Desember 2015
Nå er vi inne en førjulstid og snart et nytt år, en tid for ettertanke og tanker for neste år.
Tusen takk for tilliten jeg ble vist under kommunevalget 2015. Jeg er utrolig ydmyk og
stolt over å få være ordfører i bygda mi Klæbu.
Som ordfører er det min jobb, sammen med kommunestyret og rådmann, å legge til rette
for en positiv utvikling av Klæbu. Jeg har et mål og en ambisjon om å få til dette gjennom
dialog med innbyggerne og med et bredt samarbeid på tvers av partier i
kommunestyret. Klæbyggen kan være trygge på at alle vi som sitter i kommunestyret
legger mye tid og energi i å gjøre en god jobb for bygda vår. Vi er valgt til å forvalte
innbyggernes penger på en god måte og vi skal sammen utvikle Klæbu med realistiske
prosjekter og gode vedtak. Vi trenger innspill og tilbakemelding fra innbyggerne for å
fatte de gode politiske vedtak. Jeg oppfordrer dere derfor til å komme med innspill til
våre lokale politikkere, og som ordfører tar jeg mere enn gjerne imot dere på mitt
kontor. Husk at ingen politiske avgjørelser fattes gjennom sosiale media, men de vedtas
etter gode prosesser i de riktige demokratiske fora.
I skrivende stund jobbes det med kommunebudsjettet som skal vedtas 17. desember.
Her må vi gjøre noen prioriteringer og holde oss innenfor rammen som ble gitt i
statsbudsjettet. Det vil alltid være diskusjoner rundt prioriteringer i et budsjett. Men jeg
er sikker på at det budsjettet vi vedtar 17.desember blir et godt budsjett for Klæbus
innbyggere.
Jeg er stolt over å si at i Klæbu er det et enstemmig kommunestyret som har sagt ja til å
være med å bidra når det gjelder bosetting av flyktninger. Klæbyggen har alltid tatt imot
flyktninger på en god måte. Dette viser at vi er et folk som tar ansvar og selvfølgelig
bidrar når mennesker i andre deler av verden trenger vår hjelp. Tusen takk til alle
sammen!
Til slutt vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år.
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