Klæbu kommune v/ordfører Kirsti Tømmervold ønsker alle sine innbyggere en riktig
god julefeiring, og alt godt i det nye året.

Kalenderen viser desember og snart skriver vi år 2017. 2016 har vært et spennende, men et
krevende år. Det er mye arbeid som skal gjøres i forbindelse med at vi skal bli en ny
kommune sammen med Trondheim fra 01.01.2020. Jeg opplever at politiske partier og
administrasjonen i begge kommunene samarbeider godt for å finne frem til gode løsninger for
den nye kommunen. Jeg ser virkelig frem til videre arbeid med kommunereformen.
Vi har dyktige ansatte i Klæbu kommune som leverer gode tjenester til våre innbyggere. En
for liten økonomisk ramme fra regjeringen og nødvendige investeringer vi står overfor, gir oss
et krevende budsjett for 2017. Heldigvis ser vi at alle enheter i kommunen tar grep, gjør
endringer i egen virksomhet og bidrar til at kommunen får et budsjett i balanse. Tøffe
prioriteringer har blitt gjort av politikerne i budsjettmøte i desember. Det vil alltid være
diskusjoner rundt prioriteringer som gjøres i et budsjett. Jeg synes det er positivt at
interessegrupper og enkelt personer engasjerer seg både i media, med underskriftkampanje og
med høringsinnspill når neste års budsjett skal vedtas. Dette viser at Klæbyggen har
engasjement og bryr seg om hverandre og tjenestene som gis av kommunen. Så er det vi
politikkere som får det overordnede ansvar for å se hele kommunen under ett og ta de
nødvendige vedtak for å få et budsjett i balanse.
Jeg ser frem til året 2017. Mye spennende er på gang i Klæbu. Noe som kan nevnes er at vi
starter året med påbygging av Sørborgen skole. I tilbudet fra entreprenør er det også tatt
høyde for «utomhusplan» som gjør at gårdsplass på Klæbu ungdomsskole også blir
rehabilitert. Endelig vedtak om tomt til skatepark i Klæbu sentrum er gjort, så alt ligger til
rette for skatepark i Klæbu Sentrum. Vi er i startgropa for bygging av et nytt Helse- og
velferdssenter. Jeg har store forventninger til et slikt senter og er svært fornøyd med at vi gjør
investeringer slik at vi får flere heldøgns omsorgsplasser i kommunen vår. Bygging av nytt
Helse- og velferdssenter er den største investeringen som er gjort i Klæbu kommune noen
gang. Mye spennende er på gang og jeg ser virkelig frem til året 2017.
Ønsker dere alle ei fredfull jul og et riktig godt nytt år!
Kirsti Tømmervold
Ordfører

