ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Fellesnemnda for kommunesammenslåing

Møteprotokoll
Utvalg:

Fellesnemda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner

Møtested:

Roan rådhus – Roanstua

Møtedato:

Torsdag 19. oktober 2017

Tid:

09:00 – 11:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Einar Eian
Erik Jakobsen
Per Bremnes
Marianne Strøm
Synnøve T. Lauritsen
Stian Skjærvik Hansen
Ola Håvard Krogfjord
Jan Birger Werkland Sandmo

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Vibeke Stjern
Jon Husdal
Gro Kristiansen
Bjørn Arne Hosen
Tone Bårdli
Håkan Berdahl

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

ÅF – AP
ÅF – SP
ÅF – AP
ÅF – AP
ÅF – SP
ÅF – H

RO – H
RO – AP
RO – KRF
RO – SP
RO – H
RO – AP
RO – SP
SO – SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Hanne Skjæggestad
Liv Marie Hugdal
Ingrid Gauslaa Hårstad
Gunnar Singsås

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

RO – V
ÅF – KRF
ÅF – V
ÅF – FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Hanne Nilsdotter Hårstad
Walter Solberg
Gunnar Petterson
Halvor Bueng

RO – V
ÅF – AP
ÅF – V
ÅF – FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roy-Bjarne Hemmingsen
Per O. Johansen
Kim Roger Asphaug

Funksjon
Representerer
Rådmann
Rådmann
Informasjon- og kommunikasjonsansvarlig

Merknader til innkallingen:
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Sakliste:
Saksnr

Sakstittel

Lukket

Referatsaker

Saker til behandling
PS 1/2017

Konstituering av Fellesnemnda

PS 2/2017

Navn og våpen for den nye kommunen

PS 3/2017

Informasjon om status i arbeidsgruppene

PS 4/2017

Kommunikasjonsplan for sammenslåingsprosessen

PS 5/2017

Tilsetting av prosjektleder

PS 6/2017

Frikjøp av tillitsvalgte

PS 7/2017

Godtgjørelsesreglement for Fellesnemnda – videre arbeid

PS 8/2017

Valg av representant til Kirkelig Fellesnemnd

PS 9 /2017

Budsjett for Kirkelig Fellesnemnd

PS 10/2017

Neste møte i Fellesnemnda

INFO / DRØFTINGSSAKER:
Regionsamarbeidene på Fosen:
Ordfører Vibeke Stjern orienterte om status i regionsamarbeidet på Fosen og formålet med å sikre gode
tjenester, stabile arbeidsplasser og attraktive fagmiljø gjennom interkommunalt samarbeid på Fosen.
Investeringer og økonomisk status – gjensidig informasjon og drøfting
Med henvisning til intensjonsavtalens punkt 12 om investeringer og bruk av disponibel formue ble det stilt
spørsmål om vedtatte og planlagte investeringsprosjekter i Åfjord. Det var enighet om at begge kommunene
informerer hverandre økonomisk status og planlagte investeringer i kommunene i perioden frem mot
kommunesammenslåingen i 2020.
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PS 1/2017

KONSTITUERING AV FELLESNEMNDA

Innstilling:
Som leder av Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner velges ____________.
Som nestleder av Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner velges ____________.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Einar Eian fremmet følgende forslag:
Som leder av Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner velges ordføreren i Åfjord,
Vibeke Stjern.
Vibeke Stjern fremmet følgende forlag:
Som nestleder av Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner velges ordføreren i Roan,
Einar Eian.
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som leder av Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner velges ordføreren i Åfjord,
Vibeke Stjern.
Som nestleder av Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner velges ordføreren i Roan,
Einar Eian.

PS 2/2017

NAVN OG VÅPEN FOR DEN NYE KOMMUNEN

Innstilling:
Saken legges frem for Roan og Åfjord kommunestyrer med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar at dagens kommunevåpen for Roan, «3 terner på blå bunn», skal være
kommunevåpen for den nye sammenslåtte kommunen, som utgår fra dagens Roan og Åfjord kommuner.
Kommunestyret vedtar at «Åfjord», skal være navnet på den sammenslåtte kommunen, som utgår fra dagens
Roan og Åfjord kommuner.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Einar Eian fremmet følgende forslag:
3. avsnitt i innstillingen erstattes av følgende:
Kommunestyret vedtar at «Bjørnør», skal være navnet på den sammenslåtte kommunen, som utgår fra
dagens Roan og Åfjord kommuner.
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Votering:
Forslaget fra Einar Eian vedrørende kommunenavn ble satt opp i mot innstillingens 3 avsnitt:
Forslaget fra Einar Eian fikk 10 stemmer.
Innstillingens 3. avsnitt fikk 8 stemmer.
Innstillingens 2. avsnitt om kommunevåpen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken legges frem for Roan og Åfjord kommunestyrer med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar at dagens kommunevåpen for Roan, «3 terner på blå bunn», skal være
kommunevåpen for den nye sammenslåtte kommunen, som utgår fra dagens Roan og Åfjord kommuner.
Kommunestyret vedtar at «Bjørnør», skal være navnet på den sammenslåtte kommunen, som utgår fra
dagens Roan og Åfjord kommuner.

PS 3/2017

INFORMASJON OM STATUS I ARBEIDSGRUPPENE

Innstilling:
Fellesnemnda tar saken til orientering.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Per O. Johansen orienterte om status i arbeidsgruppenes arbeid i møtet.
Vibeke Stjern fremmet følgende forlag:
Tillegg til innstillingen:
Arbeidsgruppe «8d – Kultur» utvides med 2 personer fra frivilligheten / lag og foreninger, med henholdsvis
én representant fra Roan og én fra Åfjord. Fra Åfjord oppnevnes Bjørn Arne Hosen til arbeidsgruppa. Roan
kommune oppnevner sin representant til arbeidsgruppa etter møtet.
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemnda tar saken til orientering.
Arbeidsgruppe «8d – Kultur» utvides med 2 personer fra frivilligheten / lag og foreninger, med henholdsvis
én representant fra Roan og én fra Åfjord. Fra Åfjord oppnevnes Bjørn Arne Hosen til arbeidsgruppa. Roan
kommune oppnevner sin representant til arbeidsgruppa etter møtet.
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PS 4/2017

KOMMUNIKASJONSPLAN FOR SAMMENLÅINGSPROSESSEN

Innstilling:
Fellesnemnda godkjenner «Kommunikasjonsplan for utviklingen av nye Roan og Åfjord kommuner», og ber
om at denne legges til grunn for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i sammenslåingsprosessen.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Kim Roger Asphaug orienterte i møtet om Kommunikasjonsplanen for utviklingen av nye Roan og Åfjord
kommuner, og status i arbeidet med informasjon og kommunikasjon så langt i prosessen med sammenslåing
av Roan og Åfjord kommuner.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner «Kommunikasjonsplan for utviklingen av nye Roan og Åfjord kommuner», og ber
om at denne legges til grunn for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i sammenslåingsprosessen.

PS 5/2017

TILSETTING AV PROSJEKTLEDER

Innstilling:
Fellesnemnda vedtar at dagens rådmann i Åfjord, Per O. Johansen, tiltrer rollen som prosjektleder for
kommunesammenslåingen.
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.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemnda vedtar at dagens rådmann i Åfjord, Per O. Johansen, tiltrer rollen som prosjektleder for
kommunesammenslåingen.
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.
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PS 6/2017

FRIKJØP AV TILLITSVALGTE

Innstilling:
Fellesnemnda godkjenner frikjøp av til sammen 100 % stilling hos tillitsvalgte i Roan og Åfjord i forbindelse
med kommunesammenslåingen. Frikjøpet gjelder 100 % stilling i 2018 og 100 % stilling i 2019. Frikjøpet
kommer i tillegg til frikjøpsordningen arbeidstakerorganisasjonene har gjennom Hovedavtalen i dag.
40 % stilling frikjøpes i Roan og 60 % stilling frikjøpes blant tillitsvalgte i Åfjord. Roan får en
forholdsmessig større andel av frikjøpet knyttet til at kommunesenteret i den nye kommunen legges til
Åfjord.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner frikjøp av til sammen 100 % stilling hos tillitsvalgte i Roan og Åfjord i forbindelse
med kommunesammenslåingen. Frikjøpet gjelder 100 % stilling i 2018 og 100 % stilling i 2019. Frikjøpet
kommer i tillegg til frikjøpsordningen arbeidstakerorganisasjonene har gjennom Hovedavtalen i dag.
40 % stilling frikjøpes i Roan og 60 % stilling frikjøpes blant tillitsvalgte i Åfjord. Roan får en
forholdsmessig større andel av frikjøpet knyttet til at kommunesenteret i den nye kommunen legges til
Åfjord.

PS 7/2017

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FELLESNEMNDA – VIDERE ARBEID

Innstilling:
Fellesnemnda gir et utvalg bestående av valgnemndene i Roan og Åfjord i oppdrag å utarbeide forslag til
godtgjørelsesreglement for Fellesnemnda. Forslaget legges frem for endelig godkjenning på neste møte i
Fellesnemnda.
Som leder for utvalget oppnevnes __________.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Vibeke Stjern fremmet følgende forlag:
Fellesnemnda gir et utvalg bestående av valgnemndene i Roan og Åfjord i oppdrag å utarbeide forslag til
godtgjørelsesreglement for Fellesnemnda. Forslaget legges frem for endelig godkjenning på neste møte i
Fellesnemnda.
Som leder for utvalget oppnevnes Jon Husdal.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Fellesnemnda gir et utvalg bestående av valgnemndene i Roan og Åfjord i oppdrag å utarbeide forslag til
godtgjørelsesreglement for Fellesnemnda. Forslaget legges frem for endelig godkjenning på neste møte i
Fellesnemnda.
Som leder for utvalget oppnevnes Jon Husdal.

PS 8/2017

VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESNEMND

Innstilling:
Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner oppnevner _____________ som representant
til Kirkelig Fellesnemnd.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Einar Eian fremmet følgende forlag:
Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner oppnevner 2 representanter til Kirkelig
Fellesnemnd.
Vibeke Stjern fremmet følgende forlag:
Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner oppnevner Einar Eian og Liv Marie Hugdal
som representanter til Kirkelig Fellesnemnd.
Varamannsrekkefølgen for representantene i Kirkelig Fellesnemnd, blir tilsvarende som for
varamannsrekkefølgen til de to oppnevnte representantene i Fellesnemnda for kommunesammenslåingen.
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner oppnevner 2 representanter til Kirkelig
Fellesnemnd.
Fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner oppnevner Einar Eian og Liv Marie Hugdal
som representanter til Kirkelig Fellesnemnd.
Varamannsrekkefølgen for representantene i Kirkelig Fellesnemnd, blir tilsvarende som for
varamannsrekkefølgen til de to oppnevnte representantene i Fellesnemnda for kommunesammenslåingen.
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PS 9/2017

BUDSJETT FOR KIRKELIG FELLESNEMND

Innstilling:
Fellesnemnda viser til forslag til prosjektbudsjett for Kirkelig Fellesnemnd for Roan og Åfjord, og vil ta
dette opp til behandling når Fellesnemndas totale budsjett tas opp til behandling tidlig i 2018.
For å unngå at arbeidet i Kirkelig Fellesnemnd blir forsinket vil imidlertid Fellesnemnda godkjenne at
Kirkelig Fellesnemnd ansetter prosjektleder i 20 % stilling fra 01.01.2018, og garanterer således for utgiftene
knyttet til denne stillingen i henhold til det fremlagte prosjektbudsjettet, for årene 2018 og 2019.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemnda viser til forslag til prosjektbudsjett for Kirkelig Fellesnemnd for Roan og Åfjord, og vil ta
dette opp til behandling når Fellesnemndas totale budsjett tas opp til behandling tidlig i 2018.
For å unngå at arbeidet i Kirkelig Fellesnemnd blir forsinket vil imidlertid Fellesnemnda godkjenne at
Kirkelig Fellesnemnd ansetter prosjektleder i 20 % stilling fra 01.01.2018, og garanterer således for utgiftene
knyttet til denne stillingen i henhold til det fremlagte prosjektbudsjettet, for årene 2018 og 2019.

PS 10/2017

NESTE MØTE I FELLESNEMNDA

Innstilling:
Tidspunkt for neste møte i Fellesnemnda settes til 25. januar 2017, med deltakelse på Utdanningsmessa
2018.
Saksprotokoll i Fellesnemnda – 19.10.2017
Behandling:
Følgende korrigerte innstilling ble fremlagt i møtet:
Tidspunkt for neste møte i Fellesnemnda settes til 25. januar 2018, med deltakelse på Utdanningsmessa
2018.
Den korrigerte innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tidspunkt for neste møte i Fellesnemnda settes til 25. januar 2018, med deltakelse på Utdanningsmessa
2018.
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