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Kommunereformen - sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune status
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar framlagte sak til orientering.
SAKSUTREDNING
Saksopplysninger
Kommunestyret ble orientert om arbeidet med sammenslåingen mellom Klæbu og Trondheim
i det forrige møtet den 7.september. Etter den tid har det vært møte i fellesnemnda den
26.september. Det oppsatte møtet i partssammensatt utvalg den 20.september ble avlyst.
Fellesnemnda den 26.september hadde følgende agenda:
- Klæbu helse- og velferdssenter – tilpasning til antatte demografiske behov
- Kommuneblomst for den nye sammenslåtte storkommune Trondheim-Klæbu
- Oppfølging av sammenslåingsvedtak – Klæbu og Trondheim kommuner (søknad om
unntak fra tidsfrist for harmonisering av eiendomsskatt). Saken ble utsatt.
- Oppnevning av ny leder til partssammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim t.o.m.
09.09.2018.
- Aktuell informasjon.
- Nidelvstien og Tiller-Vassfjellet – tursti og skiløype.
Videre møteplan 2.halvår 2017:
- Partssammensatt utvalg har møter 18.oktober, 1.november, 29.november.
- Fellesnemnda har møter 24.oktober, 7.november, 5.desember.
Fellesnemndas og partssammensatt utvalgs sakspapir og protokoll – klikk på lenke til
Trondheim kommunes innsynsløsning. Se også Klæbu kommunes hjemmesider – Politikk –
Saksdokument.
Den administrative prosjektgruppen som består av medarbeidere fra begge kommuner, har i
perioden siden sist orientering hatt 2 møter. Arbeidet har i stor grad bestått i å forberede saker
for fellesnemnda. Gruppen har i tråd med prosjektplanen arbeidet videre med omstillingsavtale
for ansatte med kommunikasjonsplan. Det har vært drøftinger/presentasjon av avtale/plan med
tillitsvalgte i begge kommuner, og Klæbu kommunes partssammensatte utvalg har hatt
omstillingsavtalen som sak. Omstillingsavtale med kommunikasjonsplan vil bli lagt fram for
fellesnemnda 24.oktober.
Den administrative prosjektgruppen arbeider også med forslag til budsjett for fellesnemnda for
årene 2018 og 2019. Saken vil også inneholde regnskap og revisjon for 2017. Sak til
fellesnemnda den 24.oktober.

Som orientert om sist har det blitt arbeidet med muligheten for å engasjere en
prosjektkoordinator. Dette er nå på plass, og det tas sikte på oppstart 01.01.2018. Ressursen
vil bli rekrutert internt og finansieres under fellesnemndas budsjett.
Rådmannen deltar fra september/oktober i møter i Trondheim kommunes ledergruppe, når det
gjelder spørsmål om sammenslåingen. Dette har vist seg svært nyttig for å komme i direkte
dialog med rådmannens ledergruppe i Trondheim når det gjelder tidligintegrering, avklaringer
rundt budsjett – og ikke minst det planlagte HV-senteret i Klæbu.
Rådmannen har, som orientert om sist, initiert en gjennomgang av områder og tjenester som
kan egnes for tidlig integrering med Trondheim. Det går mot avvikling av NAV-kontoret i
Klæbu fra årsskiftet, og arbeidet med vertskommuneavtale med Trondheim pågår. På
byggesakskontoret – en medarbeider sluttet i september – har det blitt inngått avtale med
Trondheim kommune. Trondheim skal ansette og Klæbu skal leie inn denne ressursen fra
Trondheim tilsvarende en 80% stilling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ihht. budsjett for fellesnemnda.

