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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 15.juni. Etter den tid har det ikke vært møter i partssammensatt utvalg
og fellesnemnda.
Videre møteplan 2.halvår 2017:
- Partssammensatt utvalg har møter 20.september, 18.oktober, 1.november, 29.november.
- Fellesnemnda har møter 26.september, 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 3 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. Det arbeides også med muligheten for å engasjere en prosjektkoordinator.
Rådmannen har tidligere i år initiert en gjennomgang av områder og tjenester som kan egnes
for tidlig integrering med Trondheim. Dette på bakgrunn av en bestilling til
budsjettkonferansen i juni. Resultatene av gjennomgangen med anbefalinger ble lagt fram på
budsjettkonferansen. Formannskapets budsjettkonferanse tok rådmannens anbefalinger til
etterretning.
Rådmannens anbefaling over områder for tidligintegrering:
• Flyktningetjeneste
• PPT
• Barnevern
• DOV
• Nav
• Psykisk Helse
• Kommuneoverlege
• Legetjeneste

•

Ta i bruk Trondheims systemer for arkiv, lønn/personal og økonomi fra 2019, hvis
positiv kost / nytte

Disse områdene tenkes overført i løpet av 2018 – som fase en områder. Resterende tenkes
beholdt i Klæbu til sammenslåingen, med mindre andre forhold oppstår som kan gjøre det
nødvendig å vurdere dette på nytt.
Etter budsjettkonferansen har andre forhold kommet til. NAV-leder slutter og en
saksbehandler på byggesakskontoret skal slutte. Disse forholdene må det tas hensyn til, og det
kan bli en annen prioritering i rådmannens anbefalinger. Det jobbes med å løse utfordringene
på byggesakskontoret.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ihht. budsjett for fellesnemnda.

