Klæbu kommune

MØTEINNKALLING
Valgstyret
Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen
Møtedato: 10.03.2016
Tid: 09:00
Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til
tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no
Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at
varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

9/16

16/126
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Klæbu, 03.03.2016

ordfører

Sak 9/16

Folkeavstemning - stemmesedler

Valgstyret
Saksbehandler: Steinar Lianes

Utvalgssaksnr. Utvalg
9/16
Valgstyret

Møtedato: 10.03.2016

Møtedato
10.03.2016

Rådmannens innstilling
Valgstyret vedtar rådmannens forslag til tekst på stemmeseddel ved folkeavstemningen 9.mai
2016.
SAKSUTREDNING
Vedlegg
1. Saksprotokoll i sak 8/16 den 04.02.2016 fra kommunestyrets vedtak om folkeavstemning.
2. Saksprotokoll i sak 2/16 den 18.02.2016 fra valgstyrets vedtak om dato for
folkeavstemningen.
3. Utkast til stemmeseddel.
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 04.02.2016 at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning om:
«Kommunestyret vedtar å holde rådgivende folkeavstemning i Klæbu kommune tilknyttet
eventuell framforhandla intensjonsavtale med Trondheim kommune», …og «Skulle andre
nabokommuner tiltre forhandlingene om sammenslåing, og det inngås tilsvarende
intensjonsavtale, omfatter folkeavstemningen disse også».
Valgstyret fikk fullmakt til å fastsette dato for folkeavstemningen ihht framdriftsplan:
«Valgstyret vedtar ihht. fullmakt fra kommunestyret i sak 08/16 å avholde folkeavstemning
tilknyttet eventuell framforhandla intensjonsavtale med Trondheim kommune den 9.mai.
2016».
Vurdering
Jfr. kommunestyrets vedtak – se vedlegg 1. Forholdet om hva som skulle stå på
stemmeseddelen ble omhandlet i kommunestyrets behandling av saken om folkeavstemning
den 04.02.2016. Det ble fremmet et forslag om at intensjonsavtalen skulle settes opp mot 0alternativet (Klæbu fortsetter som egen kommune). Dette forslaget falt ved voteringen, og er
dermed ikke med i forslaget til tekst på stemmeseddelen.

Side 2 av 3

Sak 9/16
Valglovens regler for utforming av valglister til kommunestyrevalg er så langt som mulig
brukt som retningslinjer for utforming av stemmeseddelen til folkeavstemningen. Videre er
det valgstyret som ved kommunestyrevalg godkjenner listeforslag, og dermed er det naturlig at
valgstyret godkjenner stemmeseddelen til folkeavstemningen også. Så snart valgstyret har
godkjent stemmeseddelen, vil tekst og innhold bli lagt ut på kommunens hjemmesider.
I forslaget til stemmeseddel er det lagt opp til en stemmeseddel med 3 valg på, som velgeren
så må sette et kryss ved. Disse valgene er: «Ja til sammenslåing», «Nei til sammenslåing» og
«Blank». På side 2 på stemmeseddelen vil det være et felt for stempling.
Alternativt kan det utarbeides 3 likelydende stemmesedler med «Ja til sammenslåing», «Nei
til sammenslåing» og «Blank». Rådmannen er av den formening at velgerne er vant med å
sette kryss ved kandidater ifbm. kommunestyrevalg, og at det således kan være greit å kun ha
en stemmeseddel. Dette gir bedre oversikt over hvor mange sedler en trenger og trykkingen
blir enkel – enten det nå blir kommunen selv som står for dette, eller om det innhentes tilbud
fra eksterne leverandører på trykking.
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Arkiv: 033

Folkeavstemning - stemmesedler
Rådmannens innstilling
Valgstyret vedtar rådmannens forslag til tekst på stemmeseddel ved folkeavstemningen 9.mai
2016.
SAKSUTREDNING
Vedlegg
1. Saksprotokoll i sak 8/16 den 04.02.2016 fra kommunestyrets vedtak om
folkeavstemning.
2. Saksprotokoll i sak 2/16 den 18.02.2016 fra valgstyrets vedtak om dato for
folkeavstemningen.
3. Utkast til stemmeseddel.
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 04.02.2016 at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning om:
«Kommunestyret vedtar å holde rådgivende folkeavstemning i Klæbu kommune tilknyttet
eventuell framforhandla intensjonsavtale med Trondheim kommune», …og «Skulle andre
nabokommuner tiltre forhandlingene om sammenslåing, og det inngås tilsvarende
intensjonsavtale, omfatter folkeavstemningen disse også».
Valgstyret fikk fullmakt til å fastsette dato for folkeavstemningen ihht framdriftsplan:
«Valgstyret vedtar ihht. fullmakt fra kommunestyret i sak 08/16 å avholde folkeavstemning
tilknyttet eventuell framforhandla intensjonsavtale med Trondheim kommune den 9.mai.
2016».
Vurdering
Jfr. kommunestyrets vedtak – se vedlegg 1. Forholdet om hva som skulle stå på
stemmeseddelen ble omhandlet i kommunestyrets behandling av saken om folkeavstemning
den 04.02.2016. Det ble fremmet et forslag om at intensjonsavtalen skulle settes opp mot 0alternativet (Klæbu fortsetter som egen kommune). Dette forslaget falt ved voteringen, og er
dermed ikke med i forslaget til tekst på stemmeseddelen.
Valglovens regler for utforming av valglister til kommmunestyrevalg er så langt som mulig
brukt som retningslinjer for utforming av stemmeseddelen til folkeavstemningen. Videre er
det valgstyret som ved kommunestyrevalg godkjenner listeforslag, og dermed er det naturlig
at valgstyret godkjenner stemmeseddelen til folkeavstemningen også. Så snart valgstyret har
godkjent stemmeseddelen, vil tekst og innhold bli lagt ut på kommunens hjemmesider.

I forslaget til stemmeseddel er det lagt opp til en stemmeseddel med 3 valg på, som velgeren
så må sette et kryss ved. Disse valgene er: «Ja til sammenslåing», «Nei til sammenslåing» og
«Blank». På side 2 på stemmeseddelen vil det være et felt for stempling.
Alternativt kan det utarbeides 3 likelydende stemmesedler med «Ja til sammenslåing», «Nei
til sammenslåing» og «Blank». Rådmannen er av den formening at velgerne er vant med å
sette kryss ved kandidater ifbm. kommunestyrevalg, og at det således kan være greit å kun ha
en stemmeseddel. Dette gir bedre oversikt over hvor mange sedler en trenger og trykkingen
blir enkel – enten det nå blir kommunen selv som står for dette, eller om det innhentes tilbud
fra eksterne leverandører på trykking.
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13/1205
Saksprotokoll - Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen folkeavstemning

Behandling:
Medlem Kai Nordseth (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP:
«1) Kommunestyret vedtar at det avholdes folkeavstemming i Klæbu kommune om de aktuelle
alternativ som foreligger. Det forutsettes at følgende grunnlag er tilgjengelig og bekjentgjort:
- Intensjonavtale med Trondheim kommune i fullført stand. Dersom andre kommuner skulle
tiltre forhandlingene om sammenslåing, vil avstemmingstemaet også omfatte disse.
- Lokale effekter av inntektssystemet for kommuner/fylkeskommuner 2016 i forhold til evt.
vedtak om sammenslåing med Trondheim/andre, og ift. videreføring av Klæbu som egen
kommune (O-alternativet).
2) Valgstyret fastsetter dato for folkeavstemming ihht framdriftsplan for forhandlingene, og
med behørig hensyn til pkt 1 (over).
De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er stemmeberettiget ved folkeavstemmingen.
3) Skulle forhandlingen rundt intensjonsavtale bli brutt, innstilles / utsettes planlegging og
iverksettelse av folkeavstemmingen».
Nordseth trakk sitt forslag.
Medlem Jomar Aftret (FrP) fremmet følgende forslag:
Tas ut av innstillingen:
«De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er stemmeberettiget ved folkeavstemningen».
Medlem Geir Liang (V) fremmet følgende forslag:
Vi tar utgangspunkt i rådmannens innstilling, forslag til endring av 1. avsnitt:
«Kommunestyret vedtar å holde rådgivende folkeavstemning i Klæbu kommune. Det skal
stemmes over intensjonsavtalen opp mot 0-alternativet (Klæbu kommune som egen kommune)
med de økonomiske konsekvenser ved begge alternativer som er kjent før
avstemmingstidspunktet».
Ved votering over rådmannens innstilling mot Liangs forslag, ble rådmannen innstilling
vedtatt med 17 mot 6 (V/H) stemmer.
Ved votering over rådmannens innstilling om stemmerett for 16 og 17-åringer, mot Aftrets
forslag, ble rådmannens innstilling vedtatt med 17 mot 6 (H/FrP/AP) stemmer.

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret vedtar å holde rådgivende folkeavstemning i Klæbu kommune tilknyttet
eventuell framforhandla intensjonsavtale med Trondheim kommune.
Valgstyret fastsetter dato ihht. framdriftsplan.
De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er stemmeberettiget ved folkeavstemningen.
Skulle andre nabokommuner tiltre forhandlingene om sammenslåing, og det inngås tilsvarende
intensjonsavtale, omfatter folkeavstemningen disse også.
Skulle forhandlingene bli avsluttet, stoppes planlegging og avholdelse av folkeavstemning.
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Besøksadresse:

Telefon:

Telefax:

E-mail:
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Valgstyret
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Saksprotokoll - Folkeavstemning - fastsettelse av dato

Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Valgstyrets vedtak
Valgstyret vedtar ihht. fullmakt fra kommunestyret i sak 08/16 å avholde folkeavstemning
tilknyttet eventuell framforhandla intensjonsavtale med Trondheim kommune den 9.mai. 2016.

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Stemmeseddel
Rådgivende folkeavstemning 9.mai 2016 om
sammenslåing av Klæbu og Trondheim
kommuner.
1.
2.
3.
4.

Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i Klæbu kommune 9.mai 2016 på bakgrunn av
framforhandla intensjonsavtale om sammenslåing med Trondheim kommune.
De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er stemmeberettiget ved folkeavstemningen.
Skulle andre nabokommuner tiltre forhandlingene om sammenslåing, og det inngås tilsvarende
intensjonsavtale, omfatter folkeavstemningen disse også.
Kommunestyret skal 16.juni 2016 fatte endelig vedtak i sak om sammenslåing med Trondheim kommune.

Brettes med teksten inn

Ja til sammenslåing
Nei til sammenslåing
Blank

Stempel

