ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing

Møteinnkalling
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Arbeidsutvalget

Dato/Tid:

Tirsdag 19. desember, kl. 15.00

Sted:

Rådhuset i Åfjord

Deltakere:
Einar Eian
Vibeke Stjern
Erik Jakobsen
Jon Husdal
Marianne Strøm
Håkan Berdahl

ordfører i Roan
ordfører i Åfjord
varaordfører i Roan
varaordfører i Åfjord
opposisjonsleder i Roan
opposisjonsleder i Åfjord

einar.eian@roan.kommune.no
vibeke.stjern@afjord.kommune.no
erik.jakobsen@roan.kommune.no
jhusdal@online.no
mariannestr88@hotmail.com
hberdahl@geimail.no

Per O. Johansen

prosjektleder

per.johansen@afjord.kommune.no

Kopi:
Roy Bjarne Hemmingsen
Kim Roger Asphaug

rådmann i Roan
informasjonsmedarbeider i Åfjord

roy.hemmingsen@roan.kommune.no
kim.roger.asphaug@afjord.kommune.no

Andre:

Sak nr
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1.

Henvendelse av Utdanningsforbundet i brev mottatt 27.11.2017

Tidsfrist

Vedlegg:
1. Brev mottatt 27.11.2017 fra Utdanningsforbundet.
2. Mandat for Fellesnemnda vedtatt 23.08.2017.
Utdanningsforbundet ønsker representasjon i Partssammensatt utvalg
sammen med Fagforbundet. I henhold mandatet for Fellesnemnda pkt 6
om Partssammensatt utvalg, skal dette utgå av Arbeidsutvalget, samt én
tillitsvalgt fra hver av kommunene.
Dersom representasjonen i Partssammensatt utvalg skal endres, må
dette skje etter en endring i mandatet til Fellesnemnda, noe som krever
vedtak i kommunestyrene i Roan og Åfjord.
Siden brevet er stilet til Fellesnemnda, er det naturlig å sette opp brevet
som sak til neste møte i Fellesnemnda.

Forslag til vedtak:
Brevet mottatt 27.11.2017 fra Utdanningsforbundet, legges frem for
Fellesnemnda til for endelig behandling.
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2.

Møteplan for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda i 2018

Tidsfrist

Så langt er følgende møteplaner vedtatt for 2018:
Roan kommune
Kommunestyre

Formannskap

Åfjord kommune
Kommunestyre

01.02.2018
15.03.2018
03.05.2018
21.06.2018
06.09.2018
25.10.2018
08.11.2018
13.12.2018

Formannskap

19.01.2018
15.02.2018
22.03.2018
18.04.2018
24.05.2018
14.06.2018
23.08.2018
19.09.2018
11.10.2018
01.11.2018
15.11.2018
29.11.2018

Roan har avventet å vedta sin møteplan i påvente av at Arbeidsutvalget
og Fellesnemnda vedtar møteplanene for 2018. Vanlige møtedager i
Roan er siste torsdag i hver måned for kommunestyremøtene, mens
formannskapsmøtene legges til tirsdagen i uka før kommunestyret.
Fellesnemnda
Første møte i Fellesnemnda i 2018 er foreslått til tirsdag 1. februar. Det
kan være naturlig å gjennomføre 3 møter i Fellesnemnda i 1. halvår
2018 og 3 møter i 2. halvår. En relativt tett møtefrekvens vil bidra til at
medlemmene i Fellesnemnda blir godt kjent, samtidig som man får
håndtert aktuelle saker løpende.
Noen møter kan ut fra dette blir korte, mens andre møter kan bli lengre
og typiske temamøter, knyttet til f.eks. IKT, næringsutvikling,
arbeidsgiverpolitikk, kulturbygging, bredbåndsutbygging mv.
Arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg
Arbeidsutvalget bør naturlig gjennomføre et møte hver måned, og at
dette gjennomføres som Partssammensatt utvalg når det er saker
knyttet til personalmessige eller arbeidsrettslige spørsmål.

Forslag til vedtak:
Følgende møteplan knyttet til kommunesammenslåingen legges frem for
Fellesnemnda for endelig vedtak:
Arbeidsutvalget

Partssammensatt utvalg

Fellesnemnda

Møter i Arbeidsutvalget gjennomføres som Partssammensatt utvalg hvis
det er personalmessige eller arbeidsrettslige spørsmål på dagsorden.
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3.

Møte i Fellesnemnda 1. februar 2018 – sakliste

Tidsfrist

Vedlegg:
1. Epost av 22.11.2017 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
vedrørende uttalelse om budsjett og økonomiplan i de
enkelte sammenslåingskommunene.
2. Protokoll fra Fellesnemndas møte 19.10.2017.
3. Mandat for Fellesnemnda vedtatt 23.08.2017.

Første møte i Fellesnemnda i 2018 var opprinnelig planlagt til 25. januar,
i forbindelse med Utdanningsmessa i Åfjord. På grunn av møtekollisjon
er møtet foreslått flyttet til 1. februar 2018.
En viktig sak for Fellesnemnda i første møte på nytt år, er å legge
rammene for videre arbeid i sammenslåingsprosessen. I dette ligger
viktige satsinger for den nye kommunen ihht intensjonsavtalen, budsjett
for sammenslåingen, arbeidsform, møteplan mv.
Sett i lys av at IKT vil være den tyngste posten i budsjettet, kan det være
naturlig å ha en særlig orientering om IKT og aktuelle satsinger innenfor
IKT-området i dette møtet.
I henhold til henvendelse fra fylkesmannen av 22.11.2017 må
Fellesnemnda gi uttalelse om budsjettene for 2017 og økonomiplanene
for 2018 – 2021 som er vedtatt i henholdsvis Roan og Åfjord kommuner.
Det første møtet i Fellesnemnda bør representere oppstarten av det
videre arbeidet med kommunesammenslåingen. I dette ligger også å
restarte arbeidet i arbeidsgruppene som ble nedsatt i februar 2016.

Forslag til vedtak:
Sakliste til første møte i Fellesnemnda 1. februar 2018 blir som følger:
1. Orientering om vedtatt Forskrift om sammenslåing av Roan og
Åfjord kommuner.
2. Brev fra Utdanningsforbundet om arbeidstakerrepresentasjon i
Partssammensatt utvalg.
3. Uttalelse om vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
i Roan og Åfjord kommuner.
4. Godtgjørelsesreglement for Fellesnemnda.
5. Budsjett for sammenslåingsprosessen 2018 – 2019.
6. Møteplan for Fellesnemnda, Partssammensatt utvalg og
Arbeidsutvalget for 2018.
7. Prosess for ansettelse av rådmann fra 2020.
Arbeidsutvalget ønsker en orientering om arbeidet innenfor IKT i
forbindelse med kommunesammenslåingen, herunder aktuelle
satsingsområder.
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4.

Prosess for ansettelse av rådmann i den sammenslåtte kommunen
Fellesnemnda fattet følgende vedtak i tilknytning til sak PS-5/2017
vedrørende tilsetting av prosjektleder:

Tidsfrist

Fellesnemnda ber om at Arbeidsutvalget setter i gang prosess for
tilsetting av rådmann i den nye kommunen og at opplegget for denne
prosessen legges frem for godkjenning i Fellesnemnda i neste møte.

I henhold til retningslinjene for Fellesnemnda pkt 3, bokstav h) er det
Fellesnemnda som ansetter rådmann i den nye kommunen.
Aktuelle spørsmål til vurdering er intern / ekstern utlysning, evt ekstern
bistand i prosessen, ansettelsesutvalg mv.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.

5.

Eventuelt
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