Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Fellesnemnda for kommunesammenslåing
Roanstua, Roan rådhus
16.10.2018
10:00-15:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Stjern
Ordfører
Jon Husdal
Varaordfører
Gro Kristiansen
Medlem
Bjørn Arne Hosen
Medlem
Liv Marie Hugdal
Medlem
Tone Bårdli
Medlem
Håkan Berdahl
Medlem
Ingrid Gauslaa Hårstad
Medlem
Einar Eian
Ordfører
Erik Jakobsen
Varaordfører
Marianne Strøm
Medlem

Representerer
ÅF-AP
ÅF-SP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-KRF
ÅF-SP
ÅF-H
ÅF-V
RO-H
RO-AP
RO-SP (Sak 20 og 22, kl 10.0014.00)

Synnøve T. Lauritsen
Stian Skjærvik Hansen
Ola Håvard Krogfjord
Jan Birger Sandmo

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

RO-H
RO-AP
RO-SP
RO-SP (sak 20, 22 og 21, kl. 10.0014.30)

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Hanne Skjæggestad
Gunnar Singsås
Annlaug Stene

RO-Uavhengig
ÅF-FRP
RO-KRF

Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Edna Skjervø
Kai Tore Herfjord
Halvor Bueng

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Funksjon
Styreleder
Daglig leder
Daglig leder
Kirkeverge
Prosjektleder
Rådmann
Prosjektleder

Representerer

RO – AP
RO – SP (sak 20 og 22, kl. 10.00 – 14.00)
ÅF – FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Arne Flaat
Asle Hasselvold
Ola Sørås
Brit Hoås
Anita Nesset Kristiansen
Roy Bjarne Hemmingsen
Per O. Johansen

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Fosen Renovasjon IKS
Roan og Åfjord kommuner
Åfjord Kirkelig Fellesnemnd
Roan kommune
Nye Åfjord kommune

Merknader til innkallingen:
Det var ingen merknader til møteinnkalling eller sakliste.

(sak 20)
(sak 20)
(sak 20)
(orient.)
(orient.)

Saksnr
PS 20/18
PS 21/18
PS 22/18
PS 23/18
PS 24/18

Sakstittel
Saker til behandling
Presentasjon av renovasjonsordningene i Roan og Åfjord
kommuner
Søknad om prosjektstøtte - Bjørnørfolket
Fremtidig næringsutviklingsarbeid og ressursbehov
Forvaltningsenhet Helse og velferdstjenester nye Åfjord
Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Lukket

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20-22-21-23-24

Orienteringssaker:
Åfjord Kirkelig Fellesnemnd - status
Kirkeverge for Roan og Åfjord Brit Hoås, og prosjektleder Anita Nesset Kristiansen i Åfjord Kirkelig
fellesnemnd, orienterte om status i arbeidet kirkelig fellesnemnd i forbindelse med sammenslåingen av
Roan og Åfjord kommuner.
Status satsing på nye telefoniløsninger og mobilt bedriftsnett i nye Åfjord kommune
Einar Eian og Per O. Johansen orienterte om status i arbeidet med å etablere mobilt bedriftsnett og nye
sentralbordløsninger i den nye kommunen.
Felles kommunestyremøte for Roan og Åfjord i januar 2019
Vibeke Stjern, Einar Eian og Per O. Johansen orienterte om arbeidet med å arrangere et felles
kommunestyremøte for Roan og Åfjord kommuner i slutten av januar 2019. Det kom i møtet innspill på at
følgende temaer settes på dagsorden i dette møtet:




Politisk organisering i den nye kommunen.
Overordnet arbeidsgiverpolitikk.
Næring og kultur.

Status i arbeidet med kommunesammenslåingen
Prosjektleder orienterte om status i arbeidet med kommunesammenslåingen. De ulike sektorene holder
på å jobbe seg godt sammen, reglement og regulativer gjennomgås med sikte på tilpasninger og
harmonisering, det gjennomføres felles ledermøter og samlinger for ansatte, og drøftingene vedrørende
fremtidig organisering og rigging av tjenestetilbudet er startet opp.
En omfattende jobb knyttet til tilpasning av eksisterende og nye IKT-systemer knyttet til at to kommuner
legges ned og en ny kommune etableres, er kommet godt i gang.
Alle avtaleforhold som Roan og Åfjord kommuner har inngått må sies opp i løpet av 2018.
Fellesnemnda vil fremover få seg forelagt saker av prinsipiell karakter som knyttes til fremtidig innretning
av tjenestetilbudet i den nye kommunen.
Mulig konsert i forbindelse med utdanningsmessa 2019
Kultursjef Jan Ove Berdahl i Åfjord kommune har fremmet forslag om at Roan og Åfjord burde ha gjort
noe ekstra for ungdommene i de to kommunene i forbindelse med kommunesammenslåingen, for
eksempel knyttet til en kulturell opplevelse i tilknytning til utdanningsmessa vinteren 2019. Fellesnemnda
støtter initiativet og ber om at inntil kr 200.000 avsettes til formålet, og dekkes innenfor budsjettet for
kommunesammenslåingen.

TrollÅtTroll – Teater og miniseminar samarbeid med Distriktssenteret 1. november 2018
Vibeke Stjern orienterte om teaterforestillingen «TrollÅtTroll» i Vik-Bessaker grendehus den 1. november
2018 og et planlagt miniseminar om samfunnsutvikling i regi av Distriktssenteret i tilknytning til dette.
Kommunestyrerepresentantene og kommuneledelsene i Roan og Åfjord kommuner inviteres til
miniseminaret og teaterforestillingen.
Status bredbåndsutbygging
Prosjektleder informerte om status i pågående og omsøkte prosjekter innenfor bredbåndsutbygging i de
to kommunene. I tillegg jobbes det med et større program for å sikre god bredbåndsdekning til
husstandene i Roan og Åfjord kommuner.

Saker til behandling
PS 20/18 Presentasjon av renovasjonsordningene i Roan og Åfjord kommuner
Presentasjon av renovasjonsordningene i Roan og Åfjord kommuner
Saksprotokoll i Fellesnemnda for kommunesammenslåing - 16.10.2018
Behandling:

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS v/styreleder Arne Flaat og daglig leder Asle
Hasselvold orienterte om selskapet, dagens tjenestetilbud og planene for selskapet
fremover.
Fosen Renovasjon IKS v/ daglig leder Ola Sørås orienterte om selskapet, dagens
tjenestetilbud og planene for selskapet fremover.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Fellesnemnda tar redegjørelsene fra Fosen Renovasjon IKS og Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS til foreløpig orientering, og vil ta redegjørelsene med seg som en del
av grunnlaget for en senere beslutning om hvilket avfallssamarbeid nye Åfjord
kommune skal søke opptak i.

PS 21/18 Søknad om prosjektstøtte - Bjørnørfolket Søknad om prosjektstøtte Bjørnørfolket
Saksprotokoll i Fellesnemnda for kommunesammenslåing - 16.10.2018
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Fellesnemnda viser til søknad av 3. oktober 2018 om prosjektstøtte til spelet om
«Bjørnørfolket – historien om utvandringa fra Nord-Fosen til Amerika», og ønsker å
prioritere dette prosjektet som en hovedsatsing innenfor kultur innenfor
kommunesammenslåingen, og ser dette som et viktig ledd i å skape felles identitet og
tilhørighet for befolkningen i nye Åfjord kommune.
Prosjektet støttes som omsøkt med til sammen 1.150.000 kroner i 2019, fordelt på
kr 30.000 i forprosjektmidler og kr 545.000 i støtte til hovedprosjektet fra hver av
kommunene Roan og Åfjord.
Tildelingen finansieres med kr 500.000 fra posten for «Kulturplan og tilskudd til kultur
og frivillighet» i prosjektbudsjettet for kommunesammenslåingen, og kr 650.000 fra
reformstøtten som utbetales når kommunesammenslåingen er et faktum i 2020.
Prosjektleder gis fullmakt til å utarbeide betalingsplan i samråd med søker, der
prosjektmidlene utbetales etter hvert som viktige milepæler i prosjektet oppnås.

Dersom prosjektet gjennomføres som forutsatt med henblikk på premieren sommeren
2019, anbefaler Fellesnemnda at kommunestyret i nye Åfjord kommune innarbeider
årlig støtte for gjennomføring av spelet om Bjørnørfolket som et ambulerende
arrangement i årene 2020 – 2023 som omsøkt, i budsjettet for den nye kommunen.

PS 22/18 Fremtidig næringsutviklingsarbeid og ressursbehov Fremtidig
næringsutviklingsarbeid og ressursbehov
Saksprotokoll i Fellesnemnda for kommunesammenslåing - 16.10.2018
Behandling:

Rolf Øia, daglig leder i Åfjord Utvikling AS, orienterte om arbeidet i Åfjord Utvikling AS i
2018, planene fremover for næringsutviklingsarbeidet i Nye Åfjord kommune og
mulighetene for etableringen av et investeringsfond i den nye og sammenslåtte
kommunen.
Vibeke Stjern fremmet følgende forslag:
Tillegg til innstillingen:
Fellesnemnda ber om at rådmennene i Roan og Åfjord innarbeider kr 250.000 fra hver
av kommunene i sine budsjettfremlegg til kommunestyrene som et ekstra tilskudd til
Åfjord Utvikling i 2019, dette for å styrke arbeidet med å ivareta eksisterende
næringsliv.
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Fellesnemnda tar redegjørelsen fra Åfjord Utvikling AS til orientering.
Fellesnemnda ber om at rådmennene i Roan og Åfjord innarbeider kr 250.000 fra hver
av kommunene i sine budsjettfremlegg til kommunestyrene som et ekstra tilskudd til
Åfjord Utvikling i 2019, dette for å styrke arbeidet med å ivareta eksisterende
næringsliv.

PS 23/18 Forvaltningsenhet Helse og velferdstjenester nye Åfjord Forvaltningsenhet
Helse og velferdstjenester nye Åfjord

Rådmannens innstilling:
Arbeidsgruppen for Helse og velferd får i et forprosjekt mandat for å komme med
forslag til organisering og drift i felles forvaltningsenhet for nye Åfjord kommune.
Arbeidsgruppen gis i 2019 myndighet, økonomisk og ressursmessig grunnlag for å designe en
operativ forvaltningsenhet for nye Åfjord kommune.
Saksprotokoll i Fellesnemnda for kommunesammenslåing - 16.10.2018
Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Arbeidsgruppen for Helse og velferd får i et forprosjekt mandat for å komme med
forslag til organisering og drift i felles forvaltningsenhet for nye Åfjord kommune.
Arbeidsgruppen gis i 2019 myndighet, økonomisk og ressursmessig grunnlag for å
designe en operativ forvaltningsenhet for nye Åfjord kommune.
PS 24/18 Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Gjennomføring av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Innstilling:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 gjennomføres mandag 9. september 2019.
Dagens stemmekretsinndeling i Roan og Åfjord opprettholdes, men Stokkøy krets i
Åfjord endrer navn til Stokksund krets. Dette innebærer følgende stemmekretsinndeling
ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019:







Vik-Bessaker.
Brandsfjord.
Roan.
Sør-Roan.
Å.
Stokksund.

Følgende valglokaler holdes åpne søndag 8. september 2019:



Å.
Roan.

Fellesnemnda oppretter et valgstyre på 9 medlemmer som utgår fra Arbeidsutvalget, samt et
medlem fra hvert av partiene i kommunestyrene i Roan og Åfjord som ikke er representert i
Arbeidsutvalget.
Fellesnemnda velger følgende valgstyre for kommunevalget 2019:
Jon Husdal, leder
Erik Jakobsen, nestleder
Vibeke Stjern
Einar Eian
Håkan Berdahl
Marianne Strøm
Fra Kristelig folkeparti oppnevnes: ________________
Fra Venstre oppnevnes:
________________
Fra Fremskrittspartiet oppnevnes: ________________
Fellesnemnda gir valgstyret fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og administrative
valgmedarbeidere til valgstyret, samt vedta åpningstider for valglokalene på valgdagen(e).

Valgarbeidet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes innenfor Roan og
Åfjord kommuners respektive valgbudsjett.
Saksprotokoll i Fellesnemnda for kommunesammenslåing - 16.10.2018

Behandling:

Følgende forslag ble fremmet i møtet:
1. Fra Roan og Åfjord Kristelig Folkeparti:
Innstillingen vedtas med følgende presisering:
Fra Kristelig folkeparti oppnevnes Liv Marie Hugdal som medlem i valgstyret.
2. Fra Roan og Åfjord Venstre:
Innstillingen vedtas med følgende presisering:
Fra Venstre oppnevnes Ingrid Gauslaa Hårstad som medlem i valgstyret.
3. Fra Åfjord Fremskrittsparti:
Innstillingen vedtas med følgende presisering:
Fra Fremskrittspartiet oppnevnes Halvor Bueng som medlem i valgstyret.
Innstillingen med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 gjennomføres mandag 9. september 2019.
Dagens stemmekretsinndeling i Roan og Åfjord opprettholdes, men Stokkøy krets i
Åfjord endrer navn til Stokksund krets. Dette innebærer følgende stemmekretsinndeling
ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019:







Vik-Bessaker.
Brandsfjord.
Roan.
Sør-Roan.
Å.
Stokksund.

Følgende valglokaler holdes åpne søndag 8. september 2019:



Å.
Roan.

Fellesnemnda oppretter et valgstyre på 9 medlemmer som utgår fra Arbeidsutvalget,
samt et medlem fra hvert av partiene i kommunestyrene i Roan og Åfjord som ikke er
representert i Arbeidsutvalget.

Fellesnemnda velger følgende valgstyre for kommunevalget 2019:
Jon Husdal, leder
Erik Jakobsen, nestleder
Vibeke Stjern
Einar Eian
Håkan Berdahl
Marianne Strøm
Fra Kristelig folkeparti oppnevnes: Liv Marie Hugdal
Fra Venstre oppnevnes:
Ingrid Gauslaa Hårstad
Fra Fremskrittspartiet oppnevnes: Halvor Bueng
Fellesnemnda gir valgstyret fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og administrative
valgmedarbeidere til valgstyret, samt vedta åpningstider for valglokalene på
valgdagen(e).
Valgarbeidet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes innenfor Roan og
Åfjord kommuners respektive valgbudsjett.

