Flere
uttrykte at dette er et godt tiltak.
Om faste bydelspolitiske utvalg i samme avsnitt, enighet om å justere formuleringen slik:
-

”Partene er enige om at det ikke opprettes faste bydelspolitiske organ ved etableringen av
den nye kommunen.”

I avsnittet i kap 7, som starter med ”Sentrum i Klæbu”: Her gjøres en tilføyelse om ”frivillige
virksomheter”, slik at setningen lyder:
-

Det er et mål at offentlige og private tjenester, og frivillige virksomheter, skal ligge i definerte
lokalsentra….”

Om skianlegg i Gråkallen, nest siste avsnitt i kap 7. Her ble det enighet om følgende omformulering:
-

”Vassfjellet skisenter skal være hovedanlegg for alpint i den nye kommunen. Det skal
tilrettelegges for flere næranlegg og rekrutteringsanlegg rundt om i den nye kommunen.
Gråkallen er regulert som rekrutteringsanlegg”.

Fagforeningene ved Svein Olav Aarlott stilte spørsmål til avtalens kap 10 om ansattes rettigheter.
Etter en drøftingsrunde ble det enighet om følgende formuleringer, som tas inn i avtalen:
-

”Partene har som mål at lønnssystemer og kollektive avtaler er harmonisert innen 1.1.2010.”
”Ansatte som slutter skal som hovedregel erstattes. Enkelte stillinger som berøres av
sammenslåingen skal vurderes særskilt.”

5. Undertegning av intensjonsavtalen
-

Intensjonsavtalen ble undertegnet av medlemmene i de to kommunenes forhandlingsutvalg.

6. Presseorientering
-

Presseorientering ved ordførene og intervjuer til slutt i møtet.

4.4.2016
Steinar Lianes/Ragnhild Setsaas/Sigmund Knutsen (referenter)
Vedlegg:
Undertegnet intensjonsavtale
Ordførernes presentasjon

