Nyhetsbrev 4
Mer info:
 Oppdatert informasjon
finner du alltid på
hjemmesidene våre.
Trykk på fanen “Ny
kommune” øverst på
siden.

, utsendt februar 2018

Roan + Åfjord:
 Den nye kommunen vil settes i drift 1.
januar 2020. Sammenslåingen ble
vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Nå starter jobben for fullt
1. februar hadde den politiske fellesnemnda årets første møte. Det
markerte starten på flere oppgaver som skal utføres. Blant annet er
arbeidsgruppene
for sammenslåingen snart i full sving igjen. Nedenfor
s
kan du lese diverse nyheter om stort og smått.
Større kommunestyre
Det nye kommunestyret vil
bestå av 27 medlemmer.
Dagens kommunestyrer har 21
(Åfjord) og 17 (Roan)
medlemmer.

Ingen endring i partssammensatt utvalg
Utvalget består av ordførere,
varaordførere og ett medlem
fra opposisjonen i hver
kommune. I tillegg har hver
kommune én tillitsvalgt fra
arbeidstaker-organisasjonene.
Disse ble medlemmene fra
fagforbundet i kommunene.
Utdanningsforbundet ønsket å
ha to tillitsvalgte i utvalget. I
dag er de vara for
fagforbundets medlemmer.
Forespørselen ble nedstemt av
Fellesnemnda. De vektla at
god informasjonsflyt er aller
viktigst. Og at en endring I
utvalget måtte ha blitt

behandlet helt opp til
Fylkesmannen.

Mer penger til felles
bygging av kultur
Kommunene har tidligere fått
penger til et lederprogram for
å utvikle den nye
organisasjonen. Nå har vi fått
over 800 000 nye kroner til å
utvikle en helhetlig og god
kultur. Det skjer i dialog med
firmaet PWC. Både politikere
og ledere vil bidra til å
bestemme konkret hva
pengene skal brukes til.

En stor jobb venter…
Det vil brukes MYE arbeid på å
avslutte alle datasystem. I
tillegg til gamle papirarkiv.
Alle våre databaser skal
avsluttes og dokumenteres.
Cirka 50 ulike systemer må
tilpasses den nye kommunen.
Denne jobben må startes

omgående, der det ikke er
gjort. En egen person vil få
ansvar for prosjektet. Hvem
det blir er ennå ikke klart.
Vedkommende vil jobbe tett
på de ansvarlige for
fagsystemene, og rapportere
fortløpende til Fellesnemnda.

Nytt arkivsystem?
Overgangen til ny kommune er
et bra tidspunkt for å vurdere
nye datasystem. Det er svært
aktuelt å utlyse anbud med
tanke på nytt arkivsystem
(dagens Ephorte). Det kan i så
fall gjøres sammen med de
andre kommunene på Fosen.
Eventuelt også med andre
kommuner utenfor regionen.

Prosess for ansettelse
av rådmann fra 2020
Prosessen for ansettelse av
rådmann i ny kommune er i
gang. Dette blir tema i
fellesnemndas møte 22. mars.

