ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Partssammensatt utvalg for
kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Tid / sted: Onsdag 27. september 2017, Åfjord rådhus (møterom Brevold)
Til stede:

Einar Eian (ordfører Roan)
Vibeke Stjern (ordfører Åfjord)
Jon Husdal (varaordfører Åfjord)
Marianne Strøm (politisk opposisjonsleder Roan)
Håkan Berdahl (politisk opposisjonsleder Åfjord)
Sigrun Hansen (hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet i Roan)
Bjørg Markanes (hovedtillitsvalgt Fagforbundet i Åfjord)
Kim Roger Asphaug (informasjonsmedarbeider Åfjord kommune)

Forfall:

Erik Jakobsen (varaordfører Roan)

Kopi: Møtedeltakerne
Referent: Kim Roger

Saksliste:
Sak 1: Forventningsavklaringer i forhold til arbeidet i utvalget
Det ble diskutert hvorvidt arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg i større grad skal samkjøres. Når
det er naturlig, bør møtene holdes mer eller mindre samtidig / rett etter hverandre. Det gjør prosessen
mer effektiv og helhetlig. Det var også bred enighet om at tillitsvalgte må involveres bredt. Ett møte
«for mye» er bedre enn ett «for lite». Partssammensatt utvalg har en viktig rolle med tanke på de
ansatte. Da er tett dialog avgjørende for god kommunikasjon.

Sak 2: Forberedelse til første møte i fellesnemnda
Man gikk gjennom sakskartet til det første møtet i fellesnemnda. Det ble gitt kort status for hvert punkt.
Tillitsvalgte fikk med et eksemplar hver av utkastet til kommunikasjonsplan for prosessen. De ble
oppfordret til å gi innspill til planen, for å sikre best mulig kommunikasjon.

Sak 3: Prosess for tilsetting av prosjektleder
Prosjektleders rolle ble diskutert. Det var enighet om at man ønsker å få plass prosjektleder så snart
som mulig. Arbeidsutvalget drøftet saken i sitt forrige møte. De anbefaler at dagens rådmann i Åfjord
også tiltrer rollen som prosjektleder for kommunesammenslåingen. Partssammenssatt utvalg slutter
seg til arbeidsutvalgets anbefaling.
Det synes å være praksis i øvrige sammenslåinger av kommuner, at prosjektlederen for
sammenslåingen også blir rådmann i den nye kommunen. Dette er imidlertid noe som fellesnemnda

må ta spesielt stilling til etter en nærmere angitt prosess. Partssammensatt utvalg ønsker at denne
prosessen settes i gang så snart som mulig.

Sak 4: Frikjøp av tillitsvalgte i sammenslåingsprosessen
Utvalget anbefaler 100 prosent frikjøp av tillitsvalgte. Fordelingen mellom kommunene vil vedtas av
Fellesnemnda. Partssammensatt utvalg ønsker mer faglig grunnlag og erfaringer fra andre kommuner,
før de anbefaler et vedtak.
Administrasjonen og Arbeidsutvalget bes hente inn mer informasjon, som kan bidra til å gi en mest
mulig rettferdig fordeling. Administrasjon/arbeidsutvalg legger deretter frem et begrunnet forslag til
vedtak overfor Fellesnemnda.

