ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Fellesmøte - Arbeidsgruppene for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Fellesmøte for Arbeidsgruppene

Dato/Tid:

Mandag 14. mai 2018, kl. 13.00 – 15.00.

Sted:

Åfjord rådhus - kommunestyresalen

Deltakere:
Roy Bj. Hemmingsen
Sigrun Hansen
Bjørg Markanes
Wenche Berdahl
Harriet Larsen
Linda Nygård
Geir Ola Aune
Erlend Aune
Iren Viken
Lars H. Kolmannskog
Reidun S. D. Momyr
Jan Ove Berdahl
Sissel Rånes Braseth
Kari Helmersen
Ingunn Aasan
Elisabeth Fossum
Per Eivind Strudshavn
Per O. Johansen

rådmann Roan kommune
tillitsvalgt – Utdanningsforbundet
tillitsvalgt – Fagforbundet
tillitsvalgt – Sykepleierforbundet
sektorsjef Roan kommune
tillitsvalgt Fgforbundet
sektorsjef Roan kommune
tillitsvalgt NITO
konsulent Roan kommune
sektorsjef Åfjord kommune
sektorsjef Åfjord kommune
kultursjef Åfjord kommune
avdelingsleder Åfjord kommune
sektorsjef Roan kommune
controller Åfjord kommune
Pleie og omsorgssjef Åfjord k.
prosjektmedarbeider IKT
prosjektleder

Roy.Hemmingsen@roan.kommune.no
Sigrusrs@online.no
Bjorg.Markanes@afjord.kommune.no
Wenche.Berdahl@afjord.kommune.no
Harriet.Larsen@roan.kommune.no
Lindaa.1nygaard@yahoo.no
Geir.Ola.Aune@roan.kommune.no
Erlend.Aune@afjord.kommune.no
Iren.Viken@roan.kommune.no
Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no
Reidun.Momyr@afjord.kommune.no
job@afjord.kommune.no
Sissel.Ranes.Braseth@afjord.kommune.no
Kari.Helmersen@roan.kommune.no
Ingunn.Aasan@afjord.kommuner.no
Elisabetn.Fossum@afjord.kommune.no
Per-Evind.strudshavn@roan.kommne.no
Per.Johansen@afjord.kommune.no

Forfall:
Anette Strand
Paul Fjukstad
Bjørn Hosen
Anne Turid Strøm
Joar Hauknes
Lisbet Nebb
Laila Refsnes
Rita Møllevik
Kim Roger Asphaug
Åge Frønes
Richard Hansen

tillitsvalgt – Sykepleierforbundet
tillitsvalget – Fagforbundet
leder frivillighetssentralen Åfjord
tillitsvalgt – Fagforbundet
konsulent / tillitsvalgt Delta
personalsjef Åfjord kommune
sektorsjef Åfjord kommune
enhetsleder Roan kommune
informasjonsmedarbeider ÅFK
tillitsvalgt Delta
tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Paul.Fjukstad@roan.kommune.no
Anette.Strand@roan.kommune.no
Bjorn.Hosen@afjord.kommune.no
Anne.Turid.Strøm@roan.kommune.no
Joar.Hauknes@roan.kommune.no
Lisbet.Nebb@afjord.kommune.no
Laila.Refsnes@afjord.kommune.no
Rita.mollevik@roan.kommune.no
Kim.Roger.Asphaug@afjord.kommune.no
Age.Frones@afjord.kommune.no
Richard.Hanssen@skole.afjord.kommune.no

Referent:

Per O. Johansen

Sak nr.:
Neste møte:

11. juni 2018, kl. 13.00 på Roan rådhus.
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1.

Fra møte i Fellesnemnda 25.04.2018
Prosjektleder ga en kort orientering fra møte i Fellesnemnda 25. april
2018. Fellesnemnda behandlet følgende saker:






Ansvarlig

Tidsfrist

Overordnet administrativ organisering i den nye Åfjord kommune.
Eventuelt «fritt» skolevalg i den nye kommunen.
Orientering om planarbeidet i «nye» Åfjord kommune.
Orientering om IKT-systemer og Telefoni i «nye» Åfjord kommune.
Møteplan for Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg /
Arbeidsutvalget 2. halvår 2018.

Møteinnkalling og protokoll fra møtene i Fellesnemnda ligger på
hjemmesidene til Roan og Åfjord kommuner.
2.

Arbeid med tilpasning av IKT-systemer og Telefoni
IKT:
Per-Eivind Strudshavn redegjorde for arbeidet med å samordne og
tilpasse IKT-systemene når to kommuner skal bli til én. Roan og Åfjord
kommuner har mange felles systemer i dag, men systemene er satt opp
ulikt og bruken kan også variere. Ulike rutiner og oppsett av systemene
gjør at vi har en betydelig jobb foran oss.
Via Fosen IKT er «nye» Åfjord kommune i ferd med å signere avtale med
Visma for håndtere sammenslåingen av de ulike fagsystemene som
Visma leverer. Via Fosen lønn og Fosen regnskap vil den kommunen
starte tilsvarende drøftinger med Evry for Agresso-systemene.
Per-Eivind ber om å bli invitert inn i de ulike arbeidsgruppene for å drøfte
videre arbeid på IKT-siden. Han viste ellers til nyttige dokumenter i
forbindelse med sammenslåing av IKT-systemene:
www.samveis.no
https://www.anskaffelser.no/
Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing:
http://www.ks.no/contentassets/288add0f38744330b92cde125a64e42c/di
gitale-konsekvenser-av-en-kommunesammenslaing_sluttrapport.pdf
Sjekkliste for kommuner:
http://www.ks.no/contentassets/288add0f38744330b92cde125a64e42c/di
gitale-konsekvenser-av-en-kommunesammenslaing_sjekkliste-.pdf

Telefoni
Jan Ove Berdahl redegjorde for en kartlegging han har gjort innenfor
telefoni og mulighetene som ligger i fylkesavtalen for mobiltelefoni.
Kommunesammenslåingen vil være en gylden anledning for å kunne se
på nye arbeidsredskaper og tekniske løsninger, og mobiltelefonen vil
være et viktig og nyttig verktøy i så måte.
Berdahl vil komme tilbake med en nærmere orientering etter å ha
gjennomført en innledende workshop med Telenor.
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3.

Planarbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen

Tidsfrist

Kommuneplan
Fellesnemnda ga i møte den 25. april uttrykk for at man vil sette i gang
arbeidet med kommuneplan for den nye kommunen så tidlig som mulig.
Det vil si at arbeidet med planstrategi kan starte opp i 2019.
Kulturplan
Fellesnemnda har i forbindelse med orienteringene i møte den 22. mars
og i budsjettet for kommunesammenslåingen gitt mandat til, og avsatt
ressurser for, et arbeid med å etablere en felles kulturplan for «nye»
Åfjord kommune. Fellesnemnda er ellers opptatt av å gi kulturområdet et
løft i den nye kommunen.
Arbeidet med kulturplan kan startes opp i 2018.
Arbeidsgruppe for kultur vil jobbe videre med saken.
4.

Plan for intervju / samtaler med sektorsjefer, personal- og økonomi
De aktuelle kandidatene er forespurt om samtaler med henblikk på
tilsetting av fremtidig sektorsjefer, personal- og økonomisjef etter følgende
plan:
Navn

Tid

Tillitsvalgte

Laila Refsnes
Harriet Larsen

30.05.2018, kl. 09.00
30.05.2018, kl. 12.00

NSF: Anette Strand *)
NSF: Wenche Berdahl *)

Per
Per

Reidun S. D. Momyr
Kari Helmersen

04.06.2018, kl. 09.00
04.06.2018, kl. 12.00

UDF: Sigrun Hansen
UDF: Richard Hansen

Per
Per

Geir Ola Aune
Lars H. Kolmannskog

06.06.2018, kl. 09.00
06.06.2018, kl. 12.00

FF: Anne T. Strøm
NITO: Erlend Aune

Per
Per

Jon Kr. Lomundal
Silje Grønflaten

07.06.2018, kl. 09.00
Må finne nytt tidspkt.

FF: Anne T. Strøm
Delta: Åge Frønes

Per
Per

Iren Viken
Lisbet Nebb

Må finne nytt tidspkt.
Må finne nytt tidspkt.

FF: Anne T. Strøm
FF: Bjørg Markanes

Per
Per

*) Med bakgrunn i at Fagforbundet også har mange medlemmer i
sektoren, er det enighet om at hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet
konfereres tilsetting av sektorsjef skjer.
Intervjuene / samtalene vil foregå i regi av prosjektleder Per O. Johansen,
i tillegg vil personal fra de to kommunene Iren Viken og Lisbet Nebb, og
en tillitsvalgt fra hver av kommunene være til stede, jf oversikten ovenfor.
Når det gjelder tilsetting av personalsjef vil prosjektleder og to tillitsvalgte
gjennomføre intervjuet / samtalene.

4.

Status i arbeidsgruppene
Kultur og frivillighet
Arbeidsgruppe for kultur vil starte opp arbeidet med å lage en felles
kulturplan for den nye kommunen.
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Landbruk og tekniske tjenester
Arbeidsgruppe for landbruk og tekniske tjenester gjennomfører møte med
vaktmestertjenestene og landbruk, der man blant annet gikk gjennom
arbeidsoppgaver og fremtidige behov. Man vil sammen med økonomi gå
gjennom avgiftsregulativet for kommunale avgifter.
Arbeidsgruppen planlegger møte for alle ansatte på Momyrstua til høsten.
Personal
Arbeidsgruppe for personal har gjennomgått reglement og forberedt
intervjurunde med sektorsjefer og økonomi. Man har gått gjennom
reglementene i de to kommunene, og funnet at mye er likt.
Personalgruppa ber om å få oversendt stillingsbeskrivelsene fra hver
sektor innen 01.01.2019, for å få oversikt over hvilke stillinger vi har.
Servicetorg
Arbeidsgruppa har jobbet sammen med ansattegruppa, og drøftet de ulike
arbeidsområdene. Dette har vært en positiv opplevelse for alle ansatte,
der man tenker på hvordan førstelinjetjenesten i fremtidens kommune kan
fremstå. Temaene har blant annet vært digitalisering og tilstedeværelse.
Man har også sett på muligheten for å knytte servicefunksjonene sammen
med biblioteket, for å sikre fleksibilitet og åpningstider.
Helse
Arbeidsgruppe for helse har satt profesjonalitet og de ulike
fagprogrammene på dagsorden. Hver arbeidsplass setter opp en
postkasse, der ansatte kan komme med ideer og innspill til prosessen.
Gruppa har også valgt representant til felles fosengruppe for
Helseplattformen. Arbeidsgruppe for helse planlegger også samling for
ansatte, men ønsker at sektorsjef skal komme på plass først.
Oppvekst
Arbeidsgruppe for oppvekst har nytt møte i uke 20. Oppvekst har mange
ulike rutiner og løsninger, og vil gå gjennom reglement og systemer, med
henblikk på å finne felles løsninger fremover.
Spørsmålet om sommeråpen barnehage må på dagsorden, siden det er
ulik ordning i de to kommunene i dag. Videre er det ulikt lønnsnivå på
lederne i to kommunene, og Åfjord har større lederressurs og merkantil
ressurs innenfor sektoren.
5.

Oppnevning av arbeidsgruppe «Økonomi»
Det var i møtet enighet om å oppnevne en særskilt arbeidsgruppe for
«Økonomi», med to representanter fra hver kommune og én
tillitsvalgtrepresentant fra hver kommune.
Fra Åfjord ble Ingunn Aasan og Jon Kristian Lomundal oppnevnt. Fra
Roan er Silje Grønflaten og Roald Terning oppnevnt. Som
tillitsvalgtrepresentanter ble Anne Turid Strøm og Bjørg Markanes
oppnevnt. Jon Kristian Lomundal velges til leder av arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppe for økonomi vil ha som særlig oppgave å se på rutiner,
reglement og systemer på økonomiområdet med henblikk på
kommunesammenslåingen. I tillegg vil spørsmål knyttet eiendomsskatt
være et sentralt tema for denne gruppa.

Roan og Åfjord kommuner

side 4 av 3

ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Fellesmøte - Arbeidsgruppene for kommunesammenslåing

Pkt

Sak

Ansvarlig

6.

Felles kommunestyremøte - utsatt
Det felles kommunestyremøtet som var planlagt til juni 2018, utsettes til
over sommeren.

7

Møte i partsammensatt utvalg 24.05.2018 – utsatt
Møte i partssammensatt utvalg som var berammet til 24.05.2018 utsettes
til juni 2018.

8.

Neste koordineringsmøte for arbeisgruppene
Neste møte er fastsatt til mandag 11. juni, kl. 13.00 på Roan rådhus.

9.

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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