ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Partssammensatt utvalg

Dato/Tid:

Tirsdag 16. Januar 2018, kl. 15.00 – 16.10

Sted:

Rådhuset i Åfjord

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

ordfører i Roan
ordfører i Åfjord
varaordfører i Roan
varaordfører i Åfjord
opposisjonsleder 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
jhusdal@online.no
mariannestr88@hotmail.com
hberdahl@getmail.no
anne.turid.strom@roan.kommune.no
bjorg.markanes@afjord.kommune.no

Lisbet Nebb
Kim Roger Asphaug
Per O. Johansen

personalsjef i Åfjord
informasjonsmedarbeider i Åfjord
prosjektleder

(sak 1)
(sak 2)
(sak 2 – 4)

Referent:

Lisbeth Nebb / Per O. Johansen

Andre:

Sak nr.:
Neste møte:

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Prosess for ansettelse av rådmann i den sammenslåtte kommunen

Tidsfrist

Saksopplysninger:
Arbeidsutvalget i vedtak av 19.12.2017 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 Trøndelag.
Ved intern prosess vil valget stå mellom to kandidater, Roy Bjarne
Hemmingsen, rådmann i Roan kommune, og Per O. Johansen, rådmann
i Åfjord kommune. Sistnevnte er også i Fellesnemnda ansatt som
prosjektleder i perioden fram til 2020.
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Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2018:
Følgende omforente forslag ble fremmet:






Det skal sikres en god, intern prosess for de to kandidatene vi har.
Det vil være viktig å fremskaffe opplysninger om vi her har èn eller
to kandidater for rådmannsstillingen med i denne prosessen.
Ordførerne i begge kommuner gjennomfører individuelle samtaler
med rådmenn i Roan og Åfjord Roan kommuner for å avklare dette.
Det skal skrives referat fra møtene.
Avklaring vedr videre prosess gjøres etter møtene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
 Det skal sikres en god, intern prosess for de to kandidatene vi har.
Det vil være viktig å fremskaffe opplysninger om vi her har èn eller
to kandidater for rådmannsstillingen med i denne prosessen.
 Ordførerne i begge kommuner gjennomfører individuelle samtaler
med rådmenn i Roan og Åfjord Roan kommuner for å avklare dette.
 Det skal skrives referat fra møtene.
 Avklaring vedr videre prosess gjøres etter møtene.
2.

Vibeke
Einar

Møteplan for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda 1. halvår 2018
Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2018:
Vibeke Stjern la frem følgende forslag til møteplan for Arbeidsutvalget og
Fellesnemnda for 1. halvår 2018:
Saken legges frem for Fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:
Utvalg

Dato og tid

Sted

Tema

Fellesnemnda

01.02.2018, kl. 14.00
22.03.2018, kl. 10.00
25.04.2018, kl. 10.00

Åfjord
Roan
Åfjord

IKT
Næring / kultur
Plan ?

Arbeidsutvalget
Parts. utvalg
Parts. utvalg

06.03.2018
13.04.2018
24.05.2018

Jægtvolden
Roan
Åfjord

Arbeidsutvalget møtes i forbindelse med siste ledersamling for Roan og
Åfjord på Jægtvolden i Inderøya. Med unntak av møtet på Jægtvolden vil
Arbeidsutvalget i hovedsak søke å gjennomføre sine møter som
partssammensatt utvalg, og tillitsvalgte bes om sette av datoene.
Fellesnemnda foreslår at kommunestyrene i Roan og Åfjord
gjennomfører et felles møte 14. og 15. juni 2018, med formål om både
faglige drøftinger og der representantene kan bli bedre kjent med
hverandre. Møtes søkes lagt utenfor kommunene, for eksempel på
Halten.
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Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2018:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:
Utvalg

Dato og tid

Sted

Tema

Fellesnemnda

01.02.2018, kl. 14.00
22.03.2018, kl. 10.00
25.04.2018, kl. 10.00

Åfjord
Roan
Åfjord

IKT
Næring / kultur
Plan ?

Arbeidsutvalget
Parts. utvalg
Parts. utvalg

06.03.2018
13.04.2018
24.05.2018

Jægtvolden
Roan
Åfjord

Vibeke
Einar
Per

Arbeidsutvalget møtes i forbindelse med siste ledersamling for Roan og
Åfjord på Jægtvolden i Inderøya. Med unntak av møtet på Jægtvolden vil
Arbeidsutvalget i hovedsak søke å gjennomføre sine møter som
partssammensatt utvalg, og tillitsvalgte bes om sette av datoene.
Fellesnemnda foreslår at kommunestyrene i Roan og Åfjord
gjennomfører et felles møte 14. og 15. juni 2018, med formål om både
faglige drøftinger og der representantene kan bli bedre kjent med
hverandre. Møtes søkes lagt utenfor kommunene, for eksempel på
Halten.
3.

OU-midler til Organisasjonsutvikling i sammenslåingsprosessen

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2018:
I samarbeid med PWC har Roan og Åfjord søkt ut kr 830.000 til et
organisasjonsutviklingsprosjekt i forbindelse med sammenslåingen av
de to kommunene. Vibeke Stjern orienterte om prosjektet og at det også
er naturlig å involvere politisk nivå i dette prosjektet.
Følgende omforente forslag ble fremlagt i møtet:
Prosjektleder bes om å legge frem en sak til Fellesnemnda i møte den
1. februar 2018 som orienterer om prosjektet, aktuelle tiltak og faser og
prosjektet, bruk av ekstern bistand mv.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Prosjektleder bes om å legge frem en sak til Fellesnemnda i møte den
1. februar 2018 som orienterer om prosjektet, aktuelle tiltak og faser og
prosjektet, bruk av ekstern bistand mv.

4.

Per

01.02.18

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Roan og Åfjord kommuner

side 3 av 4

