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1.

Barnehagevedtekter for Nye Åfjord kommune

Tidsfrist

Saksbehandler: Reidun S. D. Momyr

Vedlegg:
1. Utkast til «Vedtekter for «nye» Åfjord kommunale barnehager».
Sakens bakgrunn og innhold
Arbeidsgruppe 8a – Oppvekst, skal gjennomgå saker som angår oppvekst i
ny kommune. Vedtekter for barnehage er en av de viktigste dokumentene å
få på plass så tidlig som mulig.
Arbeidsgruppe 8A består i utgangspunktet av sektorsjefer og hovedtillitsvalgte i begge kommuner. I arbeidet med vedtektene har leder av
arbeidsgruppa, Reidun Momyr, vurdert det best å inkludere enhetsledere og
virksomhetsleder i dette arbeidet. Det er de som kjenner vedtektene best i
praksis og vil ha en tydelig stemme i utformingen av nye vedtekter som skal
favne om 6 kommunale og en privat barnehage i ny kommune.
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I prosessen har vi tatt utgangspunkt i nåværende vedtekter for Åfjord og
Roan kommuner, og gjennom en god prosess kommet fram til et forslag
som er omforent av alle parter i den administrative arbeidsgruppa. Noen
punkter har vært gjenstand for debatt mer enn andre, men vi mener at vi
har klart å få til vedtekter som kan fungere godt på alle barnehager
uavhengig av plassering på kartet. Det er et punkt arbeidsgruppen ikke har
klart å komme til enighet om, avtalen om fri i forbindelse med romjul og
stille uke. Dette blir omtalt senere i saksframlegget.
Det er viktig at disse vedtektene blir gjort gjeldende fra hovedopptak i mars
2019. Da kjøres inntaket for barnehageåret 2019-2020 og det vil da bety at
vi får et halvt år med to kommuner før kommunesammenslåingen trer i
kraft. Arbeidsgruppa ønsker derfor at vi allerede fra mars gjør vedtektene
gjeldende, slik at det skaper større forutsigbarhet for familier som søker om
barnehageplass.

Punkter som har vært gjenstand for debatt:


Det var forskjell i vedtektene for Åfjord og Roan angående
åpningstid i barnehagene. Dette ble drøftet og vi kom frem til et
forslag om at alle barnehager kan tilby åpningstid mellom kl 06.45
og 16.30. Det vil være opp til den enkelte barnehage om standard
åpningstid vil være slik eller om det ved etterspørsel fra foreldre vil
være mulig å ta i mot barn i dette tidsrommet. På små enheter vil
det være en fordel med påmelding til tidspunkt utenfor kjernetid,
mens det på større enheter vil være greit å ha fast åpningstid i
tidsrommet skissert over.



Det er viktig å vite at dette utfordrer bemanningen i barnehagene,
fordi vaktene starter tidligere. Derfor har vi lagt inn et forslag om å
ikke tilby plass fram til kl 17, men redusere til 16.30. Her var
enhetslederne tydelige på at behovet er på morgenen slik de
opplever det nå.



Sommeråpen barnehage ble vedtatt i Åfjord kommunestyre vinteren
2018. Dette skal starte opp første gang sommeren 2019.
Enhetslederne i Roan ønsker seg inn i denne modellen, men det
må foreligge klarhet i sambruk mellom enheter og praktisk løsning.
Dette jobbes det med administrativt. Sommeråpne barnehager har
noen økonomiske konsekvenser.



Satser for kostpenger i barnehagen og betaling for opphold er det
noen forskjeller på i nåværende kommuner. Åfjord kommune har
vedtak på at vi skal følge makspris satt av departementet, mens
Roan har noe lavere pris for opphold i barnehagene sine.
Kostprisen settes av kommunestyret og her er Roan litt høyere enn
Åfjord per dags dato. Det anbefales fra Arbeidsgruppe 8A at vi
forholder oss til makspris fra sentralt hold og setter felles kostpris
fra 2020.
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Vi ønsker å kjøre felles opptak allerede i mars 2019. Dette er
hovedopptaket som styrer barnehageåret 2019-2020. Hvis
vedtektene blir gjort gjeldende fra og med dette hovedopptaket, vil
foreldre få mulighet til å søke den barnehagen de ønsker for seg og
sitt barn allerede nå, og vil unngå å måtte bytte barnehage etter et
halvt år, da kommunesammenslåingen trer i kraft. IKT-systemene
vil ikke være klare til mars 2019, men vi ønsker å informere alle
innbyggere om at de har anledning til å søke via hver kommunes
hjemmeside, på den barnehagen som passer best for dem
uavhengig av folkeregistrert adresse ved inntak.



Roan kommune har en avtale/administrativt vedtak på at alle
barnehager er stengt i juleuka og påskeuka. Denne friperioden er
godtgjøring/avspasering for ansatte som ikke krever betaling eller
annen avspasering ved personalmøter på kveldstid. Dette er en
avtale som er sterkt ønsket å beholde også inn i ny kommune.
Roan har gjennomgått avtalen på nytt denne høsten og fått
tilslutning både administrativt og fra fagforeningene på at avtalen
bør stå videre.

Tidsfrist

Vi har ikke gjennom drøftinger i arbeidsgruppe 8A, klart å bli enige om
løsningen på dette. Åfjord har ikke en slik avtale i dag, og barnehagene
holdes åpnet både i romjul og stille uke. Som leder av arbeidsgruppe 8A, og
nåværende sektorsjef i Åfjord kommune, anbefaler jeg ikke at denne
avtalen forlenges. Det anbefales heller ikke at en slik avtale gjelder for noen
av enhetene i ny kommune, og forslaget til vedtekter er utformet ut fra
dette. Argumenter for å ikke anbefale denne avtalen, som åpenbart er
omforent og ønsket av ansatte i Roan, er følgende:
o
o

Ved å ta ut avspasering på denne måten, vil man enkelte år
ikke få tatt ut all oppspart avspasering. Dermed er ikke avtalen
nødvendigvis gunstig for alle ansatte

o

Ved å ikke tilby åpen barnehage disse dagene, fratar vi
foreldrene retten til å få det de har betalt for, da disse dagene
inngår i 11 mnd betaling i barnehagene

o

I Åfjord ser vi at det er mange foreldre som benytter seg av
barnehagen i disse periodene. Vi ser også at ved å sende ut
påmelding, klarer vi å legge til rette for avspasering for ansatte.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Grunnlaget for god folkehelse starter allerede i barnehagen. I barnehagen
er både mat, lek, kulturopplevelser og et godt pedagogisk tilbud med på å
skape gode oppvekstvilkår, og god helse senere i livet. Det er viktig for
forutsigbarheten til nåværende og fremtidige innbyggere at barnehagene
drives etter like prinsipper uansett hvor beliggenheten er. Derfor vil vedtak
på felles barnehagevedtekter for ny kommune lage en trygg og god ramme
for de som søker seg inn.
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Oppsummering
Arbeidsgruppe 8A, med enhetsledere har samarbeidet tett og godt i
prosessen fram mot nye vedtekter. Vi har tatt det beste fra begge
kommuner og laget et felles forslag til vedtekter for ny kommune.
Utkastet til vedtekter innebærer fritt barnehagevalg, det vil si at barna kan
søkes inn på hvilken som helst barnehage i den nye kommunen, men
tildeling av barnehageplass vil være avhengig av at det er plass i den
omsøkte barnehagen.
Selv om vi har punkter i vedtektene vi ikke har klart å bli enige om, mener vi
at forslaget danner et godt grunnlag for gjensidig likelydende vedtak i begge
kommunestyrer og at vedtektene kan gjelde fra mars 2019.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt slutter seg til utkastet til barnehagevedtekter for «nye»
Åfjord kommune og legger frem saken til Fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda godkjenner utkast til barnehagevedtekter for «nye» Åfjord
kommune slik de fremgår av vedlegg til saken.
For at vedtektene kan gjøres gjeldende for barnehageåret 2019 – 2020 er
Fellesnemnda innforstått med at barnehagevedtektene må vedtas av både
Roan og Åfjord kommunestyrer forut for hovedopptaket i mars 2019. Videre
må betalingssatsene for barnehage samkjøres mellom Roan og Åfjord
kommuner før barnehagevedtektene kan tre i kraft. Fellesnemnda legger
derfor saken frem for kommunestyrene i Roan og Åfjord med følgende
innstilling:
Roan / Åfjord kommune godkjenner utkast til barnehagevedtekter for
barnehageåret 2019 – 2020 i tråd med Fellesnemndas vedtak.
Barnehagevedtektene for «nye» Åfjord kommune gjøres gjeldende i Roan /
Åfjord kommuner med virkning fra 01.03.2019, slik at disse kan legges til
grunn for hovedopptaket til barnehageplass for barnehageåret 2019 – 2020.

2.

SFO vedtekter for Nye Åfjord kommune
Saksbehandler: Reidun S. D. Momyr
Vedlegg:
1. Utkast til «Vedtekter for SFO i «nye» Åfjord kommune».
Sakens bakgrunn og innhold
Arbeidsgruppe 8a – Oppvekst, skal gjennomgå saker som angår oppvekst i
ny kommune. Vedtekter for Skole- fritidsordningene (SFO) er en av de
viktigste dokumentene å få på plass så tidlig som mulig.
Arbeidsgruppe 8A består i utgangspunktet av sektorsjefer og
hovedtillitsvalgte i begge kommuner. I arbeidet med vedtektene har leder av
arbeidsgruppa, Reidun Momyr, vurdert det best å inkludere enhetsledere i
dette arbeidet. Det er de som kjenner vedtektene best i praksis og vil ha en
tydelig stemme i utformingen av nye vedtekter som skal favne om 4
skoler/SFO ny kommune.
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I prosessen har vi tatt utgangspunkt i nåværende vedtekter for Åfjord og
Roan kommuner, og gjennom en god prosess kommet fram til et forslag
som er omforent av alle parter i den administrative arbeidsgruppa. Noen
punkter har vært gjenstand for debatt mer enn andre, men vi mener at vi
har klart å få til vedtekter som kan fungere godt på alle skoler/SFO
uavhengig av plassering på kartet. Det er et punkt vi ikke har klart å lande
helt, søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Dette vil
arbeidsgruppa å utrede videre før satsene legges frem for politisk
behandling.
Det er viktig at disse vedtektene blir gjort gjeldende fra våren 2019. Da
kjøres inntaket for skoleåret 2019-2020 og det vil da bety at vi får et halvt år
med to kommuner før kommunesammenslåingen trer i kraft. Arbeidsgruppa
ønsker derfor at vi allerede fra mai gjør vedtektene gjeldende, slik at det
skaper større forutsigbarhet for familier som søker om plass i SFO.

Punkter som har vært gjenstand for diskusjon er:



Priser for kost og opphold må samkjøres, slik at alle enheter har
samme pris og samme tilbud. Arbeidsgruppa anbefaler at dette
avklares før vedtektene gjøres gjeldende. Kommunestyrene har
vedtaksmyndighet for priser.



Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skole har vært
gjennomført i Roan en god stund. Åfjord har ikke hatt tilbud om
dette, men det har vært et politisk ønske å få det til. Gjennom
denne prosessen har vi oppdaget noen faktorer som kompliserer
gjennomføringen.



Det vil bety en stor økning i administrasjon for å monitorere hvem
som har barn hvor og hvor moderasjonen skal ligge, da vi ikke har
fagprogram som støtter dette elektronisk og alt må foregå manuelt.
Det er lettere å få til i små enheter enn i større, naturlig nok.



Hvordan skal ordningen med søskenmoderasjon innrettes?

Eksempel på hvordan det kan se ut:
Utgangspunktet for eksemplet er en familie med 3 barn, der ett barn går i
skole/SFO og 2 barn går i barnehage. Avhengig av hvordan fullpris og
moderasjonen fordeles vil totalprisen variere, jf følgende eksempel:
Månedspris 1: Fullpris SFO, så reduksjon i BHG: Fullpris – 30 % - 50 %.
Månedspris 2: Fullpris eldste barn i barnehage: 50 % SFO - Fullpris – 30 %.
Månedspris 3: Fullpris yngste barn i BHG: 30 % SFO – 50 % - Fullpris.

Skolebarn 1
BHG barn 1
BHG barn 2
Totalpris

Fullpris
Fullpr.: 2.015
Fullpr.: 2.910
Fullpr.: 2.910

Månedspris 1
Fullpr.: 2.015
30 %: 2.037
50 %: 1.455

Månedspris 2
50 %: 1.008
Fullpr.: 2.910
30 %: 2.037

Månedspris 3
30 %: 1.411
50 %: 1.455
Fullpr.: 2.910

7.835

5.507

5.955

5.776
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Når pris og modellen for søskenmoderasjon fastsettes må det lages et
system som både oppleves rettferdig og som ikke motiverer for økonomisk
tilpasning. Dette gjelder i første rekke for alternativ «Månedspris 1», med
fullpris i SFO, siden SFO timene lett kan bli en salderingspost. Et slikt
system kan også gi muligheter for manipulering ved å velger 1 time SFOtilbud i uka til fullpris kr 52 for å utløse 30% / 50% reduksjon i barnehage.
Det kan også være aktuelt å se på en modell for moderasjon som er
«nøytral», og gir lik reduksjon både i SFO og barnehage. Det vil si at 2 barn
i SFO eller barnehage gir for eksempel 15 % reduksjon av satsene i både
SFO og barnehage og tilsvarende gir 2 barn 25 % reduksjon.
Arbeidsgruppa vil komme tilbake med en modell for prissetting og
søskenmoderasjon for SFO-, og barnehagetilbudet for den nye kommunen i
god tid før vedtektene må tre i kraft, det vil si før 1. mai 2019.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Forutsigbarhet er en viktig faktor for å fremme folkehelse. At foreldre får et
godt og stabilt SFO tilbud vil være en trygghet for alle. I SFO er både mat,
lek, kulturopplevelser og et godt pedagogisk tilbud med på å skape gode
oppvekstvilkår, og god helse senere i livet. Det er viktig for forutsigbarheten
til nåværende og fremtidige innbyggere at SFO drives etter like prinsipper
uansett hvor beliggenheten er. Derfor vil vedtak på felles SFO-vedtekter for
ny kommune lage en trygg og god ramme for de som søker seg inn.

Oppsummering
Arbeidsgruppe 8A, med enhetsledere har samarbeidet tett og godt i
prosessen fram mot nye vedtekter. Vi har tatt det beste fra begge
kommuner og laget et felles forslag til vedtekter for ny kommune. Selv om vi
har punkter i vedtektene vi ikke har landet helt, mener vi at forslaget danner
et godt grunnlag for gjensidig likelydende vedtak i begge kommunestyrer og
at vedtektene kan gjelde fra mai 2019.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt slutter seg til utkastet til SFO-vedtekter for «nye» Åfjord
kommune og legger frem saken til Fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda godkjenner utkast til SFO-vedtekter for «nye» Åfjord
kommune slik de fremgår av vedlegg til saken.
For at vedtektene kan gjøres gjeldende for skoleåret 2019 – 2020 er
Fellesnemnda innforstått med at SFO-vedtektene må vedtas av både Roan
og Åfjord kommunestyrer i god tid før oppstart av nytt skoleår, det vil si
innen 1. mai 2019. Videre må betalingssatsene for SFO samkjøres mellom
Roan og Åfjord kommuner før SFO-vedtektene kan tre i kraft. Fellesnemnda legger derfor saken frem for kommunestyrene i Roan og Åfjord
med følgende innstilling:
Roan / Åfjord kommune godkjenner utkast til SFO-vedtekter for
barnehageåret 2019 – 2020 i tråd med Fellesnemndas vedtak. SFOvedtektene for «nye» Åfjord kommune gjøres gjeldende i Roan / Åfjord
kommuner med virkning fra 01.08.2019, slik at disse kan legges til grunn for
skoleåret 2019 – 2020.
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3.

Evaluering av Fosen Barneverntjeneste - Orientering

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:
1. TFoU-rapport 2018:18 «Når barnets beste er samfunnsoppdraget –
Evaluering av Fosen barnevernstjeneste».

Sakens bakgrunn og innhold
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har på vegne av Fosen Regionråd
gjennomført en evaluering av Fosen barneverntjeneste. Arbeidet ble
gjennomført våren og høsten 2018, og hadde en kostnadsramme på kr
200.000.
Den vedlagte rapporten er en oppsummering av arbeidet og inneholder
bakgrunnsdata, resultater fra evalueringsarbeidet samt oppsummeringer og
anbefalinger.
Målsettingen med evalueringen har vært å få et bilde av hvordan Fosen
Barneverntjeneste fungerer, og hvordan man er rigget for å møte fremtidige
utfordringer og økte krav til barnevernstjenestene. Rapporten konkluderer
stikkordsmessig med følgende anbefalinger:


Kommunene på Fosen anbefales å fortsette
barnevernssamarbeidet.



Fosen Barneverntjeneste anbefales å samle sine ansatte på 3
tjenestesteder; i nye Ørland, Indre Fosen og i nye Åfjord.



Det må sikres ressurser til overordnet ledelse av tjenestene, f.eks.
gjennom å etablere en nestlederstilling.



Ordningen med kontaktpersoner som bindeledd mellom
kommunene og barnevernstjenestene videreføres og tydeliggjøres.



Arbeidet innen det forebyggende arbeidet utvikles og styrkes
gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som innebærer:
o
o
o

Tidlig identifisering og innsats.
Bedre samordning av kommunalt og statlig tjenestetilbud.
Medvirkning.



Bedre samarbeid med kommunene innen barnevernfaglig
kompetanse og innkjøpskompetanse.



Veksten i behovet for barnevernstjenester begrenses gjennom
styrking av basistjenestene i kommunene.



Bemanningen av tjenesten bør vurderes styrket.



Taushetsplikt må settes på dagsorden gjennom en temadag.



Det gjennomføres øvelser for å håndtere truende situasjoner.

Rapporten går ikke inn i mer overordnede forhold ved tjenestene som
organisering mv.
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Prosjektleder har vært Roald Lysø og prosjektmedarbeidere Arnhild Myhr
og Sylvi Thun. Lysø vil komme til Fellesnemndas møte den 28. november
for å gjennomgå rapporten og belyse særskilte forhold knyttet til Roan og
Åfjord kommuner.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Trygge og forutsigbare rammer for barn og unge er en forutsetning for
trivsel og utvikling i den første fasen av livet, og er svært viktig for et godt liv
også i voksen alder.

Oppsummering
Prosjektleder viser til rapporten med redegjørelse for undersøkelsen og de
funn og anbefalinger som rapporten gir. Rapporten vil tas til
realitetsbehandling i styret i Fosen regionråd, som vil ta stilling til de
anbefalingene som rapporten gir, og vedta videre arbeid for å skape en
best mulig barnevernstjeneste for innbyggerne i kommunene på Fosen.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg tar rapporten om evaluering av Fosen
barneverntjeneste til orientering og legger den frem for Fellesnemnda med
følgende innstilling:
Fellesnemnda tar rapporten «Når barnets beste er samfunnsoppdraget –
Evaluering av Fosen barneverntjeneste» til orientering.

4.

Behandling av budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:
1. Brev av 20.09.2018 fra Fylkesmannen i Trøndelag til Nye
kommuner i Trøndelag v/Fellesnemndene vedrørende «Budsjett
2020 og fellesnemndas uttalelse om budsjett 2019 og
økonomiplaner fra de enkelte sammenslåingskommunene».

Sakens bakgrunn og innhold
I henhold til brevet av 20.09.2018 fra Fylkesmannen i Trøndelag, og med
henvisning til Inndelingsloven § 26, er en av Fellesnemndenes viktigste
oppgaver å påse en ansvarlig økonomisk inngang til den nye kommunen fra
01.01.2020. Som et ledd i dette skal Fellesnemnda gi en uttalelse til
budsjett og økonomiplanene til den enkelte sammenslåingskommune i
årene fram til kommunesammenslåingen.

Nye Åfjord kommune

side 8 av 11

NYE ÅFJORD KOMMUNE
Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Pkt

Sak

Ansvarlig

Tidsfrist

Fellesnemnda skal i sin uttalelse blant annet ta stilling til:


Om den enkelte kommunes driftsbudsjett / økonomiplan (drift og
investeringer) er i samsvar med politiske prioriteringer og innenfor
det handlingsrommet den nye kommunen vil få.



I hvilken grad tiltakene og de vedtatte investeringene er i samsvar
med de fremtidige behovene i den nye kommunen.

Uttalelsene skal sendes Fylkesmannen, som ser det som formålstjenlig at
Fellesnemndas uttalelse er kjent før det fattes formelle budsjettvedtak i de
enkelte kommunestyrene. Siste frist for avgi uttalelse vedrørende budsjett
for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 er 15. januar 2019.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen umiddelbar virkning i et folkehelseperspektiv ut over at
kommunen må tilstrebe seg å ha en økonomisk situasjon som gjør den i
stand til å levere gode kommunale tjenester over tid.

Oppsummering
En stabil og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for å kunne levere
gode tjenester til befolkningen over tid, derfor er det viktig at kommunene
vurderer økonomisk bæreevne på lengre sikt når budsjettene skal vedtas.
Fellesnemnda må drøfte drifts- og investeringsbudsjettene til Roan og
Åfjord kommuner for 2019 og økonomiplanperioden, og avgi uttalelse om
budsjettene ivaretar fylkesmannens krav til å være økonomisk bærekraftige
og i tråd med fremtidige behov.

Saken legges frem for Partssammensatt utvalg til drøfting og for vurdering
om hvor vidt Fellesnemnda skal avgi sin uttalelse til budsjett 2019 og
økonomiplanene 2019 – 2022 for Roan og Åfjord kommuner i møte den 28.
november, eller om Fellesnemnda skal behandle en slik uttalelse i første
halvdel av januar 2019.
Et alternativ kan være å ta saken opp til behandling i Fellesnemnda 28.
november 2018, slik at Fellesnemnda vurdere om uttalelse kan avgis
allerede i første møte, eller om saken må behandles på nytt i et møte rett
over nyttår.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg ber om at prosjektleder leder fremmer sak til
Fellesnemnda om uttalelse til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 til
Fellesnemndas møte den 28. november 2018.
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5.

Status bredbåndsutbygging

Ansvarlig

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:

Sakens bakgrunn og innhold
Satsing på utbygging av infrastruktur, herunder mobil- og bredbåndsutbygging har vært et viktig satsingsområde i forbindelse med
sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner. Fellesnemnda satte i den
forbindelse også av til sammen 2,8 millioner kroner til mobil- og
bredbåndsutbygging da den vedtok prosjektbudsjettet for kommunesammenslåingen, jf Fellesnemndas behandling av sak 6/2018
«Prosjektbudsjett for 2018 – 2019 – Sammenslåing av Roan og Åfjord
kommuner».
Prosjektleder har i samarbeid med en aktør i markedet fått kartlagt samtlige
husstander i Roan og Åfjord, og fått budsjettpriser på fremføring av fiber til
husstandene. Undersøkelsen viser at det, i samarbeid med Trøndelag
fylkeskommune, er mulig å etablere et program for tilnærmet full
fiberutbygging i Roan og Åfjord. I beste fall kan nye Åfjord kommune bli en
pilot for denne typen utbygging i distrikts-Norge.
Prosjektleder vil orientere nærmere om saken i møtet, med henblikk på
videre arbeid med saken.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
God bredbåndsdekning holder i likhet med tilgang til rent drikkevann,
mobildekning, samt trygg og fremkommelig vei, på å bli en forutsetning for
bosetting og trivsel i distriktene.

Oppsummering
Prosjektleder viser til ytterligere orientering i møtet.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg tar saken til foreløpig orientering og ber om at
prosjektleder jobber videre med saken.
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Ansvarlig

6.

Møteplan for 1. halvår 2019

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:

Sakens bakgrunn og innhold
Fellesnemnda avvikler sitt siste møte 2. halvår 2018 den 28. november.
Tiden er dermed kommet for å legge møteplan for 2. halvår 2019.
Så langt er møtene i Fellesnemnda forsøkt lagt på samme dag som øvrige
møter i kommunestyre eller formannskap. Dette for å redusere antall
møtedager for folkevalgt nivå. Videre er det lagt opp til 3 møter i
Fellesnemnda hvert halvår, og at møtene gjennomføres som temamøter. I
første halvår har temaene vært IKT, næring og kultur og plan. I 2. halvår har
Fellesnemnda hatt særlig fokus på renovasjonsordningene, næring og
barnevern.
Prosjektleder fremmer herved møteplan for 1. halvår 2019 for drøfting, både
med henblikk på tidspunkt og tema, slik at endelig møteplan for 1. halvår
2019 kan legges i Fellesnemndas møte den 28. november.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Oppsummering
Prosjektleder ber om at medlemmene i Partssammensatt utvalg vurderer
møtefrekvens og aktuelle temaer for møtene i Fellesnemnda 1. halvår
2019.

Prosjektleders innstilling

7.

Utvalg

Dato og tid

Sted

Fellesnemnda
Fellesnemnda
Fellesnemnda

xx.01.2019, kl. 10.00
xx.03.2019, kl. 10.00
xx.06.2019, kl. 10.00

Roan
Åfjord
Roan

Parts. utvalg
Parts. utvalg
Parts. Utvalg

xx.01.2019
xx.03.2019
xx.06.2019

Åfjord
Roan
Åfjord

Felles KST

xx.01.2019

Tema

Eventuelt
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