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Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret i Klæbu legger til grunn at sammenslåingen av Klæbu kommune og
Trondheim kommune gjennomføres på en slik måte at prosesskostnadene begrenses til det
nødvendigste. Prosjektet avklarer mulighetene for dette gjennom dialog med fylkesmann
og departement.
2. Kommunestyret i Klæbu vedtar at sammenslåingen av Klæbu og Trondheim kommune
gjennomføres fra 1.1.2020.
3. Kommunestyret i Klæbu vedtar å oppnevne interimsfellesnemnd sammen med Trondheim
kommune i samsvar med Inndelingslovas bestemmelser fra februar 2017, inntil
fellesnemnd blir formelt opprettet etter Stortingets vedtak.
4. Kommunestyret i Klæbu delegerer til formannskapet i Klæbu, i samarbeid med
formannskapet i Trondheim, myndighet til å gi nødvendige politiske
avklaringer/beslutninger på vegne av Klæbu kommune, i arbeidet med
kommunesammenslåingen i første del av interimsperioden ut januar 2017.
5. Kommunestyret i Klæbu vedtar å opprette et prosjekt i samarbeid med Trondheim
kommune som får i oppgave å kartlegge, utrede og fremme forslag til hvordan
kommunesammenslåingen kan gjennomføres på den mest kostnadseffektive måten.
Prosjektet har også ansvaret for å gi innbyggerne og ansatte god og tilstrekkelig
informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen. Rådmannen i Klæbu oppnevnes
som prosjektleder og fremmer saker til behandling i felles formannskapsmøter ut januar
2017.
6. Til å finansiere prosjektarbeidet i inneværende år bevilger kommunestyret i Klæbu i første
omgang 2,0 millioner kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av kommunens
disposisjonsfond. Kommunestyret forutsetter at faktisk medgåtte utgifter til dette formålet
tilbakeføres disposisjonsfondet når staten utbetaler engangsstøtten på 35 millioner kroner i
2017.
7. Kommunestyret i Klæbu ber formannskapet i Klæbu, i samarbeid med formannskapet i
Trondheim, å etablere et partsammensatt utvalg som fungerer fram til det er etablert en
fellesnemnd. Utvalget skal bestå av fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i
Klæbu og Trondheim og seks politisk oppnevnte representanter fra Klæbu og Trondheim,
to fra Klæbu og fire fra Trondheim. Fram til fellesnemnda er etablert, oppnevner det felles
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formannskapet de politiske representantene i utvalget. Ansattes representanter oppnevnes
av de to kommunenes fagforeninger i fellesskap.
8. Rådmennene i kommunene har ansvaret for den videre oppfølgingen av de konkrete
tiltakene som fremgår av intensjonsavtalen mellom kommunene (fylkesvei 704, avløps- og
reservevannsprosjektet for kommunene, Nidelvstien og skiløype fra Tiller til Vassfjellet),
og dette arbeidet er ikke en del av prosjektleders oppgaver i interimsperioden. Oppfølging
og realisering av disse tiltakene gjennomføres i begge kommunene på en ordinær måte
både administrativt og politisk fram til fellesnemnda er etablert.
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