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1.

Fra møte i Fellesnemnda 22.03.2018
Prosjektleder ga en kort orientering fra møte i Fellesnmenda 22. mars
2018. Fellesnemnda behandlet følgende saker:






Ansvarlig

Tidsfrist

Orientering om næringsutviklingsarbeidet i Roan og Åfjord v/Åfjord
Utvikling AS.
Orientering om arbeidet med kultur og identitetsbygging i Roan og
Åfjord v/Kari Helmersen og Jan Ove Berdahl.
Orientering om arbeidet i arbeidsgruppene.
Prinsipper for rekruttering av ledere i den nye kommunen.
Ansettelse av rådmann i den nye kommunen.

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

Etablering av felles hjemmeside for Roan og Åfjord kommuner
Kim Roger Asphaug orienterte om mulighetene for å etablere en felles
hjemmeside for Roan og Åfjord kommuner, både for å ha å en egen
informasjonskanal og som et ledd i arbeidet med å bygge en felles
identitet.
På en slik side er det ønskelig å legge inn ulike typer stoff, aktiviteter fra
kommunene, frivilligheten og bilder fra dagliglivet i kommunene.

Kim Roger
Asphaug

Det var enighet om å etablere en slik side.
3.

Arbeidet med IKT – sammenslåing av tilpasning av IKT-systemer
Per Eivind Strudshavn er tilsatt med en stillingsandel i prosjektet for
kommunesammenslåing, og vil særlig arbeide med IKT, og
mulighetsrommet som ligger i å kunne ta i bruk nye tekniske løsninger i
forbindelse med at to organisasjoner går sammen til én.
Roan og Åfjord bruker stort sett de sammen IKT-systemene, men
mange systemer er satt opp ulikt. Prosjektet er i gang med å inngå
avtaler med de aktuelle systemleverandørene med henblikk på bruk av
systemene i en sammenslått kommune fra 01.01.2020.
Per Eivind Strudshavn vil invitere seg inn i arbeidsgruppene for å
orientere om arbeidet og legge en plan for kartlegging og
rutinegjennomgang med henblikk på dagens og fremtidig bruk av IKTsystemer, og IKT-verktøy mer generelt.

4.

Per Eivind
Strudshavn

Status i arbeidsgruppene
Landbruk og tekniske tjenester
Arbeidsgruppe for landbruk og tekniske tjenester er i gang med
kartlegging av oppgaver og likheter / ulikheter kommunene i mellom.
Aktuelle tema for videre arbeid og samordning er:
 Drift av gatelys.
 Kommunale kaier, etablering av eget havneregime.
 Arbeidet med kommuneplan og kommuneplan for ny kommune.
 Lokalisering av stillinger på teknisk etat.
 Kommunale utleieboliger, (Roan har kun eldreboliger, Åfjord
driver boligutleie i for en noe større målgruppe).
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Personal
Arbeidsgruppe for personal jobber videre med arbeidet for tilsetting av
ledere, basert på saken i Fellesnemnda 22.03.2018, herunder mal for
prosess knyttet til tilsetting av sektorledere.
Videre jobbes det med mal for arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser for
ansatte i den nye kommunen, og man er i gang med kartlegging og
gjennomgang av ulike reglement i Roan og Åfjord kommuner.

Ansvarlig

Tidsfrist

Servicetorg
Servicetorgfunksjonene er noe som mange har meninger om.
Arbeidsgruppen for servicetorg jobber både med å skaffe oversikt over
likheter og ulikheter i dagens kommuner, og kartlegger utviklingen på
området.
Servicetorgfunksjonen er et fagområde som vil oppleve mye
digitalisering fremover, der rutinemessige oppgaver digitaliseres, til
fordel for oppgaver som er mer knyttet til ledelsesstøtte og drift av
kommunen. Det finnes også kommuner, f.eks Hadsel kommune i
Vesterålen som har etablert en «selvbetjent kommune».
Gjøremålene innenfor servicetorgfunksjonene vil sannsynligvis få en
annen karakter inn i en digitalisert fremtid, men vil nok i enda større grad
enn i dag utgjøre «navet» i administreringen av kommunen. Dette
gjelder innenfor blant annet arkiv, saksstyring, dokumentflyt møte-/
utvalgsbehandling, publikumskontakt på ulike plattformer mv.
Oppvekst
Arbeidsgruppe for oppvekst har tatt opp barnehagesektoren, og ser
blant annet behovet for å samordne vedtektene for barnehagene
(opptak, makspris, åpningstider, kostpenger mv). Videre vil spørsmålet
om sommeråpen barnehage for den nye kommunen komme på
dagsorden. Roan og Åfjord har ulike styrerressurser i barnehagene i
dag, noe som også må gjennomgås framover.
Innenfor skole ser arbeidsgruppa utfordringer i å skaffe
spesialkompetanse framover, og skolene i den nye kommunen må trolig
sambruke en del spisskompetanse.
Oppvekstsektoren satser på felles ledermøter for Roan og Åfjord fra og
med høsten 2018 for å samordne driften og forankre felles arbeidsmåter
og kultur frem mot kommunesammenslåingen.
Helse
Arbeidsgruppe for helse drøfter organiseringen av helsesektoren i den
nye kommunen. Et bærende prinsipp for drøftingene er «Nærhet til
ledelse». I likhet med oppvekst, ser helsesektoren kompetanse- og
rekrutteringsutfordringer i fremtiden, og det er således viktig å skape
attraktive arbeidsplasser framover.
Arbeidsgruppa er opptatt av medvirkning fra ansatte og legger opp til et
felles møte med ansatte.
Roan arbeider med planleggingen av nytt sykeheim, noe som også er
tema i arbeidsgruppa.
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Kultur og frivillighet
Arbeidsgruppe for kultur og frivillighet arbeider videre med ambisjonene
som ble lagt frem for Fellesnemnda i møte 22.03.2018. En viktig
oppgave fremover blir arbeidet med felles kunst og kulturplan, og første
steg er å få på plass planprosessen og ressursestimat for dette arbeidet.

Ansvarlig

Tidsfrist

Kultur og frivillighet er en viktig for bolyst og identitetsskapingen i den
nye kommunen, og i så måte er det også viktig å gi kulturområdet en
sentral plass i den nye kommunen.
Informasjon og kommunikasjon
Arbeidsgruppe for informasjon og kommunikasjon er opptatt av å kunne
nå ungdommen i den nye kommunen, og jobber med
kommunikasjonsplattformer særlig rettet mot ungdom.
Videre jobber arbeidsgruppa med en felles intranettløsning i et
samarbeid med alle kommunen på Fosen.
Investeringer og formue
Arbeidsgruppe for investeringer og formue har drøftet behovet for
samordning av ulike områder, dette gjelder blant annet:
 Kommunale avgifter og gebyrer.
 Valg av renovasjonsselskap.
 Eiendomsskatt der Roan har eiendomsskatt på næringsbygg,
men ikke Åfjord.
Arbeidsgruppe vil foreslå å etablere en særskilt arbeidsgruppe for de
som jobber med økonomi i de to kommunene, for å kunne samordne
med spesifikke oppgaver innen økonomiområdet. Dette gjelder blant
annet gjennomgang av økonomi- og finansreglement, fremtidig oppsett
av økonomisystemene, eiendomsskatt mv.
5.

Videre arbeid
I det videre arbeidet frem mot sommeren vil følgende tema være
sentrale:
 Kartlegging av IKT-systemer og rutiner knyttet til disse.
 Tilsetting av sektorsjefer, personalsjef og økonomisjef.
 Videre organisering av sektorer og tjenesteområder.
 Utlyse prosjekt knyttet til kultur og organisasjonsbygging.
 Kartlegging av rutiner og reglement.

6.

Neste møte
Neste møte er fastsatt til mandag 14. mai, kl. 13.00 i Åfjord rådhus
(kommunestyresalen).

6.

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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