ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Arbeidsutvalget

Dato/Tid:

Tirsdag 6. mars 2018, kl. 13.00 – 17.00.

Sted:

Jægtvolden Fjordhotell – Inderøy kommune

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@getmail.no

Andre:
Per O. Johansen

prosjektleder

Referent:

Per O. Johansen

Sak nr.:
Neste møte:

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Møte med lederne i Roan og Åfjord kommuner (kl. 14.00 – 17.00)

Tidsfrist

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget 06.03.2018:
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.
Under temaet «Politikk og administrasjon i et balansert samspill», drøftet
Arbeidsutvalget og lederne i Roan og Åfjord kommuner, hvordan politisk
og administrativt nivå kan jobbe godt sammen for å skape gode
resultater på vegne av kommunen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.
2.

Forberedelse til møte i Fellesnemnda 22. mars 2018
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget 06.03.2018:
Sakliste til første møte i Fellesnemnda 22. mars 2018 blir som følger:
1. Næringsarbeidet frem mot 2020 v/Åfjord Utvikling
Åfjord Utvikling har fått tildelt til sammen én million kroner i 2018
til felles næringsutviklingsarbeid i Roan og Åfjord. Daglig leder i
Åfjord Utvikling AS vil orientere om næringsutviklingsarbeidet og
i møtet ble blant annet følgende tema fremhevet:
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Per
Per
Per
Per
Vibeke/Einar

22.03.18
22.03.18
22.03.18
22.03.18
22.03.18

Hvordan kommunene kan «smelte i hop» på næringssiden.
Videre utvikling av de sjørelaterte næringene.
Videre utvikling av landbruksnæringene.
Hvordan Åfjord Utvikling kan bli et næringsapparat for HELE
den nye kommunen.

2. Kulturarbeidet frem mot 2020 v/Arbeidsgruppe for kultur
Arbeidsgruppe for kultur vil i møtet i Fellesnemnda presentere
arbeidet med kultur- og identitetsbyggingen i den nye
kommunen frem mot 2020. Det er aktuelt å lage felles kulturplan
og gjennomføre et større prosjekt. Det var i den sammenhengen
enighet om å bidra til realiseringen av et spel om utvandringen til
Amerika som et felles prosjekt for kommunene.
3. Prinsipper for rekruttering av ledere til den nye kommunen
Arbeidsgruppe for personal vil legge frem forslag til prinsipper
for tilsetting av ledere «Nye Åfjord kommune». Saken legges
frem for behandling i Partssammensatt utvalg, før saken går
videre til Fellesnemnda.
4. Orientering om arbeidet i arbeidsgruppene
Fellesnemnda vil få en orientering om arbeidet i de nedsatte
arbeidsgruppene, jf Fellesnemndas vedtak i sak 8/2018 der
arbeidsgruppene ble bedt om å gjenoppta arbeidet med sikte på
å etablere den nye kommunen og å svare opp ambisjonene i
Intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen.
5. Prosess for ansettelse av rådmann
Fellesnemnda fattet følgende vedtak i møte 01.02.2018:
Fellesnemnda tar redegjørelsene om prosessen til etterretning.
Fellesnemnda ber om at Partssammensatt utvalg til neste møte i
Fellesnemnda legger frem fremforhandlet forslag til avtale om
tilsettingsforhold for rådmannen i Roan kommune. Om
Fellesnemnda godkjenner denne avtalen kan tilsetting av rådmann i
den nye kommunen skje i samme møte.

Ordførerne redegjorde for status i saken og at Partssammensatt
utvalg vil bli innkalt til møte forut for Fellesnemndas møte den
22. mars 2018.

Vedtak:
Sakliste til første møte i Fellesnemnda 22. mars 2018 blir som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
3.

Næringsarbeidet frem mot 2020 v/Åfjord Utvikling
Kulturarbeidet frem mot 2020 v/Arbeidsgruppe for kultur
Prinsipper for rekruttering av ledere til den nye kommunen
Orientering om arbeidet i arbeidsgruppene
Avtale for rådmann i Roan og evt ansettelse av rådmann

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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