ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Arbeidsutvalget

Dato/Tid:

Tirsdag 19. desember, kl. 15.00 – 16.15

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@getmail.no

Per O. Johansen
Lisbeth Nebb
Kim Roger Asphaug

prosjektleder
personalsjef i Åfjord
informasjonsmedarbeider i Åfjord

(sak 1 – 3)
(sak 4 – 5)

Referent:

Per O. Johansen

Andre:

Sak nr.:
Neste møte:

Pkt

Sak

1.

Henvendelse av Utdanningsforbundet i brev mottatt 27.11.2017

Ansvarlig

Tidsfrist

Per

01.02.18

Innstilling:
Brevet mottatt 27.11.2017 fra Utdanningsforbundet, legges frem for
Fellesnemnda til for endelig behandling.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget 19.12.2017:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Brevet mottatt 27.11.2017 fra Utdanningsforbundet, legges frem for
Fellesnemnda til for endelig behandling.
2.

Møteplan for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda i 2018
Innstilling:
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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Tidsfrist

Per

10.01.18

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget 19.12.2017:
Følgende omforente forslag ble fremsatt i møtet:
Arbeidsutvalget ber om at prosjektleder utarbeider forlag til møteplan
med eksakte datoer, som oversendes arbeidsutvalgets medlemmer for
gjennomgang, før endelig forslag til møteplan legges frem for
Fellesnemnda i møte den 1. februar 2018.
For å bidra til politikerne i Roan og Åfjord blir godt kjent med hverandre
ber arbeidsutvalget om at forslaget til møteplan tilrettelegger for en
sosial dimensjon, for eksempel gjennom at et av møtene på våren
gjennomføres over to dager.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget ber om at prosjektleder utarbeider forlag til møteplan
med eksakte datoer, som oversendes arbeidsutvalgets medlemmer for
gjennomgang, før endelig forslag til møteplan legges frem for
Fellesnemnda i møte den 1. februar 2018.
For å bidra til politikerne i Roan og Åfjord blir godt kjent med hverandre
ber arbeidsutvalget om at forslaget til møteplan tilrettelegger for en
sosial dimensjon, for eksempel gjennom at et av møtene på våren
gjennomføres over to dager.
3.

Møte i Fellesnemnda 1. februar 2018 – sakliste
Innstilling:
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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Saksprotokoll i Arbeidsutvalget 19.12.2017:
Følgende omforente forslag ble fremsatt i møtet:
Innstillingen vedtas med følgende tillegg:
For å revitalisere arbeidet i de etablerte arbeidsgruppene, og for å
markere startskuddet for arbeidet med kommunesammenslåingen, ber
arbeidsutvalget om at det settes opp en sak på saklista til neste møte i
Fellesnemda om oppstart og videreføring av arbeidet i arbeidsgruppene.

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.
For å revitalisere arbeidet i de etablerte arbeidsgruppene, og for å
markere startskuddet for arbeidet med kommunesammenslåingen, ber
arbeidsutvalget om at det settes opp en sak på saklista til neste møte i
Fellesnemda om oppstart og videreføring av arbeidet i arbeidsgruppene.
4.

Prosess for ansettelse av rådmann i den sammenslåtte kommunen
Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget 19.12.2017:
Følgende omforente forslag ble fremsatt i møtet:
Arbeidsutvalget ber om at Partssammensatt utvalg med bistand av
personalsjefen i Åfjord kommune legger frem en sak for Fellesnemnda i
møte den 1. februar 2018, som beskriver prosessen for ansettelse av
rådmann i den nye sammenslåtte kommunen.
Basert på diskusjonene i møtet ønsker arbeidsutvalget en enkel prosess
og at man i prosessen trekker på tilgjengelig kompetanse som kjenner
begge kommunene godt, for eksempel fra fylkesmannen i SørTrøndelag.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Arbeidsutvalget ber om at Partssammensatt utvalg med bistand av
personalsjefen i Åfjord kommune legger frem en sak for Fellesnemnda i
møte den 1. februar 2018, som beskriver prosessen for ansettelse av
rådmann i den nye sammenslåtte kommunen.

Ansvarlig

Tidsfrist

Vibeke
Einar

01.02.18

Basert på diskusjonene i møtet ønsker arbeidsutvalget en enkel prosess
og at man i prosessen trekker på tilgjengelig kompetanse som kjenner
begge kommunene godt, for eksempel fra fylkesmannen i SørTrøndelag.
5.

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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