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1.

Møte med lederne i Roan og Åfjord kommuner (kl. 14.00)

Tidsfrist

Vedlegg:
1. Agenda for ledersamling på Jægtvolden 6. og 7. mars 2018.

Lederne i Roan og Åfjord kommuner har gjennomført et
lederutviklingsprogram over 5 samlinger i 2017 og 2018. Samlingen på
Jægtvolden Fjordhotell i Inderøy kommune er siste samlingen i rekken.
Et viktig tema for denne samlingen er forholdet mellom politikk og
administrasjon i kommunene under overskriften:
«Politikk og administrasjon i et balansert samspill».

I dette ligger hvordan politisk og administrativt kan jobbe godt sammen
for å skape gode resultater på vegne av kommunen. Videre er
intensjonen med å møtes på Jægtvolden å kunne utveksle erfaringer og
avklare forventninger mellom politisk og administrativt nivå i den
forestående sammenslåingsprosessen.
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2.

Forberedelse til møte i Fellesnemnda 22. mars 2018

Tidsfrist

Vedlegg
1. Protokoll fra møte i Fellesnemnda 1. februar 2018.
2. Oppsummering av status pr. 23.02.2018.

Så langt er følgende sagt om møtet i Fellesnemnda 22. mars 2018:




Næring og kultur er tema for dette møtet, jf sak 3 i siste møte i
Fellesnemnda.
Status i arbeidsgruppene, jf sak 8 i siste møte i Fellesnemnda.
Prosess rådmannsansettelse, jf sak 9 i siste møte i
Fellesnemnda.

For arbeidsutvalget vil det være aktuelt å sette opp sakliste til møte i
Fellesnemnda den 22. mars, vurdere hvilke eksterne innledere som skal
engasjeres, og ellers sette opp særskilte saker som det er aktuelt å
fremme for Fellesnemnda.

3.

Eventuelt
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