NYE ÅFJORD KOMMUNE
Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Møtereferat
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Partssammensatt utvalg

Dato/Tid:

Onsdag 16. Januar, kl. 09.00 – 14.15.

Sted:

Åfjord rådhus – Kommunestyresalen

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

Pål Magnar Dahlø
Per Eivind Strudshavn
Kim Roger Asphaug
Laila D. Refsnes
Reidun S. D. Momyr
Monica Thorvik Larsen
Per O. Johansen

Rådgiver Digital Infrastruktur TRFK
Prosjektmedarbeider IKT
Informasjonsmedarbeider
Sektorsjef helse og velferd
Sektorsjef oppvekst
Controller kommunestruktur
Prosjektleder

Sak 1.
Sak 1.
Sak 1 – 3.
Sak 5.
Sak 1 – 6.

Referent:

Per O. Johansen

Møtende varam.
Forfall:

Andre møtende:

Sak nr
Neste møte:

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Mobil og
bredbåndutbygging i Roan og Åfjord – Nye prosjekter

Tidsfrist

Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt utvalg viser til gjennomgangen av saken i møtet, og tar
saken til etterretning med henblikk på videre utbygging av mobil og fiber i
hele nye Åfjord kommune.
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Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Pål Magnar Dahlø, rådgiver digital infrastruktur i Trøndelag fylkeskommune
redegjorde for status i arbeidet med utbygging av mobil- og
bredbåndsutbygging både for Trøndelag som helhet, og spesifikt i Roan og
Åfjord kommuner. Sammen med Partssammensatt utvalg drøftet Dahlø
ambisjoner og områder for videre utbygging av fiber i Roan og Åfjord.
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Tillegg til innstillingen:
Partssammensatt utvalg ber om at Roan og Åfjord kommuner prioriterer
områder for videre utbygging av fiber med fylkeskommunal støtte i
henholdsvis Roan og Åfjord, og fremmer dette overfor Trøndelag
fylkeskommune innenfor fristen som er 31. januar 2019.
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Partssammensatt utvalg viser til gjennomgangen av saken i møtet, og tar
saken til etterretning med henblikk på videre utbygging av mobil og fiber i
hele nye Åfjord kommune.
Partssammensatt utvalg ber om at Roan og Åfjord kommuner prioriterer
områder for videre utbygging av fiber med fylkeskommunal støtte i
henholdsvis Roan og Åfjord, og fremmer dette overfor Trøndelag
fylkeskommune innenfor fristen som er 31. januar 2019.

2.

Kommuneblomst
Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt utvalg ber om at prosjektleder eller den prosjektleder
bemyndiger, skisserer en prosess for valg av kommuneblomst, og slik at
Fellesnemnda kan vedta kommuneblomst for nye Åfjord kommune i løpet
av 2019.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Informasjonsmedarbeider Kim Roger Asphaug svarte på spørsmål i
tilknytning til saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Partssammensatt utvalg ber om at prosjektleder eller den prosjektleder
bemyndiger, skisserer en prosess for valg av kommuneblomst, og slik at
Fellesnemnda kan vedta kommuneblomst for nye Åfjord kommune i løpet
av 2019.
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3.

Etablering av Grafisk Profil for nye Åfjord kommune

Tidsfrist

Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt utvalg slutter seg til at utarbeides en grafisk profil for nye
Åfjord kommune og legger frem saken for Fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda ber om at det startes opp et arbeid med å utarbeide en
grafisk profil for nye Åfjord kommune. Det skal hentes inn tilbud lokalt, med
tanke på profesjonell layout og ferdig produkt. Kommunene vil gi innspill på
innholdet i profilen. Innbyggerne skal gis mulighet til å bidra med forslag til
grafiske elementer som representerer kommunen. Det kan skje via den
felles hjemmesiden som snart vil lanseres, samt sosiale medier. Den
ferdige grafiske profilen skal presenteres i en profilhåndbok.
Fellesnemnda setter av inntil kr 100.000 til tiltaket som finansieres med
bruk av midlene som er avsatt til kommunesammenslåingen, post for
Kommunikasjon og omdømmearbeid, jf Fellesnemndas behandling av sak
6/2018 «Prosjektbudsjett 2018 og 2019 – Sammenslåing av Roan og Åfjord
kommuner».

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Informasjonsmedarbeider Kim Roger Asphaug svarte på spørsmål i
tilknytning til saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Partssammensatt utvalg slutter seg til at utarbeides en grafisk profil for nye
Åfjord kommune og legger frem saken for Fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda ber om at det startes opp et arbeid med å utarbeide en
grafisk profil for nye Åfjord kommune. Det skal hentes inn tilbud lokalt, med
tanke på profesjonell layout og ferdig produkt. Kommunene vil gi innspill på
innholdet i profilen. Innbyggerne skal gis mulighet til å bidra med forslag til
grafiske elementer som representerer kommunen. Det kan skje via den
felles hjemmesiden som snart vil lanseres, samt sosiale medier. Den
ferdige grafiske profilen skal presenteres i en profilhåndbok.
Fellesnemnda setter av inntil kr 100.000 til tiltaket som finansieres med
bruk av midlene som er avsatt til kommunesammenslåingen, post for
Kommunikasjon og omdømmearbeid, jf Fellesnemndas behandling av sak
6/2018 «Prosjektbudsjett 2018 og 2019 – Sammenslåing av Roan og Åfjord
kommuner».
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4.

Avtale mellom nye Åfjord kommune og Osen kommune
om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Nord-Fosen

Tidsfrist

Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt slutter seg til utkast til ny «Avtale mellom Åfjord
kommune og Osen kommune om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for
Nord-Fosen» og legger frem saken til Fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda godkjenner «Avtale mellom Åfjord kommune og Osen
kommune om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Nord-Fosen». Under
forutsetning av at Osen kommunestyre fatter tilsvarende vedtak, gjøres
avtalen gjeldende fra 01.01.2020.
Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Sektorsjef oppvekst Reidun S. D. Momyr redegjorde for saken og svarte på
spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Partssammensatt slutter seg til utkast til ny «Avtale mellom Åfjord
kommune og Osen kommune om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for
Nord-Fosen» og legger frem saken til Fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda godkjenner «Avtale mellom Åfjord kommune og Osen
kommune om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Nord-Fosen». Under
forutsetning av at Osen kommunestyre fatter tilsvarende vedtak, gjøres
avtalen gjeldende fra 01.01.2020.

5.

Folkehelsekoordinator
i 100 % stilling i nye Åfjord kommune
Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt utvalg slutter seg til opprettelse av 100 % stilling som
folkehelsekoordinator i nye Åfjord kommune og legger frem saken for
Fellesnemnda med følgende innstilling:
Det opprettes en folkehelsekoordinator i 100% stilling fra 01.01.2020 som
skal være en koordinator i det kommunale folkehelsearbeidet.
Koordinatorfunksjon skal være sektorovergripende og innebærer:






Utarbeide og utvikle en folkehelseplan.
Sikre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Engasjere administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen.
Være bindeledd mellom forvaltningsnivåer, kommuner, fylke og stat.
Ansvar for å utvikle frisklivssatsningen i kommunen.

Stillingen etableres gjennom bruk av nåværende ressursandeler som er
avsatt til folkehelse i Roan og Åfjord (20 % stilling). Resterende
stillingsandel må dekkes innenfor sektoren i nye Åfjord kommune, og
Fellesnemnda ber om at prosjektleder innarbeider dette i budsjettet for nye
Åfjord kommune.
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Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Sektorsjef Helse Laila D. Refsnes redegjorde for saken og svarte på
spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Partssammensatt utvalg slutter seg til opprettelse av 100 % stilling som
folkehelsekoordinator i nye Åfjord kommune og legger frem saken for
Fellesnemnda med følgende innstilling:
Det opprettes en folkehelsekoordinator i 100% stilling fra 01.01.2020 som
skal være en koordinator i det kommunale folkehelsearbeidet.
Koordinatorfunksjon skal være sektorovergripende og innebærer:






Utarbeide og utvikle en folkehelseplan.
Sikre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Engasjere administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen.
Være bindeledd mellom forvaltningsnivåer, kommuner, fylke og stat.
Ansvar for å utvikle frisklivssatsningen i kommunen.

Stillingen etableres gjennom bruk av nåværende ressursandeler som er
avsatt til folkehelse i Roan og Åfjord (20 % stilling). Resterende
stillingsandel må dekkes innenfor sektoren i nye Åfjord kommune, og
Fellesnemnda ber om at prosjektleder innarbeider dette i budsjettet for nye
Åfjord kommune.

6.

Roan og Åfjord Frivilligsentraler:
Søknad om dekning av abonnement på Tilskuddsportalen
Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt utvalg viser til søknad i brev av 10.11.2018 fra Roan og
Åfjord Frivilligsentraler om støtte til dekning av abonnement på
Tilskuddsportalen og anbefaler Fellesnemnda å imøtekomme søknaden.
Saken legges frem for Fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda viser til søknad i brev av 10.11.2018 fra Roan og Åfjord
Frivilligsentraler, og innvilger kr 50.000 i støtte til dekning av
oppstartskostnader og drift av Tilskuddsportalen i 12 måneder.
Fellesnemnda ber om at videre abonnement av Tilskuddsportalen
innarbeides i budsjettet for nye Åfjord kommune i 2020.
Fellesnemnda ber samtidig om at Frivilligsentralene i løpet av 2020
gjennomfører en egenevaluering av om tilknytningen til Tilskuddsportalen
har gitt de effektene som forutsatt, med sikte på en vurdering av om
medlemskapet skal videreføres eller ikke.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Partssammensatt utvalg viser til søknad i brev av 10.11.2018 fra Roan og
Åfjord Frivilligsentraler om støtte til dekning av abonnement på
Tilskuddsportalen og anbefaler Fellesnemnda å imøtekomme søknaden.
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Saken legges frem for Fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda viser til søknad i brev av 10.11.2018 fra Roan og Åfjord
Frivilligsentraler, og innvilger kr 50.000 i støtte til dekning av
oppstartskostnader og drift av Tilskuddsportalen i 12 måneder.
Fellesnemnda ber om at videre abonnement av Tilskuddsportalen
innarbeides i budsjettet for nye Åfjord kommune i 2020.
Fellesnemnda ber samtidig om at Frivilligsentralene i løpet av 2020
gjennomfører en egenevaluering av om tilknytningen til Tilskuddsportalen
har gitt de effektene som forutsatt, med sikte på en vurdering av om
medlemskapet skal videreføres eller ikke.

7.

Åfjord og Roan Næringsforening – Søknad om driftsstøtte
Prosjektleders innstilling:
Partssammensatt Utvalg oversender søknaden fra Roan og Åfjord
Næringsforening av 07.11.2018 om driftsstøtte til Åfjord Utvikling AS for
vurdering og med sikte på at utviklingsselskapet kan yte aktuelle tjenester,
og stille nødvendige ressurser til disposisjon for næringsforeningen.
Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg 16.01.2019:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Partssammensatt Utvalg oversender søknaden fra Roan og Åfjord
Næringsforening av 07.11.2018 om driftsstøtte til Åfjord Utvikling AS for
vurdering og med sikte på at utviklingsselskapet kan yte aktuelle tjenester,
og stille nødvendige ressurser til disposisjon for næringsforeningen.

8.

Eventuelt
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
Presentasjon av Monica Thorvik Larsen
Prosjektleder orienterte om at Monica Thorvik Larsen er tilsatt i et
engasjement som controller knyttet til sammenslåingen av Roan og Åfjord
kommuner. Larsen presenterte seg selv overfor Partssammensatt Utvalg.
Opprettelse kommunalt beredskapsråd for nye Åfjord kommune
Prosjektleder orienterte om at han ønsker å fremme en særskilt sak overfor
Fellesnemnda med forslag om å etablere et kommunalt beredskapsråd for
nye Åfjord kommune, med virkning fra 01.01.2020. Partssammensatt utvalg
sluttet seg til at det fremmes en slik sak Fellesnemnda til neste møte.
Orientering fra tillitsvalgte
Tillitsvalgte orienterte fra arbeidet i tillitsmannsapparatet og stilte spørsmål
om aktuelle saker i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Orientering om aktuelle saker i Roan og Åfjord kommuner
Det ble gitt en gjensidig orientering om aktuelle saker i Roan og Åfjord
kommuner.
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