
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Har begynt å regi-
strere kompetansen 
 
Ansatte innen oppvekst er i 
gang med å legge inn 
kompetansen sin i Webcruiter 
(programmet vi bruker til 
rekruttering). Tidligere har 
samtlige ansatte i kommunene 
laget profil og lagt inn CV-en 
sin. Fremover vil alle legge 
CV-en inn i konkrete stillinger 
i Webcruiter. Stillingene er de 
samme som finnes i dag. 
Hensikten er å få oversikt 
over den formelle 
kompetansen i “Nye Åfjord”.  
 
I januar vil helsesektorene 
følge etter. Hver enkelt 
ansatt vil få tilsendt e-post 
med lenke for innlogging. I 
tillegg til informasjon om 
hvordan man gjør jobben. 
Etter helsesektorene er det 
teknisk/landbruk sin tur. 
Andre ansatte får lenke til 
slutt. Det skal skje senest til 
våren. 

Nye arbeidsavtaler 
 
Når man “går over” i en ny 
kommune, vil alle ansatte 
inngå en ny arbeidsavtale. 
Den gamle vil opphøre. Ingen 
ansatte sies opp som følge av 
sammenslåingen. 
 
Stillingsbeskrivelser som skal 
følge den nye arbeidsavtalen 
er utarbeidet. 
 
Fremover vil det jobbes 
videre med blant annet 
kommunens reglement, 
avtaler og planer. De skal 
være klare til å vedtas før den 
nye kommunen settes i drift. 
 
Fokus på service- 
torg og sentralbord 
 
Det er nylig holdt møte med 
Telenor, angående 
mulighetene for mobile 
telefonløsninger. For 
øyeblikket ser man på 
mulighetene og 

begrensningene. Viktige 
spørsmål er tekniske løsninger 
og hvem som eventuelt skal 
ha mobiltelefon gjennom 
arbeid. Dette vil diskuteres 
videre utover 2019. 
 
Funksjoner som er knyttet til 
servicetorg/merkantilt vil få 
mer fokus utover 2019, etter 
hvert som organisasjonen 
finner strukturen sin.  
 
Vedtekter i boks 
Sektor oppvekst har fått på 
plass vedtekter for barnehage 
og SFO. De skal vedtas i 
kommunestyrene i januar 
eller februar. Plana for januar 
er blant annet  å komme i mål 
med skoleruta for 2019/2020. 
 
Lager felles strategi 
Kommunene samarbeider om 
en felles frivilligstrategi. Det 
er et nasjonalt initiativ for å 
sikre godt samarbeid mellom 
frivilligheten og offentlig 
sektor. 

 

Snart får mange ansatte en viktig e-post 

Mer info: 
 Oppdatert informasjon 

finner du alltid på 
hjemmesidene våre. 
Trykk på fanen “Ny 
kommune” øverst på 
siden. 

 

Roan + Åfjord: 
 Den nye kommunen vil settes i drift 1. 

januar 2020. Sammenslåingen ble 
vedtatt av Stortinget 8. juni 2017. 

 

Nyhetsbrev 11, desember 2018 

Sektor oppvekst er i gang med å registrere kompetansen sin digitalt. 
Fra januar følger de andre sektorene etter. 


