MØTEREFERAT
Kommunesammenslåing – Fellesmøte formannskapene i Klæbu og Trondheim
23. august 2016 kl. 09.00 -10.45, Klæbu rådhus, kommunestyresalen
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: rådmann Kjetil Mjøsund, kommunalsjefene Anders Stenvig, Johnny Nilssen,
Elisabet Høyem og Jan Petter Opedal, fagsjef Steinar Lianes, seniorrådgiver Tore Flatmo.
Fra Trondheim: Rita Ottervik, ordfører (AP), Hilde Opoku, varaordfører (MDG), Sissel Trønsdal,
kommunalråd (AP), Marek Jasinski (AP), Yngve Brox, kommunalråd (H), Ingrid Skjøtskift,
kommunalråd (H), Elin Marie Andreassen, kommunalråd (FrP), Jon Gunnes, kommunalråd (V), Ottar
Michelsen, kommunalråd (SV), Espen Agøy Hegge, KrF (vara for Geirmund Lykke), kommunalråd
(KrF).
Fra administrasjonen: rådmann Morten Wolden, kommunaldirektørene Olaf Løberg, Elin Rognes
Solbu og Ola By Rise, rådgiverne Ragnhild Setsaas, Espen Johansen, Ellen Edvardsen og Sigmund
Knutsen.
1. Velkommen
Ordfører Kirsti Tømmervold ønsket velkommen til Klæbu rådhus. Klæbu har mye å vise fram, ved
neste anledning inviteres formannskapene til Vassfjellet, vårt felles hovedanlegg for alpint.
2. Valg av møteleder og referent
Ordfører Kirsti Tømmervold ble valgt til møteleder etter forslag fra Rita Ottervik. Sigmund Knutsen
valgt som referent.
3. Kort oppsummering av prosessen fram til i dag v/ ordfører Kirsti Tømmervold
Kirsti Tømmervold oppsummerte kommunereformprosessen fra januar fram til i dag. Dette er det
femte møtet mellom de to formannskapene i 2016 inkludert sommeravslutningen på Sagodden. Fire
forhandlingsmøter ledet fram til undertegning av intensjonsavtalen 4.4.2016 med begge
formannskapene til stede, og begge kommunestyrene fattet enstemmige vedtak 16.6.
Formannskapsvedtak i Trondheim 28.6. og i Klæbu 30.6. skisserte videre arbeid etter
sammenslåingsvedtakene og ba rådmannen komme tilbake med en sak om de økonomiske
konsekvensene. Den oppnevnte prosjektgruppa ledet av rådmannen i Klæbu har hatt fire møter så
langt. Det har vært en god og lite konfliktpreget prosess så langt.
4. Orientering om hvordan arbeidet med sammenslåing av Klæbu og Trondheim er tenkt
organisert i interimsperioden v/rådmann Kjetil Mjøsund.
Kjetil Mjøsund mente at Klæbu og Trondheim er i en unik posisjon for å drive prosessen videre.
Samarbeidsklimaet er godt. Han viste til utsendt notat om politisk og administrativ organisering av
det videre arbeidet. Se også vedlagt presentasjon.
Vedtakene i formannskapene 28. og 30.6. uttrykker klart at det er viktig å begrense de administrative
kostnadene så mye som mulig. Prosjektgruppa trenger mer tid for å svare ut denne bestillingen. I
møte med fylkesmannen 23.6.2016 ble det gitt tilslutning til en forenklet sammenslåingsprosess.
Fylkesmannen mener inndelingslova ikke hindrer dette, men kravene i særlovgivning må undersøkes
nærmere, særlover kan gi begrensninger og påvirke framgangsmåten. Bodø og Skjerstad 2004 er

eksempel på en forenklet prosess, hvor Skjerstad gikk inn i Bodø. Prosjektgruppa undersøker
mulighetene nærmere, og venter avklaringer fra fylkesmannen.
Partssammensatt utvalg, jf intensjonsavtalen: Arbeidstakernes rettigheter skal ivaretas. Et
partssammensatt utvalg kan f eks opprettes fra 1.10.2016, også uten fellesnemnd. Dette kan
rapportere til formannskapene eller felles formannskap. Formannskapene må oppnevne
arbeidsgiverrepresentanter.
Administrativ organisering: Rådmennene foreslår at prosjektet, med rådmann i Klæbu som
prosjektleder, rapporterer til felles formannskap i interimsperioden fram til vedtak i Stortinget juni
2017. Det vil være et omfattende kartleggings- og utredningsarbeid i denne fasen, f eks om felles
system for gårds- og bruksnr. Det vil trolig være nødvendig å knytte til seg eksterne ressurser, f eks
innen arbeidsgiverspørsmål. Videre er intern og ekstern kommunikasjon en suksessfaktor. Prosjektet
vil i hovedsak benytte kommunenes egne medarbeidere, men disse har også andre oppgaver.
Nødvendig å styrke prosjektets økonomi, blant annet for frikjøp av medarbeidere.
Mjøsund viste en oversikt over arbeidsoppgaver i sammenslåingsprosessen, både organisatoriske og
knyttet til politisk organisering iht intensjonsavtalen, jf bilde 9 i vedlagte presentasjon.
Økonomi: staten bevilger 35 millioner kroner i engangsstøtte til sammenslåingsprosessen i 2017. I
tillegg kommer 30 mill kr i reformstøtte i 2020. Prosjektet har behov for noen ressurser i høst, til
kartlegging, utredning og prosessarbeid.
Rapportering: Prosjektet legger fram sak om politisk og administrativ organisering for
kommunestyrene i september. Her vil også spørsmålet om forenklet prosess tas opp. Forslår at
kommunestyrene delegerer noe myndighet til formannskapene. Prosjekt opprettes formelt
1.10.2016 og kan rapportere til formannskapene i felles møte.
Mjøsund presenterte fire drøftingspunkter, se under.
Morten Wolden understreket at vi bør få fylkesmannens/statens avklaringer. Arbeidsomfanget
knyttet til kommunesammenslåingen og kostnader som må dekkes, må ikke undervurderes.
5. Drøfting av forslag til organisering
Kirsti Tømmervold åpnet for debatt av drøftingspunktene. Konklusjonene vil danne grunnlag for
saken til kommunestyrene i september.
1. Skal det arbeides for at Klæbu innlemmes/fusjoneres inn i Trondheim kommune?
Jarle Martin Gundersen og Espen Agøy Hegge redegjorde for de to formannskapsvedtakene i juni.
Begge støtte intensjonen om innlemming/fusjonering. Rita Ottervik pekte på at det er økonomisk
gunstig å forenkle prosessen. Ønsker minst mulig kostnader til den administrative prosessen.
Flere sammenslåingstidspunkt ble drøftet: 1.1.2019, etter valget 2019, 1.1.2020.
Konklusjon:
Det er enighet om å arbeide for å forenkle sammenslåingsprosessen ved å arbeide for at Klæbu
kommune fusjoneres inn i Trondheim kommune.
Fastholder 1.1.2020 som tidspunkt for sammenslåing.
2. Er foreslått prosjektorganisering og rapportering slik formannskapene ønsker?
Flere momenter var framme i samtalen:
-

Tidspunkt for fellesnemnd i forhold til valgkampen i 2017
Behov for politisk ledelse av prosjektet, politiske spørsmål vil komme, bl a eierskap,
arbeidsgiverpolitikk, pensjon, harmonisering av eiendomsskatt og avgifter
Tillit og forankring hos alle partiene og innbyggerne, spesielt Klæbu
Felles formannskapsmøter – krevende å finne tid, møter kan ikke holdes ofte

Konklusjon:
Prosjektet ledes av felles formannskapsmøter fram til nyåret 2017, deretter opprettes det
fellesnemnd. Felles formannsmøter kan i tillegg holdes etter behov.
3. Partssammensatt utvalg:
Møtet drøftet utvalgets størrelse – en avveining mellom representasjon og praktisk møtevirksomhet.
Konklusjon:
Enighet om at 5-6 ansatterepresentanter og 6-7 politiske representanter.
4. Plan for rapportering:
Konklusjon:
Tilslutning til den foreslåtte rapporteringen, men siden fellesnemnd skal opprettes i løpet av januar
2017 vil rapportering fra da av skje til denne. Felles formannskapsmøter i tillegg etter behov.
Andre momenter:
-

-

-

Arbeidsoppgaver i prosjektet: Omfattende utredningsarbeid må gjøres, blant annet flere
spørsmål om politisk organisering, jf intensjonsavtalen med angitte frister. Mjøsund påpekte
at det er begrenset kapasitet for kartlegging/utredning i organisasjonene. Nøkkelpersoner i
prosjektet har også andre oppgaver. Finansiering av sammenslåingsprosessen må
harmoniseres med budsjett- og handlings- og økonomiplanarbeidet i kommunene.
Økonomi: Ottervik uttrykte at det trengs tall for kostnader knyttet til
sammenslåingsprosessen, ønsker å bruke penger til tiltak som nevnt i intensjonsavtalen.
Viktig at kompetansen til de ansatte utnyttes, eks arbeidsgiverpolitikk.
Flere uttrykte at vi må få til felles prosesser og beslutninger knyttet til handlings- og
økonomiplaner fram til 2020.
Samordning av tjenester: Mjøsund påpekte at dette kan gjennomføres også før 1.1.20 ved
behov, noe han fikk tilslutning for.
Referansegruppe i TK vedrørende politiske møter på dag-/kveldstid, Klæbus ordfører
inviteres med.

6. Eventuelt
Kirsti Tømmervold inviterte til orientering om Vassfjellet i et framtidig møte. Rita Ottervik tilbød
at Trondheim kan orientere Klæbus formannskap om det planlagte rekrutteringsanlegget ved
Gråkallen.
Møtet ble avsluttet med lunsj.
7. Neste møte
Felles formannskapsmøte tirsdag 25.10. kl 0900 i Trondheim rådhus.
Felles formannskapsmøte på nyåret holdes i Vassfjellet.
Vedlegg:
Presentasjon v/prosjektleder Kjetil Mjøsund

