Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 16.06.2016
Tid: 16:00

Slutt: 21:00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Av kommunestyrets 23 medlemmer var alle til stede.

Forfall:

Kari Brøttemsmo (AP), Tonje Ranum (V), Pål Sture Nilsen (AP).
Permittert fra kl. 17.45 Jomar Aftret (FrP), Reidar Sether (AP), Laila
Aanstad (SP).

Varamedlemmer:

Torkil Bakken (AP), Astrid Storsve (V), Per Høiås (AP). Tiltrådte fra
kl. 17.45 Hans Reiten (FrP), Bjørn Ingar Sellesbakk (AP). Fra sak
33/16 Arne Eggan (SP).

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kjetil Mjøsund, kommunalsjef Johnny Nilssen,
kommunalsjef Elisabeth Høyem, kommunalsjef Anders Stenvig,
enhetsleder Siri Ekle Skaanes, plansjef Geir Magne Sund,
økonomisjef Jan Petter Opedal, rådgiver Tove Kummeneje, fagsjef
Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 10.06.2016.
Ingen.
31/16 – 44/16
Sak 44/16 ble trukket.

Medlem Jarle Martin Gundersen (SP) ba om habilitetsvurdering i sak 32/16.
Medlem Astrid Grendstad (MDG) ba om habilitetsvurdering i sak 32/16.
Medlem Terje Ekle (H) ba om habilitetsvurdering i sak 35/16.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

Klæbu, 16.06.2016.
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SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

31/16

13/1205
Kommunereformen - sammenslåing med Trondheim kommune

32/16

11/1524
Kommunedelplan for Vassfjellet, Tanem-Tulluan

33/16

15/513
Årsmelding/regnskap 2015

34/16

15/504
Økonomirapport 2 med revidering av budsjettet

35/16

16/187
Rapport fra selskapskontroll ENVINA IKS

36/16

14/88
Tilstandsrapport skole 2015-16

37/16

11/2167
Boligsosial handlingsplan - prolongering ut 2016

38/16

12/240
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016- 2019 - revidering

39/16

16/877
Sikringstiltak i kvikkleireområder, Klæbu sentrum (sone1102), fase 2 kommunevedtak

40/16

16/877
Sikringstiltak i kvikkleireområder, Klæbu sentrum (sone1102), avtale om
planlegging og bygging av delsikring - fase 2, trinn 2

41/16

16/2
Referat og meldinger, formannskap og kommunestyre 16.06.2016

42/16

11/1681
Vedtakskontroll formannskap/kommunestyre 01.06.15 - 31.05.16

43/16

11/2457
Valg av lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og
jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12. 2020
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44/16

15/860
Interpellasjon til kommunestyret 16.06.2016 - Klæbu som humlenes og bienes
paradis
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Klæbu kommune

31/16
Kommunereformen - sammenslåing med Trondheim kommune
Formannskapets innstilling
1. Klæbu kommune vedtar å slå seg sammen med Trondheim kommune. Klæbu kommune
ser sammenslåing som ønskelig fordi den nye kommunen i større grad dekker et felles
bo- og arbeidsmarked og gir grunnlag for mer helhetlig samfunnsutvikling, mer
samordnet areal- og transportplanlegging og mer utviklingskraft. Sammenslåingen er
basert på vedtatt intensjonsavtale datert 04. april 2016, behandlet av formannskap og
kommunestyre 12. april 2016.
2. Klæbu kommune er åpen for sammenslåing med flere kommuner dersom Stortinget
vedtar dette.
3. På bakgrunn av det nye kommunekartet som etableres etter Stortingets behandling i 2017,
skal det foretas en kritisk gjennomgang av det interkommunale og regionale samarbeidet
som Klæbu kommune deltar i.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Medlem Efia Marie Damba (SV) ba om følgende protokolltilførsel:
«7 av 10 klæbygg sa ved folkeavstemningen at de ønsket en sammenslåing med Trondheim.
Folkets stemme går foran personlig overbevisning om at Klæbu vil klare seg godt alene».
Tilslutning til protokolltilførsel fra Randi Villmo (AP) og Laila Aanstad (SP).
Kommunestyrets vedtak
1. Klæbu kommune vedtar å slå seg sammen med Trondheim kommune. Klæbu kommune
ser sammenslåing som ønskelig fordi den nye kommunen i større grad dekker et felles
bo- og arbeidsmarked og gir grunnlag for mer helhetlig samfunnsutvikling, mer
samordnet areal- og transportplanlegging og mer utviklingskraft. Sammenslåingen er
basert på vedtatt intensjonsavtale datert 04. april 2016, behandlet av formannskap og
kommunestyre 12. april 2016.
2. Klæbu kommune er åpen for sammenslåing med flere kommuner dersom Stortinget
vedtar dette.
3. På bakgrunn av det nye kommunekartet som etableres etter Stortingets behandling i 2017,
skal det foretas en kritisk gjennomgang av det interkommunale og regionale samarbeidet
som Klæbu kommune deltar i.

32/16

Kommunedelplan for Vassfjellet, Tanem-Tulluan
Formannskapets innstilling
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-4 og 11-15 framlagt
forslag til kommunedelplan for Vassfjellet, Tanem-Tulluan:



Plankart, sist datert 16.03.2016
Planbestemmelser og retningslinjer, datert 10.03.2016

med følgende endringer:
Plankartet:
 Grønnstruktur sør og sørøst for Langmo forlenges til plangrensen mot øst.
Planbestemmelsene, del B:
 I pkt. 1.1 strykes strekpunkt 1 om at nordlig del av massedeponi Øvre Forset skal
fullføres før opparbeiding og utbygging av Langmo kan igangsettes.
 Pkt. 1.1, strekpunkt 3, endres til «målt støvmengde i området tilfredsstiller
forurensningsforskriftens krav». «i minst ett år før utbygging» strykes.
 Pkt. 5.2 strykes – gjelder krav om at område K3 B ikke kan tas i bruk før det
foreligger avklaringer for fv. 704.
 Pkt. 6.3 endres til:
«Område R2 kan ikke tas i bruk før det foreligger en ferdig reguleringsplan for fv.
704 Tanem-Tulluan, og det er gjort avtaler om finansiering.»
 I pkt. 10.1 (om område N2) tilføyes:
«…, og etter at område K1 A er bygd ut med næringsbebyggelse.»
Behandling:
Medlem Jarle Martin Gundersen (SP) ba om vurdering av egen habilitet. Kommunestyret
anser Gundersen for å være inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 2.ledd. Gundersen fratrådte
under behandlingen av saken, og Arne Eggan (SP) tiltrådte.
Medlem Astrid Grendstad (MDG) ba om vurdering av egen habilitet. Kommunestyret anser
Grendstad for å være habil i saken.
Medlem Ole Horgøien (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
«Stryk siste kulepunkt i formannskapets innstilling».
Medlem Paal Christian Bjønnes (V) fremmet følgende endringsforslag:
«Områdene K3B og R2 tas ut av planen. Begrunnelsen for dette er at vi ønsker å se en
helhetlig utvikling av området der vi først og fremst ønsker næringsetableringer og
hestesportsenter på Tulluan. Ønsket om næringsetableringer vil være i konflikt med et stort
steinbrudd som vil generere både støy og støv. Mange høringsuttalelser fremhever
friluftslivsverdiene i området. Fylkeskommunen uttaler at det er god tilgang på råstoffer i
andre uttak, og det anbefales at man utvider disse i stedet for å etablere nye».
Medlem Astrid Grendstad (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
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1. Kulturminner, herunder "Via Montana", Fjellveien, seterveier og andre kulturminner i
planområdet blir avmerket på kart for planområdet. "Via Montana" er i skriftlige kilder fra
1529 og trykt i 1536, og dermed i verneklasse I og automatisk fredet på grunn av alder.
2. De rødlista naturtypene vest i det planlagte myrarealet blir hensynsivaretatt på plankart.
Etablering av næring på denne myra bør bygges med byggeteknikk som ivaretar CO2
lagring».
Ved votering over formannskapets innstilling mot Bjønnes forslag, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 16 mot 6 (V/SV/MDG) stemmer.
Ved votering falt Horgøiens endringsforslag med 5 mot 17 (AP/SP/SV/V/MDG) stemmer.
Ved votering falt Grendstads endringsforslag pkt 1. med 1 mot 21 (AP/SP/SV/H/FrP/V)
stemmer.
Ved votering falt Grendstads endringsforslag pkt 2. med 2 mot 20 (AP/SP/SV/H/FrP/V)
stemmer.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-4 og 11-15 framlagt
forslag til kommunedelplan for Vassfjellet, Tanem-Tulluan:



Plankart, sist datert 16.03.2016
Planbestemmelser og retningslinjer, datert 10.03.2016

med følgende endringer:
Plankartet:
 Grønnstruktur sør og sørøst for Langmo forlenges til plangrensen mot øst.
Planbestemmelsene, del B:
 I pkt. 1.1 strykes strekpunkt 1 om at nordlig del av massedeponi Øvre Forset skal
fullføres før opparbeiding og utbygging av Langmo kan igangsettes.
 Pkt. 1.1, strekpunkt 3, endres til «målt støvmengde i området tilfredsstiller
forurensningsforskriftens krav». «i minst ett år før utbygging» strykes.
 Pkt. 5.2 strykes – gjelder krav om at område K3 B ikke kan tas i bruk før det
foreligger avklaringer for fv. 704.
 Pkt. 6.3 endres til:
«Område R2 kan ikke tas i bruk før det foreligger en ferdig reguleringsplan for fv.
704 Tanem-Tulluan, og det er gjort avtaler om finansiering.»
 I pkt. 10.1 (om område N2) tilføyes:
«…, og etter at område K1 A er bygd ut med næringsbebyggelse.»

33/16
Årsmelding/regnskap 2015
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Formannskapets innstilling
1. Kommunestyret godkjenner årsberetning og årsregnskap 2015.
2. Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 662.565 dekkes senest inn i
driftsbudsjettet for 2017 ved bruk av disposisjonsfondet.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret godkjenner årsberetning og årsregnskap 2015.
2. Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 662.565 dekkes senest inn i
driftsbudsjettet for 2017 ved bruk av disposisjonsfondet.

34/16
Økonomirapport 2 med revidering av budsjettet
Formannskapets innstilling
1. Kommunestyret tar økonomirapport 2 til orientering
2. Kommunestyret vedtar foreslåtte budsjettkorrigeringer mht drift (svekkelse 1.200.000 kr)
og investeringer ( 7.792.000 kr ekstra)
3. Ubenyttet låneopptak fra 2015 benyttes først slik at opptak av behov for nye lån i 2016
reduseres
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret tar økonomirapport 2 til orientering
2. Kommunestyret vedtar foreslåtte budsjettkorrigeringer mht drift (svekkelse 1.200.000 kr)
og investeringer ( 7.792.000 kr ekstra)
3. Ubenyttet låneopptak fra 2015 benyttes først slik at opptak av behov for nye lån i 2016
reduseres

35/16
Rapport fra selskapskontroll ENVINA IKS
Kontrollutvalgets innstilling
1.
2.

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
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Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av
fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

Behandling:
Frode Singstad fra Revisjon Midt Norge IKS orienterte.
Medlem Terje Ekle (H) ba om vurdering av egen habilitet. Kommunestyret anser Ekle for å
være inhabil i saken, jfr. forvaltningsloven § 6 e. Ekle fratrådte under behandlingen av saken.
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
1.
2.

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
 Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
 Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av
fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

36/16
Tilstandsrapport skole 2015-16
Utvalg for oppveksts innstilling
Kommunestyret tar rapporten om tilstanden i grunnskolen i Klæbu for skoleåret 2015/2016
til etterretning. Kommunestyret støtter forslagene til lokale mål i rapporten. Det legges opp
til et løpende arbeid med resultatene i rapporten administrativt og politisk. Temaene i
rapporten vil behandles i temamøter i utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid.
Tilbakemeldinger fra disse møtene vil være med å danne grunnlaget for hva som rapporteres
for kommende skoleår.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret tar rapporten om tilstanden i grunnskolen i Klæbu for skoleåret 2015/2016
til etterretning. Kommunestyret støtter forslagene til lokale mål i rapporten. Det legges opp
til et løpende arbeid med resultatene i rapporten administrativt og politisk. Temaene i
rapporten vil behandles i temamøter i utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid.
Tilbakemeldinger fra disse møtene vil være med å danne grunnlaget for hva som rapporteres
for kommende skoleår.
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37/16
Boligsosial handlingsplan - prolongering ut 2016
Formannskapets innstilling
Kommunestyret vedtar å prolongere «Boligsosial handlingsplan 2012-2015» ut 2016.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret vedtar å prolongere «Boligsosial handlingsplan 2012-2015» ut 2016.

38/16
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016- 2019 - revidering
Formannskapets innstilling
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til «Rusmiddelpolitiske handlingsplan 2016-2019».
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til «Rusmiddelpolitiske handlingsplan 2016-2019».

39/16
Sikringstiltak i kvikkleireområder, Klæbu sentrum (sone1102), fase 2 kommunevedtak
Formannskapets innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til kommunevedtak for sikringstiltakene i sone
1102, fase 2.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til kommunevedtak for sikringstiltakene i sone
1102, fase 2.

40/16
Sikringstiltak i kvikkleireområder, Klæbu sentrum (sone1102), avtale om planlegging
og bygging av delsikring - fase 2, trinn 2
Formannskapets innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til avtale om planlegging og bygging av
delsikring – fase 2, trinn 2.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til avtale om planlegging og bygging av
delsikring – fase 2, trinn 2.

41/16
Referat og meldinger, formannskap og kommunestyre 16.06.2016
Formannskapets innstilling
Kommunestyret tar fremlagte referat og meldinger til orientering.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret tar fremlagte referat og meldinger til orientering.

42/16
Vedtakskontroll formannskap/kommunestyre 01.06.15 - 31.05.16
Formannskapets innstilling
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Kommunestyret tar orienteringen om vedtakskontroll til etterretning. Melding om dette
oversendes kontrollutvalget.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret tar orienteringen om vedtakskontroll til etterretning. Melding om dette
oversendes kontrollutvalget.

43/16
Valg av lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere for
perioden 01.01.2017 - 31.12. 2020
Valgnemndas innstilling
Kommunestyret oppnevner følgende:
Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
Kvinner (6)
Menn (6)
Britt Hukkelås (60)
Aage Storsve (53)
Anne Kathe Kvalsvik (69)
Terje Sjøli (67)
Marie Kvål (52)
Kjell Arvid Grefstad (57)
Henriette Vaagland (72)
Jarle Martin Gundersen (59)
Sigrun Melum (61)
Svein Amund Halvorsen (67)
Line Fischer Østlyng (70)
Arnt Morten Holmli (61)
Meddommere til tingretten
Kvinner (7)
Gunhild Stene (60)
Solveig Alexander (54)
Randi Karin Villmo (50)
May Olaug Aarø (62)
Anne Helen Gundersen (61)
Ingunn Ebbesvik (78)
Janne Torsmyr Langdal (61)

Menn (7)
Alf Steinar Tømmervold (52)
Hans Ole Leirvik (59)
Oddgeir Moe (67)
Torbjørn Lium (55)
Lars Nordseth (70)
Morten Kjøren (67)
Tore Birger Schei (54)

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten (6)
Bente Rhoden Forseth (55)
Kjetil Ulstad (68)
Kristine Orset Stene (68)
Haldor Buan Grendstad (62)
Astrid Grendstad (64)
Knut Andreas Sørum (58)
Behandling:
Side 12 av 14

Ihht. brev fra Sør-Trøndelag politidistrikt av 13.06.16, er alle godkjent i forhold til vandel.
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende:
Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
Kvinner (6)
Menn (6)
Britt Hukkelås (60)
Aage Storsve (53)
Anne Kathe Kvalsvik (69)
Terje Sjøli (67)
Marie Kvål (52)
Kjell Arvid Grefstad (57)
Henriette Vaagland (72)
Jarle Martin Gundersen (59)
Sigrun Melum (61)
Svein Amund Halvorsen (67)
Line Fischer Østlyng (70)
Arnt Morten Holmli (61)
Meddommere til tingretten
Kvinner (7)
Gunhild Stene (60)
Solveig Alexander (54)
Randi Karin Villmo (50)
May Olaug Aarø (62)
Anne Helen Gundersen (61)
Ingunn Ebbesvik (78)
Janne Torsmyr Langdal (61)

Menn (7)
Alf Steinar Tømmervold (52)
Hans Ole Leirvik (59)
Oddgeir Moe (67)
Torbjørn Lium (55)
Lars Nordseth (70)
Morten Kjøren (67)
Tore Birger Schei (54)

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten (6)
Bente Rhoden Forseth (55)
Kjetil Ulstad (68)
Kristine Orset Stene (68)
Haldor Buan Grendstad (62)
Astrid Grendstad (64)
Knut Andreas Sørum (58)

44/16
Interpellasjon til kommunestyret 16.06.2016 - Klæbu som humlenes og bienes paradis
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saken trukket.
Saken trukket.
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