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

, utsendt juli 2018

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

På god vei mot ny kommune
Det samarbeides godt for å skape den nye kommunen vår. Arbeidet
foregår på alle nivå i organisasjonene.
Bygger felles identitet
Alle faste ansatte innen
helsesektorene i kommunene
vil samles til inspirasjonsdager
på Momyrstua. Det vil skje
fordelt på 3. og 6. september.
To av temaene blir “Framtidas
helse- og omsorgstjeneste”,
samt “Meg som medarbeider”.
Samlingene er et samarbeid
med rådgivningsfirmaet PWC.

samarbeid mellom KS og NAV.
Målet er å gi drahjelp til
kommunenes eget arbeid med
å redusere sykefraværet. Det
gjøres ved å styrke lederne i
forebyggende innsats. Samt
ledelse som er orientert om
mestring. Tilbakemeldingene
fra samlingen er bare positive.
Her er praktiske verktøy som
kan brukes i arbeidet
fremover.

Samarbeider for å
redusere sykefraværet

Jobber med reglement
og retningslinjer

I midten av juni møttes 39
ansatte fra Roan og Åfjord på
Bakeriet i Åfjord. Samlingen
markerte starten på NEDprosjektet.

Tillitsvalgte i arbeidsgruppen
Ansatte starter et arbeid med
å se på reglement/retningslinjer i begge kommunene.
Disse skal sammenlignes, før
man utarbeider forslag til nye.
I første rekke gjennomgås
reglement innen etikk,
permisjoner, mobbing og
trakassering, samt varsling.
De resterende tillitsvalgte i
kommunene vil, naturlig nok,
engasjeres i arbeidet.

Deltakerne i Åfjord var ledere
på alle nivå, og fra alle
sektorer. Med var både
verneombud, tillitsvalgte,
NAV/Arbeidslivssenter og KS.
“IA-ledelse 2.0 – NED med
sykefraværet” er et

Ønsker felles opptak
Kulturskolen i Åfjord starter
høsten 2018 med inntak av
barn og unge fra Roan. De har
fått tilsendt informasjon om
aktiviteter og påmelding. Et
mål er å sette kultur(skolen)
mer på kartet. Gjerne med en
felles konsert/forestilling ved
sammenslåingen i 2020.

Husk: Alle må
opprette profil
Innen 16. september må alle
ansatte ha laget profil og
registrert CV i rekrutteringsverktøyet WebCruiter. Det blir
enklere å forme sektorene
med bedre oversikt over de
ansattes formelle
kompetanse. Informasjonen
vil også brukes når nye
arbeidsavtaler skal inngås. Det
er sendt ut e-post med
pålogging og guide. Har du
ikke fått den/lest den,
kontakt din nærmeste leder.

