NYE ÅFJORD KOMMUNE
Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Partssammensatt utvalg

Dato/Tid:

Fredag 16. November, kl. 09.00 – 11.50

Sted:

Roan rådhus – Roanstua

Deltakere:
Einar Eian
Vibeke Stjern
Erik Jakobsen
Jon Husdal
Marianne Strøm
Håkan Berdahl
Anne Turid Strøm
Bjørg Markanes

ordfører i Roan
ordfører i Åfjord
varaordfører i Roan
varaordfører i Åfjord
opposisjonsleder i Roan
opposisjonsleder i Åfjord
HTV Fagforbundet i Roan
HTV Fagforbundet i Åfjord

einar.eian@roan.kommune.no
vibeke.stjern@afjord.kommune.no
erik.jakobsen@roan.kommune.no
jhusdal@online.no
marianne.strom@roan.kommune.no
hberdahl@getmail.no
anne.turid.strom@roan.kommune.no
bjorg.markanes@afjord.kommune.no

Møtende varam.
Forfall:

Andre møtende:
Oda Krogfjord
Reidun S. D. Momyr
Per O. Johansen

Utplasseringselev Åfjord vg. skole
Sektorsjef oppvekst
Prosjektleder

Referent:

Per O. Johansen

Sak nr
Neste møte:

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Barnehagevedtekter for Nye Åfjord kommune

Tidsfrist

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:
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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.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.11.2018:
Oppvekstsjef Reidun S. D. Momyr svarte på spørsmål i tilknytning til saken.

Anne Turid Strøm fremmet følgende forslag:
Tillegg til innstillingen:
Barnehager uten behov for åpningstid til jul eller påske: Ansatte avspaserer
for personalmøter / foreldremøter foretatt på kveldstid.
Forslaget fikk tre stemmer og falt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
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2.

SFO vedtekter for Nye Åfjord kommune

Tidsfrist

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.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.11.2018:
Oppvekstsjef Reidun S. D. Momyr svarte på spørsmål i tilknytning til saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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

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.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.11.2018:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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
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.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.11.2018:
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Partssammensatt utvalg ber om at prosjektleder fremmer sak til
Fellesnemnda den 28.11.2018 for gjensidig informasjon om, og drøfting av
budsjettene 2019 og økonomiplanen 2019 – 2022 for Roan og Åfjord
kommuner, forut for at kommunestyrene fatter sine endelig budsjettvedtak i
desember.
Et bærende prinsipp for det pågående budsjettarbeidet må være at
planlagte investeringer i den enkelte kommune må kunne finansieres,
drives og avdras innenfor de økonomiske rammer som den enkelte
kommune ville ha hatt, dersom Roan og Åfjord hadde fortsatt som egne og
selvstendige kommuner.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Partssammensatt utvalg ber om at prosjektleder fremmer sak til
Fellesnemnda den 28.11.2018 for gjensidig informasjon om, og drøfting av
budsjettene 2019 og økonomiplanen 2019 – 2022 for Roan og Åfjord
kommuner, forut for at kommunestyrene fatter sine endelig budsjettvedtak i
desember.
Et bærende prinsipp for det pågående budsjettarbeidet må være at
planlagte investeringer i den enkelte kommune må kunne finansieres,
drives og avdras innenfor de økonomiske rammer som den enkelte
kommune ville ha hatt, dersom Roan og Åfjord hadde fortsatt som egne og
selvstendige kommuner.

5.

Status bredbåndsutbygging
Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt utvalg tar saken til foreløpig orientering og ber om at
prosjektleder jobber videre med saken.
Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.11.2018:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Partssammensatt utvalg tar saken til foreløpig orientering og ber om at
prosjektleder jobber videre med saken.

6.

Møteplan for 1. halvår 2019
Prosjektleders innstilling:
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

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.11.2018:
Vibeke Stjern fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Ordførerne legger frem forslag til møteplan for 1. halvår 2019 for
Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg for Fellesnemnda i møte den
28.11.2018.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Saken utsettes.
Ordførerne legger frem forslag til møteplan for 1. halvår 2019 for
Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg for Fellesnemnda i møte den
28.11.2018.

7.

Eventuelt
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

Kråkøy Slakteri AS - Status
Vibeke Stjern og Einar Eian orienterte om status i arbeidet med å sikre
fortsatt aktivitet og råstofftilgang ved Kråkøy Slakteri AS, herunder å sikre
omstillings- og utviklingsmidler til Roan kommune.

Informasjon fra tillitsvalgte
Anne Turid Strøm og Bjørg Markanes orienterte om status i arbeidet med
sammenslåingen av Roan og Åfjord kommune sett fra arbeidstakerorganisasjonene sin side.
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