ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Partssammensatt utvalg

Dato/Tid:

Tirsdag 20. mars 2018, kl. 16.00 – 17.30

Sted:

Rådhuset i Åfjord

Deltakere:
Einar Eian
Vibeke Stjern
Erik Jakobsen
Håkan Berdahl
Anne Turid Strøm
Bjørg Markanes

ordfører i Roan
ordfører i Åfjord
varaordfører i Roan
opposisjonsleder i Åfjord
HTV Fagforbundet i Roan
HTV Fagforbundet i Åfjord

einar.eian@roan.kommune.no
vibeke.stjern@afjord.kommune.no
erik.jakobsen@roan.kommune.no
hberdahl@getmail.no
anne.turid.strom@roan.kommune.no
bjorg.markanes@afjord.kommune.no

varaordfører i Åfjord
opposisjonsleder i Roan

jhusdal@online.no
mariannestr88@hotmail.com

Lisbet Nebb

personalsjef i Åfjord

(sak 1)

Referent:

Vibeke Stjern

Forfall:
Jon Husdal
Marianne Strøm
Andre:

Sak nr.:
Neste møte:

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Prinsipper for rekruttering av ledere til «Nye Åfjord kommune»

Tidsfrist

Prosjektleders innstilling:
Saken legges frem for Fellesnemnda med følgende innstilling:
1. I henhold til Mandat for Fellesnemnda av 23.08.2017 skal
Fellesnemnda drøfte valg av modell for den administrative
organiseringen av den nye kommunen, mens selve tilsettingsmyndigheten tilligger den som ansettes som rådmann i «Nye Åfjord
kommune», dog med medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene i
henhold til arbeidslivets spilleregler.
2. Arbeidet med rekruttering av ledere i «nye» Åfjord kommune følger i
hovedsak prinsippene i punkt 1- 5. I særlige situasjoner kan den
som ansettes som rådmann i «Nye Åfjord kommune», og i samråd
med Partssammensatt utvalg, videreutvikle eller justere anvendelsen
av prinsippene.
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Tidsfrist

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 20.03.2018:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken legges frem for Fellesnemnda med følgende innstilling:
1. I henhold til Mandat for Fellesnemnda av 23.08.2017 skal
Fellesnemnda drøfte valg av modell for den administrative
organiseringen av den nye kommunen, mens selve tilsettingsmyndigheten tilligger den som ansettes som rådmann i «Nye Åfjord
kommune», dog med medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene i
henhold til arbeidslivets spilleregler.
2. Arbeidet med rekruttering av ledere i «nye» Åfjord kommune følger i
hovedsak prinsippene i punkt 1- 5. I særlige situasjoner kan den
som ansettes som rådmann i «Nye Åfjord kommune», og i samråd
med Partssammensatt utvalg, videreutvikle eller justere
anvendelsen av prinsippene.
2.

Prosess for ansettelse av rådmann
Prosjektleders innstilling:
Innstilling i saken utarbeides og vedtas i møtet.
Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 20.03.2018:
Partssammensatt utvalg fikk seg forelagt utkast til avtale om fremtidig
tilsettingsforhold for rådmannen i Roan kommune etter 01.01.2020.
Utvalget gjennomgikk forslaget og gjorde visse justeringer. Basert på
avtaleutkastet gis ordførerne fullmakt til å fremforhandle endelig avtale
med rådmannen i Roan, med sikte på at denne kan vedtas av
Fellesnemnda i møte den 22. mars 2018.
Dersom Fellesnemda godkjenner avtalen med rådmannen i Roan den
22. mars 2018, kan tilsetting av rådmann i den nye kommunen skje i
samme møte.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 20.03.2018:
Saken legges frem for Fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda godkjenner avtale datert 22. mars 2018 mellom Roan og
Åfjord kommuner og Roy-Bjarne Hemmingsen om «Endret
tilsettingsforhold etter 01.01.2020 som følge av
kommunesammenslåing»
3.

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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