Referat møte vedrørende kommunereformen mellom formannskapene i
Klæbu og Trondheim 18. januar 2016 kl 13-1700.
Møtested: Leangen gård Trondheim

Innledning:
Ordfører Rita Ottervik ønsket velkommen og orienterte om programmet og praktisk
gjennomføring ved Leangen gård.
Deretter ga rådmann Olaf Løberg og rådmann Kjetil Mjøsund en orientering om fakta
tilknyttet de to kommunene.
Ordfører Rita Ottervik gjorde en vurdering omkring Klæbu og Trondheim,
Ordfører Kirsti Tømmervold orienterte kort om den politiske situasjonen og arbeidet
med kommunereformen i Klæbu kommune. Ordfører Tømmervold rettet deretter
oppmerksomheten på muligheter, begrensninger og arbeidet videre for å se om det var
grunnlag for et tettere samarbeide mellom de to kommuner.
Det ble en omforent forståelse av at det er viktig å holde oppmerksomheten på de
politiske prosessene, før administrasjonene blir engasjert til å gjennomføre
utredningsarbeider.

Gjennomføring av møtet:
Det ble deretter gjennomført gruppearbeider med oppmerksomhet på: Muligheter,
begrensninger og veien videre.
Viktige temaer å avklare tilknyttet prosessen videre ble oppsummert til å være:
Det er viktig å etablere en prosess, hvor målet er å skape noe nytt for begge
kommuner.
Hva blir annerledes, hva er viktig å få avklart?
Det må skapes forutsigbarhet omkring vedtatte investeringer.
Understreke viktigheten av Industriområdene på Tulluan som en del av IKAP
Tilgjengeligheten til IKAP arealene på Tulluan gjennom en total opprusting av Fv
704 fra Sandmoen til Tulluan.
Viktige fellesprosjekter kan være:
IKAP Tulluan med Fv 704
Felles avløps og reservevannløsning
Tursti langs Nidelven
Tilrettelegging for friluftsliv i utmarksarealene

Veien videre:
Det ble besluttet å opprette et felles forhandlingsutvalg, med 3 eller 4 representanter fra
hver av kommunene.
Det ble besluttet å gjennomføre første møte i forhandlingsutvalget 27. Januar. Tema for
møtet vil være milepælsplan og en gjennomgang av utkast til intensjonsavtale.
Rådmennene forbereder møtet og utarbeider forslag til milepælsplan og utkast til
intensjonsavtale.
Det gjennomføres nytt felles formannskapsmøte 5. Februar med oppmøte kl 08 på
Sandmoen brannstasjon.
Møtet starter med en presentasjon av mål for ekskusjon med buss i Klæbu. Deretter
befaring med buss fra Sandmoen via Fv 704, til næringsområdene på Tulluan og
arealplanen for Vassfjellet som en del av areal avsatt i IKAP. Det vil bli gitt en orientering
om planene vedrørende ny Fv 704 og arealplanen for Vassfjellet. Agenda vil bli sendt ut.
Deretter gjennomføres formannskapsmøte på Sandmoen brannstasjon.
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