Trondheim kommune

Møteprotokoll
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested: Formannskapssalen, Trondheim
Møtedato: 26.09.2017
Tid: 09:00
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Rita Ottervik, Geir Waage, Marek Jasinski, Geirmund Lykke, Ottar
Michelsen, Elin Marie Andreassen, Ingrid Skjøtskift, Kirsti Tømmervold,
Alf Steinar Tømmervold, Lillian Waaden, Paal Christian Bjønnes, Jarle
Martin Gundersen
Sissel Trønsdal
Ola Lund Renolen
Rådmann Morten Wolden og fung rådmann Jan Peter Opedal,
kommunaldirektør Helge Garåsen
Ordfører Rita Ottervik
Knut Ole Bleke

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Ordfører Rita Ottervik bemerket at for framtida går orienteringer som egne saker, og ikke
som generelle orienteringer jf dagens sak 22/17.
Innkallinga og sakliste ble godkjent med denne bemerkningen.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 13. juni 2017:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Orientering fra ordfører Rita Ottervik om opplegget 24. oktober.
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Saksliste
Saksnr.
PS 18/17

Tittel
Arkiv:17/32239

Klæbu helse- og velferdssenter - tilpasning til antatte demografiske
behov
PS 19/17

Arkiv:17/20766

Kommuneblomst for den nye sammenslåtte storkommunen
Trondheim-Klæbu
PS 20/17

Arkiv:16/25717

Oppfølging av sammenslåingsvedtak - Klæbu og Trondheim
kommuner
PS 21/17

Arkiv:17/30176

Oppnevning av ny leder til Partsammensatt utvalg: Klæbu og
Trondheim t.o.m. 09.09.2018
PS 22/17

Arkiv:17/32064

Aktuell informasjon
PS 23/17

Arkiv:17/32168

Nidelvstien og Tiller-Vassfjellet - tursti og skiløype
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Sak PS 18/17

Klæbu helse- og velferdssenter - tilpasning til antatte demografiske behov
Forslag til vedtak:
Utbyggingen av Klæbu helse- og velferdssenter skjer over flere byggetrinn i takt med den
demografiske utviklingen i Klæbu og Trondheim og tilpasset det antatte markedet for
omsorgsboliger i Klæbu.
Rådmennene legger frem to alternative innstillinger:
Alternativ 1:
Utbyggingen skjer i to trinn etter Modell 2 i saksfremlegget. Kostnader ved dette
alternativet ligger inne i Trondheim kommunes budsjettforslag som ble fremlagt 20.9.17:
 Trinn 1: 42 sykehjemsplasser ferdigstilles juni 2020 og 25 omsorgsboliger og inntil 10
ordinære leiligheter ferdigstilles desember 2021.
 Trinn 2: Ytterligere 18 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger ferdigstilles i 2025.
Alternativ 2:
Utbyggingen skjer i tre trinn etter Modell 1 i saksfremlegget. Dette vil kreve en økning på ca
12 mill kr i årlige merkostnader fra 2020 ift det som ligger inne i Trondheim kommunes
budsjettforslag som ble fremlagt 20.9.17:
 Trinn 1: 60 sykehjemsplasser ferdigstilles juni 2020.
 Trinn 2: Inntil 25 omsorgsleiligheter og inntil 10 ordinære leiligheter (i rådhuset)
ferdigstilles i 2025
 Trinn 3: Ytterligere 16 omsorgsboliger ferdigstilles på et senere tidspunkt.

Behandling:
Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om utredninga
som er gjort, og rådmannens forslag.
Kirsti Tømmervold (Ap), forslag pva AP, SV,SP, V, KrF
Alternativt forslag.
Fellesnemnda viser til vedtak av 13. juni 2017.
Klæbu helse- og velferd realiseres som en helhetlig utbygging med 60 sykehjemsplasser og
inntil 50 omsorgsleiligheter.
Rådmann bes utrede hvordan en skal utnytte kapasitet utover beregnet behov for
sykehjemsplasser ved Klæbu helse- og velferdssenter. Dette kan eksempelvis være
korttidsplasser, avlastningsplasser, spesialavdelinger eller behov for sykehjemsplasser i
forbindelse med rehabilitering av eksisterende sykehjem/helse- og velferdssenter, for Nye
Trondheim kommune.
41 ordinære omsorgsleiligheter realiseres slik vist i mulighetsstudien. En forutsetter at det
faktiske behov er kartlagt før byggestart. I tillegg utredes muligheten for ombygging av
Klæbu Rådhus til 9-10 omsorgsleiligheter. Kartlagt behov avgjør om disse leiligheten skal
være ordinære omsorgsleiligheter eller om dette skal være omsorgsleiligheter for yngre
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brukere med særskilte behov. Bygging av disse leilighetene starter når Klæbu Rådhus får
tilstrekkelig ledig kapasitet og forventes ferdigstilt i løpet av 2021.
Fellesnemnda forutsetter at ny sykehjemsdel skal være i drift i løpet 2020. Omsorgsboliger
skal være ferdigstilt i løpet av 2021.
Prosjektet skal i sin helhet realiseres i økonomiplanperioden 2018-2021. Rådmennene skal
innarbeide finansierings- og driftsforutsetninger i økonomiplanen. Det forventes at
tilskuddsordninger fra husbanken blir benyttet maksimalt.
Votering
Ved alternativ votering mellom innstillinga og Tømmervolds forslag, ble Tømmervolds
forslag enstemmig vedtatt
Vedtak
Fellesnemnda viser til vedtak av 13. juni 2017.
Klæbu helse- og velferd realiseres som en helhetlig utbygging med 60 sykehjemsplasser og
inntil 50 omsorgsleiligheter.
Rådmann bes utrede hvordan en skal utnytte kapasitet utover beregnet behov for
sykehjemsplasser ved Klæbu helse- og velferdssenter. Dette kan eksempelvis være
korttidsplasser, avlastningsplasser, spesialavdelinger eller behov for sykehjemsplasser i
forbindelse med rehabilitering av eksisterende sykehjem/helse- og velferdssenter, for Nye
Trondheim kommune.
41 ordinære omsorgsleiligheter realiseres slik vist i mulighetsstudien. En forutsetter at det
faktiske behov er kartlagt før byggestart. I tillegg utredes muligheten for ombygging av
Klæbu Rådhus til 9-10 omsorgsleiligheter. Kartlagt behov avgjør om disse leiligheten skal
være ordinære omsorgsleiligheter eller om dette skal være omsorgsleiligheter for yngre
brukere med særskilte behov. Bygging av disse leilighetene starter når Klæbu Rådhus får
tilstrekkelig ledig kapasitet og forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Fellesnemnda forutsetter
at ny sykehjemsdel skal være i drift i løpet 2020. Omsorgsboliger skal være ferdigstilt i løpet
av 2021.
Prosjektet skal i sin helhet realiseres i økonomiplanperioden 2018-2021. Rådmennene skal
innarbeide finansierings- og driftsforutsetninger i økonomiplanen. Det forventes at
tilskuddsordninger fra husbanken blir benyttet maksimalt.

Møteprotokoll for Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 26.09.2017 (17/32624)

4

Trondheim kommune

Sak PS 19/17

Kommuneblomst for den nye sammenslåtte storkommunen Trondheim-Klæbu
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda velger Rosa sp Nyperose som kommuneblomst for nye Trondheim kommune.
Behandling:
Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Fellesnemnda velger Rosa sp Nyperose som kommuneblomst for nye Trondheim kommune.

Sak PS 20/17

Oppfølging av sammenslåingsvedtak - Klæbu og Trondheim kommuner
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda søker med dette om unntak fra lovbestemt frist for iverksetting av
harmonisert eiendomsskatt for nye Trondheim kommune.
Behandling:
Ordfører Rita Ottervik (Ap), forslag
Saken utsettes, i påvente at et notat fra rådmannen.
Votering
Otterviks forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken utsettes.
Følgende innstilling følger saken.
Fellesnemnda søker med dette om unntak fra lovbestemt frist for iverksetting av
harmonisert eiendomsskatt for nye Trondheim kommune.

Sak PS 21/17
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Oppnevning av ny leder til Partsammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim
t.o.m. 09.09.2018
Forslag til vedtak:
Sissel Trønsdal (Ap) velges som leder av Partsammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim til
09.09.2018.
Behandling:
Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Sissel Trønsdal (Ap) velges som leder av Partsammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim til
09.09.2018.

Sak PS 22/17

Aktuell informasjon
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda tok saken til orientering.
Behandling:
Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fellesnemnda tok saken til orientering.

Sak PS 23/17

Nidelvstien og Tiller-Vassfjellet - tursti og skiløype
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda tar saken til orientering.
Behandling:
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Kirsti Tømmervold (Ap), forslag pva AP, SV,SP, V, KrF
Fellesnemnda ber Rådmann etablerer kontakt med prosjektledelsen for FV 704, for å avklare
krysningspunkt for skiløypetrasé Vassfjellet. Fellesnemnda forventer at saken om
krysningspunkt kommer til politisk behandling i fellesnemnd i løpet av 2017. Fellesnemnda
forventer at idrettsråd i begge kommuner, Trondheimsregionsfriluftsråd og forum for natur
og friluftsliv i Trondheim blir inkludert i planlegging av Nidelvstien og skiløype i Vassfjellet.
Felles satsningen om Nidelvstien og skiløype Vassfjellet bes komme tilbake som egen sak i
fellesnemnd. Trasevalg, detaljert fremdriftsplan og anleggskostnader må beskrives i saken.
Det forutsettes at begge anleggene er ferdigstilt i god tid før 1.1.2020.
Votering
Ved alternativ votering mellom innstillinga og Tømmervolds forslag, ble Tømmervolds forslag
enstemmig vedtatt
Vedtak
Fellesnemnda ber Rådmann etablerer kontakt med prosjektledelsen for FV 704, for å avklare
krysningspunkt for skiløypetrasé Vassfjellet. Fellesnemnda forventer at saken om
krysningspunkt kommer til politisk behandling i fellesnemnd i løpet av 2017. Fellesnemnda
forventer at idrettsråd i begge kommuner, Trondheimsregionsfriluftsråd og forum for natur
og friluftsliv i Trondheim blir inkludert i planlegging av Nidelvstien og skiløype i Vassfjellet.
Felles satsningen om Nidelvstien og skiløype Vassfjellet bes komme tilbake som egen sak i
fellesnemnd. Trasevalg, detaljert fremdriftsplan og anleggskostnader må beskrives i saken.
Det forutsettes at begge anleggene er ferdigstilt i god tid før 1.1.2020.

Eventuelt
Ordfører Rita Ottervik orienterte om fellesnemndas møte 24. oktober, og påfølgende
orienteringsmøte for begge kommunestyremøtene etter fellesnemndas møte.

Møtet hevet kl 10.00

Rita Ottervik
Ordfører

Knut Ole Bleke
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