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1.

Kulturskoleutredning i nye Åfjord kommune

Tidsfrist

Saksbehandler: Reidun S. D. Momyr
Vedlegg:
1. Notat: Ny felles kulturskole Åfjord / Roan fra skolestart høsten
2019.
2. Vurdering av konsekvenser i forbindelse med Roan kommunes
vedtak om drift av kulturskole både i Sør-Roan og Brandsfjord.

Sakens bakgrunn og innhold
Kulturskole har vært på agenda i arbeidsgruppe 8a møter siden 22. april
2016. Det første notatet fra disse møtene sier at det bør gis tilbud om
kulturskole i alle kommunens 4 skoler. Følgende ble lagt til grunn:
Kulturskole:
Kulturskolen må ha en rektorressurs.
Musikktilbud for elever i kulturskolen bør legges til nærskolen til
eleven, for andre tilbud innen dans, teater o.l. legges tilbudet til Åfjord
på tidspunkt slik at elevene kan reise med rutegående buss.
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I juni 2018 kom kulturskole nok en gang på agendaen i arbeidsgruppe 8a. I
dette møtet, datert 18.juni 18, startet samarbeidet mellom Åfjord kulturskole
og Roan kommune. Det ble enighet i møtet om at elever fra Roan skulle
tilbys plass i Åfjord kulturskole allerede fra høsten 2018. Samtidig ble
Roans kulturskoleressurs overført i Åfjord kulturskole som arbeidsgiver. I
samme møte i juni 2018 ble det bestemt at det skulle utredes videre
hvordan kulturskole ville se ut i 2020. Følgende ble protokollført:
Det foreslås at tilbudet i Roan gis ved Brandsfjord skole for å få en
større bredde i tilbudet. Man må se på ressursbehovet framover for å
få til et tilfredsstillende kulturskoletilbud i begge kommuner.
Mål om økt kulturskoledeltakelse i Roan.
Man utarbeider forslag til en modell for grunntilbud kulturskole i ny
kommune. Fra høsten 2019 kan man f. eks kjøre felles prosjekt for
begge kulturskoler. Kulturskolerektor i Åfjord ser på ressursbehov i ny
kulturskole, og inviteres inn i et møte til høsten med det som tema.
Åfjord kulturskole kan tilby noen plasser til elever fra Roan allerede fra
høsten 2018.

I et samarbeidsmøte mellom oppvekstsjefene i Roan og Åfjord, kultursjef,
kulturskolerektor og rådmann i Åfjord, den 18.februar i 2019 ble følgende
skrevet:
Referat fra møtet 18.02.19
Vi ser for oss følgende modell og tidsplan for arbeid i forbindelse med
kulturskoletilbud i Roan:


1 dag per uke i Brandsfjord. Sør Roan må fraktes med buss til
Brandsfjord med rutebuss og hentes av foreldre på ettermiddagen.



Det økes stilling med 80% fra Åfjord kulturskole som refunderes fra
Roan de siste 5mnd av 2019. Etter dette må det bes om at
stillingen innarbeides i budsjett for ny kommune.



Elevene i Roan skal ha mulighet til å søke på alle tilbud i
kulturskolen, men noen av disse vil være sentrale på Åset skole.
Brandsfjord skal ha tilbud om musikkfag og kunstfag.



Musikkbingen som i dag ligger på Sør Roan, flyttes til Brandsfjord
skole og settes i drift fra 01.08.19



Årsplan og rammeplan for begge kommuner legges sammen og det
skrives et forslag til dokument som danner grunnlag for saken som
skal behandles politisk. Tormod har ansvaret for å skrive
grunndokumentene. Reidun skriver saksframlegget.



Roan kommunestyre må bevilge penger til en 80% stilling i møtet
den 28.februar.
o Så tas saken opp i arbeidsgruppemøte den 5.mars
o Modellen som blir valgt for samarbeid legges fram for
partssammensatt utvalg den 18.03 og fellesnemd 26.mars
o Oppvekstsjefen i nye Åfjord fremmer saken i fellesnemda
o Stillingsutlysning må settes i gang straks etter at vedtak er
gjort i fellesnemd.
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Arbeidsgruppe 8a, har ved flere anledninger redegjort for at det beste
kulturskoletilbudet vil være å gi det ved Brandsfjord skole i Roan, med
muligheter for å se på skyssutfordringer for barna ved Sør-Roan.
Rektor i Åfjord kulturskole, lagde et utredningsnotat med tanke på denne
modellen (se vedlegg 1), men Roan kommunestyre har gjort vedtak på at
det kun innvilges penger til ressurs dersom tilbudet blir gitt ved alle 4 skoler
i ny kommune etter 2020. Det har derfor blitt laget et nytt dokument som
utreder kostnader, kvalitet og kvantitet ved å tilby kulturskole ved alle skoler
(se vedlegg 2).
Hvis vi starter opp full kulturskoledrift ved alle skoler fra 01.08.19, vil dette
ha betydning inn i ny kommune. Som vedlegg 2 viser har Roan
kommunestyre innvilget 80% stilling i 5 mnd. Den reelle ressursen, hvis det
skal være tilbud på alle skoler videre fra 01.01.2020, vil være 120% fast
stilling.

Oppsummering:
Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda må ta stilling til hvorvidt det skal
være undervisning på 3 eller 4 skoler etter 2020.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Et godt og velfungerende kulturskoletilbud er et viktig fritidstilbud og for å
utvikle kreative evner i ung alder. Kulturskolen er også viktig supplement til
øvrige fritidsaktiviteter i en velfungerende kommune. Saken er således
viktig, også i et folkehelseperspektiv.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg slutter seg til anbefalingene i saken, herunder
notat I og II som beskriver hvordan man på en best mulig måte kan oppnå
et likeverdig kulturskoletilbud i hele nye Åfjord kommune. Utvalget viser til
gode erfaringer med kulturskoletilbudet som er etablert i Stokksund, jf
vedlegg II til saken, og anbefaler ut fra dette å etablere et tilsvarende
opplegg i Roan, som innebærer å konsentrere kulturskoletilbudet med
Brandsfjord skole som undervisningssted.
Partssammensatt utvalg legger saken frem for Fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda viser til vurderingene i saken, herunder notat I og II som
beskriver hvordan man på en best mulig måte kan oppnå et likeverdig
kulturskoletilbud i hele nye Åfjord kommune. For å kunne oppfylle
kulturskolens mandat i henhold til læreplanen, for å legge til rette for
rekruttering av gode lærekrefter og for å kunne skape et best mulig
læringsmiljø for elevene, slutter partssammensatt utvalg seg til
anbefalingene i saken om å konsentrere kulturskoletilbudet i Roan med
Brandsfjord skole som undervisningssted.
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2.

Vertskommuneavtale NAV Nord-Fosen fra 01.01.2020

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:
1. Gjeldende samarbeidsavtale for NAV Nord-Fosen av 2016.

Sakens bakgrunn og innhold
I forbindelse med sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner må det
etableres et nytt avtaleverk for NAV Nord-Fosen. Etter et avklaringsmøte
med regiondirektør NAV-Trøndelag 22. november 2018 er det ønskelig med
en vertskommunemodell fra NAV sin side.
NAV ber om at nye Åfjord og Osen kommune selv avgjør hvilken kommune
som skal ivareta vertskommunefunksjonen, og at dette besluttes i
kompetente fora, noe som vil si Fellesnemnda for nye Åfjord og
kommunestyret i Osen. Før øvrig er det naturlig å fortsette med statlig
ledelse av selve NAV kontoret.

Oppsummering:
Prosjektleder vi orientere nærmere om saken i møtet, og ber om at
partssammensatt utvalg gir nødvendige føringer og fullmakt til å forhandle
frem avtale om vertskommunesamarbeid med Osen kommune.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg gir prosjektleder fullmakt til å forhandle frem avtale
om vertskommunesamarbeid med Osen kommune basert på de føringene
som ble gitt i møtet.
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3.

Miljøfyrtårnkommune

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:
1. Epost av 19.02.2019 fra Stiftelsen Miljøfyrtårn vedrørende opphør
av avtale.

Sakens bakgrunn og innhold
Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige
virkemidler i klimapolitikken er voksende. Miljøfyrtårn er et konkret og
effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve
miljøprestasjonene.
For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å
møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør - og som
et næringspolitisk virkemiddel. I tillegg har kommunen en viktig rolle i det
praktiske miljøfyrtårnarbeidet, da Stiftelsen Miljøfyrtårn har delegert
sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune.
Gjennom klima- og miljørapporteringen legger Miljøfyrtårn også til rette for
virksomheter som vil lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed
gis kommune-Norge et klart og tydelig verktøy i den lokale klimapolitikken.
Som en del av Miljøfyrtårn-nettverket får kommunen anledning til å nytte
Miljøfyrtårn som miljø- og næringspolitisk virkemiddel og kan benytte de
tjenester

Oppsummering:
Dagens Roan og Åfjord kommuner opphører å eksistere fra og med
31.12.2019. Dermed opphører også samarbeidet med Stiftelsen
Miljøfyrtårn. Spørsmålet blir dermed om dette engasjementet skal søkes
videreført i nye Åfjord kommune.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Fokus på miljø og bærekraftig utvikling er viktig for bomiljøet lokalt og for
fremtidige generasjoner i et globalt perspektiv. Saken har således stor
betydning i et folkehelseperspektiv.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg ber om at prosjektleder fremmer sak til
Fellesnemnda med sikte på at nye Åfjord kommune søker om status som
Miljøfyrtårnkommune og blir en del av Miljøfyrtårnnettverket.
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4.

Ordførerkjede i nye Åfjord kommune

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:
1. Epost av 19.02.2019 fra TG DESIGN vedrørende ordførerkjede.

Sakens bakgrunn og innhold
Tradisjonen med ordførerkjeder i Norge er relativt ny. Ordføreren i Oslo var
den første som fikk sitt kjede i 1950. Senere har ordførerne i de fleste byer
og kommuner fått staselige kjeder som symboliserer ordførerens verdighet
og som er preget av symbolikk knyttet til kommunens særpreg.
I den sammenhengen er det naturlig at nye Åfjord kommune også utformer
et ordførerkjede som symboliserer den nye kommunen, og som ordføreren
kan bære ved særlige anledninger.

Oppsummering:
Nye Åfjord kommune bør ha et ordførerkjede som symboliserer den nye
kommunen og som ordføreren i den nye kommunen bære ved høytidelige
anledninger.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg ber om at ordførerne i Roan og Åfjord setter i gang
et arbeid med henblikk på designe og lage ordførerkjede for nye Åfjord
kommune, og ber om å få seg forelagt en sak som beskriver symbolikk,
design, finansering mv for nytt ordførerkjede.
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5.

Oppsummering av felles samling
for kommunestyrene 13.03.2019 – Videre arbeid

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:
1. Referat fra felles kommunestyremøte 13. mars 2019.
(Legges frem i møtet).

Sakens bakgrunn og innhold
Roan og Åfjord kommunestyrer avviklet felles samling for kommunestyrene
i Roan og Åfjord 13. mars 2019 på Kuringen Bryggehotell. Saker på
dagsorden var:





Politisk organisering i nye Åfjord kommune.
Valg av renovasjonsordning for nye Åfjord kommune.
Hvordan skape livskvalitet, bo- og arbeidslys i nye Åfjord kommune.
Næringsutviklingsarbeid i nye Åfjord kommune.

Partssammensatt utvalg fikk mandat for å arbeide videre med spørsmålene
knyttet til politisk organisering og valg av renovasjonsordning. Spørsmålet
om politisk organisering, herunder







antall utvalg,
oppgaveporteføljen til utvalgene,
grad av delegert myndighet til utvalgene,
antall medlemmer i utvalgene,
formannskapets oppgaveportefølje,
mv.

bør avklares før sommeren. Siste møte i Fellesnemnda før sommeren er i
henhold til møteplanen berammet til 6. juni 2019.

Oppsummering:
Prosjektleder legger herved saken frem for Partssammensatt utvalg med
henblikk på legge en plan for videre oppfølging av sak om politisk
organisering og valg av renovasjonsordning for nye Åfjord kommune.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg ber om at ordførerne utreder sakene om politisk
organisering og valg av renovasjonsordning videre, og sørger for nødvendig
involvering av de politiske partiene. Utvalget ber videre om at prosjektleder
fremmer sak til Partssammensatt utvalg basert på føringene gitt i møtet og
ordførernes videre utredning av sakene.
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6.

Orientering om status i arbeidet
med sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner

Tidsfrist

Saksbehandler: Per O. Johansen
Vedlegg:

Sakens bakgrunn og innhold
Prosjektleder og administrasjonen vil gi en orientering overfor
Partssammensatt utvalg i møtet om status i arbeidet med
kommunesammenslåingen, herunder:






Organisering av sektorenes ansvarsområder.
Aktuelle retningslinjer, herunder lønnspolitisk plan.
IKT
Omstillingsprosjekt i Roan.
Mv.

Oppsummering:
Prosjektleder viser for øvrig til orienteringene som blir gitt i møtet.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv
Saken har isolert sett ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Prosjektleders innstilling
Partssammensatt utvalg tar redegjørelsen til orientering.

7.

Eventuelt
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