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1.

Eventuell borgerundersøkelse
i Roan og Åfjord: Hvordan er det å bo og leve i din kommune?

Tidsfrist

Vedlegg:
1. Eksempel på Borgerundersøkelse fra Levanger kommune.
2. Spørsmålstillinger ved evt borgerundersøkelse.
Sentio Research v/Arve Østgård har sendt forespørsel om en
borgerundersøkelse i Roan og Åfjord i tilknytning til sammenslåingen.
Spørsmålene handler i første rekke om hvordan det er å bo og leve i
kommunen(e), jf vedlagt intervjuguide med spørsmålsstillinger.
Prisene for undersøkelsen er basert på antall intervjuer etter følgende
prismodell:
 250 intervju vil koste 59.125 eks.mva.
 300 intervju vil koste 63.050 eks.mva.
 400 intervju vil koste 72.900 eks.mva.
Prosjektleder viser eller til orientering i møte fra Arve Østgård.

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling i påvente av orienteringen som blir gitt i
møtet.
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2.

Gjennomføring av kommunevalget 2019

Tidsfrist

Vedlegg:
1.

Brev av 03.05.2018 vedrørende «Forskrifter om gjennomføring av
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i kommuner som og
fylkeskommuner omfattet av grensendringer».

2.

Brev av 13.06.2018 vedrørende «Endring av stemmekretser i forkant av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av
grenseendringer».

3.

Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019.

4.

Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019.

Som det fremgår av forskriften om gjennomføring av kommunevalget 2019,
er det Fellesnemnda som oppnevner valgstyre.
Valgstyret kan igjen få fullmakt til å oppnevne stemmestyrer. Fellesnemnda
kan vedta at det holdes valg før den offisielle valgdagen, og Fellesnemnda,
evt valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i.
Prosjektleder viser til vedlagte dokumenter, og ber om at Partssammensatt
utvalg gir nødvendige føringer med henblikk på sak til Fellesnemnda den
26. september 2018 om gjennomføring av kommunevalget høsten 2019.

Innstilling:
Prosjektleder bes om å fremme sak til Fellesnemnda i møte 26. september
2018 om gjennomføring av kommunevalget i 2019.

3.

Evt gjennomgang av økonomisk status
i Roan og Åfjord fram mot kommunesammenslåingen
Vedlegg:
1. Artikkel i Fosna-Folket 29.05.2018 om kommuneøkonomien i Nye
Ørland kommune.

Prosjektleder har under henvisning til artikkel i Fosna-Folket 29.05.2018
vedrørende en gjennomgang av kommuneøkonomien i Nye Ørland
kommune. fått politiske innspill på om også Roan/Åfjord kommuner burde
foretatt en tilsvarende gjennomgang.
Prosjektleder viser til den vedlagte avisartikkelen og legger herved saken
frem for drøfting i Partssammensatt utvalg.

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
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4.

Felles kommunestyremøte for Roan og Åfjord – dato og tema

Tidsfrist

Fellesnemnda vedtok i sak 3/2018 «Møteplan for Fellesnemnda og
arbeidsutvalget / partssammensatt utvalg for 1. halvår 2018», i møte den
01.02.2018, å gjennomføre et felles kommunestyremøte for Roan og Åfjord
den 14. og 15. juni 2018. Dette møtet ble senere avlyst, under henvisning til
å gjennomfører møtet etter sommeren.
Det er dermed aktuelt å se på saken på nytt både i forhold til:




Dato(er) for gjennomføring av møtet.
Temaer som skal tas opp til drøfting i møtet.
Sted for møtet.

Det er for tiden ingen saker som må til behandling i et felles
kommunestyremøte, slik at det kan være mer relevant å ta opp tema til
drøfting som har særlig interesse og betydning for den nye kommunen. I
tillegg vil et slikt møte være en viktig arena for kommunestyremedlemmene
til å bli bedre kjent med hverandre.
Saken legges herved frem for partssammensatt utvalg til drøfting.

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

5.

Orientering – tilsetting av sektorsjefer, økonomi- og personalsjef
Utrykte vedlegg i saksmappen:
1.

Fellesnemnda 22.03.2018: Sak 13/2018 «Prinsipper for rekruttering av
ledere til nye Åfjord kommune»

2.

Fellesnemnda 25.04.2018: sak 15/2018 «Overordnet administrativ
organisering i nye Åfjord kommune».

Fellesnemnda fattet i sak 13/2018 følgende vedtak:
1.

I henhold til Mandat for Fellesnemnda av 23.08.2017 skal Fellesnemnda
drøfte valg av modell for den administrative organiseringen av den nye
kommunen, mens selve tilsettingsmyndigheten tilligger den som ansettes
som rådmann i «Nye Åfjord kommune», dog med medvirkning fra
arbeidstakerorganisasjonene i henhold til arbeidslivets spilleregler.

2.

Arbeidet med rekruttering av ledere i «nye» Åfjord kommune følger i
hovedsak prinsippene i punkt 1- 5. I særlige situasjoner kan den som
ansettes som rådmann i «Nye Åfjord kommune», og i samråd med
Partssammensatt utvalg, videreutvikle eller justere anvendelsen av
prinsippene.
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Tidsfrist

Dette vedtaket ble fulgt opp av Fellesnemnda i møte den 25. april 2018, der
Fellesnemnda i sak 15/2018 fattet følgende vedtak:
Fellesnemnda slutter seg til Partssammensatt Utvalg og prosjektleders
vurderinger i saken, med henblikk på å videreføre en «tre-nivå modell»
som prinsipp for en administrative organiseringen i «Nye» Åfjord kommune.
Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å sette i gang
rekrutteringsprosessen av sektorsjefer, samt personal- og økonomisjef, for
den nye og sammenslåtte kommunen, basert på de prinsippene som
Fellesnemnda vedtok i sak 13/2018 «Prinsipper for rekruttering av ledere til
nye Åfjord kommune.

Prosjektleder har sammen med tillitsvalgte og personalsjefene i Roan og
Åfjord kommuner i gang med arbeidet med tilsetting av sektorsjefer og
økonomisjef i den nye kommunen. Sammen med tillitsvalgte er også
arbeidet med tilsetting av personalsjef for den nye kommunen.
Prosjektleder er i ferd med å konkludere i tilsettingsprosessen og vil
orientere partssammensatt utvalg om status i møtet.

Innstilling:
Partssammensatt utvalg tar redegjørelsen fra prosjektleder om tilsetting av
sektorsjefer, samt økonomi- og personalsjef i nye Åfjord kommune til
orientering.
5.

Eventuelt
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