
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Politikk og renovasjon 
 
Det neste møtet i Felles-
nemnda blir trolig i starten av 
oktober. Der vil man blant 
annet diskutere hvordan den 
nye kommunen skal 
organiseres politisk. Et annet 
tema blir valg av 
renovasjonsordning. I tillegg 
vil man starte forberedelsene 
til kommunevalget i 2019. 
 
Samling for ansatte i 
Landbruk og teknisk 
 
Det er planlagt at alle ansatte 
innen Landbruk og tekniske 
tjenester vil samles på 
Momyrstua 25. september. 
Målet er å bli kjent, samt 
diskutere fremtidig 
organisering og felles 
utfordringer. Sektoren har 
nylig gått gjennom 
arbeidsoppgavene sine, samt 
de fremtidige behovene. Man 
vil snart også gå gjennom de 
kommunale avgiftene. 

Kulturplan og spel 
 
Arbeidsgruppen for kultur 
arbeider med kulturplan og 
biblioteksamarbeid. De jobber 
også videre med 
“Bjørnørspelet”. Det skal ha 
premiere sommeren 2019. 
 
Jobber mot felles 
løsninger for IKT 
 
Arbeidet med IKT er godt i 
gang. Prosjektmedarbeider 
Per-Eivind Strudshavn har 
avtalt møter med de 
ansvarlige for fagsystemene. 
Både internt hos oss, samt hos 
leverandørene. Først ut er 
Visma-systemene. Men også 
de sentrale systemene innen 
lønn, regnskap og arkiv er i 
ferd med å settes på 
dagsorden. I september vil 
kommunene ha møte med 
Telenor. Der blir tema 
fremtidig løsning for telefoni. 
En mulighet er å gå over til 
mobile løsninger, også for 

ansatte. Fordeler og ulemper 
vil i så fall utredes nærmere. 
 
Merkantile funksjoner 
 
Arbeidsgruppen for service-
torg jobber med hvordan de 
merkantile funksjonene skal 
organiseres i den nye 
kommunen. Et annet tema er 
fremtidens sentralbord. 
 
Husk: Alle må 
opprette profil 
 
Innen 16. september må alle 
ansatte ha laget profil og 
registrert CV i rekrutterings-
verktøyet WebCruiter. Det blir 
enklere å forme sektorene 
med bedre oversikt over de 
ansattes formelle 
kompetanse. Informasjonen 
vil også brukes når nye 
arbeidsavtaler skal inngås. Det 
er sendt ut e-post med 
pålogging og guide. Har du 
ikke fått den/lest den, 
kontakt din nærmeste leder. 

 

Felles samling og ny organisering 

Mer info: 
 Oppdatert informasjon 

finner du alltid på 
hjemmesidene våre. 
Trykk på fanen “Ny 
kommune” øverst på 
siden. 

 

Roan + Åfjord: 
 Den nye kommunen vil settes i drift 1. 

januar 2020. Sammenslåingen ble 
vedtatt av Stortinget 8. juni 2017. 
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Hva skjer med de kommunale gebyrene? Hvordan organiserer man 
politiske hovedutvalg? Det er blant temaene som tas opp i nær fremtid. 


