Årsrapport og regnskap for 2017 for fellesnemnda for Klæbu og
Trondheim kommuner
1. Bakgrunn og mandat
Fellesnemnda for sammenslåingen av Klæbu og Trondheim kommuner er opprettet i
medhold av inndelingslovas § 26, som slår fast at kommuner som slår seg sammen skal
opprette ei fellesnemnd som skal bidra til forberedelser til sammenslåing, og som skal
velges av og blant kommunestyremedlemmene. Fellesnemndas lovpålagte oppgaver er å
lede det forberedende arbeidet med budsjett og økonomiplan for den nye kommunens første
driftsår, og å uttale seg om sammenslåingskommunenes budsjetter og økonomiplaner i de
årene fellesnemnda er i virksomhet. Fellesnemnda kan også gis ytterligere oppgaver
gjennom vedtak av mandat fra de berørte kommunestyrene, noe denne fellesnemnda fikk.
Fellesnemnda opphører når nytt kommunestyre er konstituert høsten 2019.
2. Sammensetning og medlemmer
Fellesnemnda ble vedtatt opprettet som interimsfellesnemnd i et felles formannskapsmøte
(26.11.2016) og representantene ble oppnevnt gjennom vedtak i de to kommunestyrene
(Trondheim kommune 26.01.2017, Klæbu kommune 2.2.2017). Fellesnemnda har 13
medlemmer, 8 fra Trondheim kommune og 5 fra Klæbu kommune. Fellesnemnda
konstituerte seg i møtet i interimsfellesnemnda 14.2.2017 med ordfører Rita Ottervik fra
Trondheim kommune som leder og ordfører Kirsti Tømmervold fra Klæbu kommune som
nestleder. Interimsfellesnemndas vedtak ble stadfestet i fellesnemndas møte 13.06.2017.
3. Antall møter 2017
Fellesnemnda har hatt 6 møter i 2017, herav to som interimsfellesnemnd. Møtene følger
vanlige regler for saksbehandling i offentlige organ og er åpne så sant det ikke er lovpålagt
plikt til å lukke møtet. Møtene offentliggjøres på vanlig måte gjennom utlegging av
saksdokumenter på Trondheim kommunes innsynsløsning, med lenke dit fra Klæbu
kommunes nettsider. Saksbehandlingsrutinene i Trondheim kommune følges, inklusive
rådmannens ordning med økonomisk kvalitetssikring. Det er rådmannen i Trondheim
kommune som er formell godkjenner av sakene. Rådmannen i Klæbu kommune er
prosjektleder for sammenslåingen.
4. Aktivitet og saker i 2017
Fellesnemnda har behandlet 34 saker i 2017. De viktigste har vært
a. Omstillingsavtale, prosjektplan og budsjett
Omstillingsavtalen ble vedtatt 24.10 2017 og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker ved overgangen til ny kommune. Avtalen er vedtatt etter drøfting med
tillitsvalgte i de to kommunene.
Prosjektplanen ble vedtatt 14.2.2017 og viste hvilke vedtak og handlinger som skulle skje i
2017 og framover. Planen rulleres i 2018.
Budsjett for fellesnemnda for perioden 2017-2019 ble behandlet i flere møter, med endelig
vedtak 24.10 2017. Budsjettet omfattet bruken av 35,9 millioner kroner som staten bevilget til

å gjennomføre sammenslåingen. Det er Trondheim kommunerevisjon som er valgt som
revisor for fellesnemnda.
For regnskapsåret 2017 viser prosjektregnskapet følgende tall:
Regnskap

Tilskudd / overføring

Budsjett

Avvik NOK

-36 149 501

-36 120 000

-29 501

17 278

50 000

-32 722

176 747

155 000

21 747

13 798

50 000

-36 202

506 987

500 000

6 987

1 048 479

1 000 000

48 479

Informasjon

528 549

900 000

-371 451

HR

257 322

300 000

-42 678

Kirkelig fellesnemnd

135 000

135 000

0

Delsum kostnader

2 684 160

3 090 000

-408 840

-33 465 341

-33 030 000

-435 341

Tillitsvalgte
Fellesnemnd
PSU
Prosjektledelse
IT

Fondsavsetning til 2018 og 2019

Årsak til mindreforbruk innen informasjon skyldes delvis at stillingsandelen for
kommunikasjonsmedarbeideren ble redusert fra 100 % til 50 % fra september, samt en
rimeligere nettløsning enn budsjettert.
b. Oppfølging av intensjonsavtalen

Før sammenslåingsvedtaket i juni 2016, ble kommunene enige om en intensjonsavtale.
Fellesnemnda har i sine møter fulgt opp viktige felles satsingsområder fra intensjonsavtalen,
så som nybygg til Klæbu helse- og velferdssenter, bygging som knytter sammen skiløyper
fra Tiller helt fram til Vassfjellet, tursti langs Nidelva i forlengelse av den som finnes i
Trondheim helt fram til Klæbu, innlemming av del 2 av fylkesveg 704 i Miljøpakken, og felles
vann/avløpsløsning i Bratsberg.
c. Kartlegging og valg av løsning for IT/arkiv
Et viktig prosjekt har vært å planlegge felles IT-løsninger og sikring av arkiver i de to
kommunene. Dette er også den største utgiftsposten på fellesnemndas budsjett. Saken har
vært oppe i fellesnemnda to ganger i 2017.
d. Opprettelse av partssammensatt utvalg (PSU)
Inndelingslova sier at det kan opprettes et partssammensatt utvalg (§ 26) som skal behandle
saker mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. De to kommunenes
felles formannskapsmøte gjorde allerede 26.11.2016 vedtak om å opprette et slikt utvalg.
PSU hadde sitt første møte 1. desember 2016. PSU har fem medlemmer valgt av de
tillitsvalgte og seks politikere fra de to kommunene, og hadde fem møter i 2017.
e. Ansettelse av rådmann i ny kommune
Fellesnemndas mandat innebar bl a å tilsette rådmann i den nye kommunen. Etter at
Stortinget hadde vedtatt kommunesammenslåingen 8.8. 2017, ansatte fellesnemnda den
13.6.2017 Morten Wolden som rådmann i “nye” Trondheim kommune. Rådmannen fikk
samtidig fullmakt til å organisere sin ledergruppe for den nye kommunen, og til å inngå
avtale med rådmannen i Klæbu kommune om arbeidsoppgaver og stilling i “nye” Trondheim
kommune.
f.

Uttalelse til KMD via fylkesmannen om budsjettene i Klæbu og Trondheim
kommuner
Fellesnemnda vedtok i tråd med inndelingslovas § 26 den 5.12.2017 en uttalelse om
forslaget til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for de to kommunene.
Fellesnemnda behandlet i sitt møte 5.12.2017 også en oversikt med status for oppfølging av
fellesnemndas egne vedtak i perioden fra interimsfellesnemndas første møte til og med
november 2017. For utfyllende informasjon om fellesnemndas aktivitet, vises det til denne.
Trondheim 08.05.2018
Morten Wolden
rådmann

Kjetil Mjøsund
rådmann/ prosjektleder

