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Hva skjer nå? Torsdag 
19. oktober holdes det første 
møtet i fellesnemnda. Den er 
den overordnede politiske 
ledelsen i arbeidet med å 
etablere den nye kommunen. 
Fellesnemnda består av 18 
medlemmer. Ni fra hver 
kommune. 
 
Hva vil fellesnemnda 
ta opp i møtet?  
 
Et av temaene er tilsetting av 
prosjektleder. Vedkommende 
vil lede prosessen med å slå 
sammen kommunene. 
 
Et annet tema er status på 
arbeidsgruppene. Kommunene 
har felles arbeidsgrupper, 
fordelt på ulike 
sektorer/tema. Gruppene skal 
bidra til at driften av 
kommunene samkjøres best 
mulig. 
 
Man vil også gå gjennom en 
plan for kommunikasjon. Det 

skal legges til rette for best 
mulig informasjon og 
medvirkning. 
 
En tredje sak for 
fellesnemnda blir navn og 
våpen for den nye kommunen. 
 
Hva er status på navn 
og våpen? 
 
Man står igjen med tre 
alternativ: 
 

 Bjørnør 
 Nord-Fosen 
 Åfjord 

 
Det kom inn 55 forslag til navn 
fra innbyggerne, da vi 
inviterte til “navnedugnad”. 
En navnegruppe valgte ut tre 
av dem, som står ovenfor. 
Totalt 500 innbyggere ble 
spurt om hvilket navn de 
ønsker på den nye kommunen 
(300 i Åfjord og 200 i Roan). I 
prioritert rekkefølge. Svarene 
ble at 69 prosent i Roan 

ønsker Bjørnør som førstevalg. 
I Åfjord ønsker 67 prosent av 
innbyggerne Åfjord som navn.  
 
Navnegruppa består av seks 
personer fra hver kommune. 
De er ordførerne, samt 
navnekomiteene til 
kommunene. De har svært 
mye lokalkunnskap. 
 
Navnegruppa stemte nylig 
over hvilket navn de anbefaler 
for fellesnemnda. Et av 
Åfjords medlemmer var ikke 
til stede. Dermed bestod 
gruppa av 11 personer. 
Resultatet ble at navnet 
Åfjord fikk seks stemmer. 
Bjørnør fikk fire stemmer. 
Nord-Fosen fikk én stemme. 
Navnegruppa anbefaler at den 
nye kommunen bruker dagens 
kommunevåpen i Roan. 
 
Nå vil fellesnemnda gi sin 
anbefaling om navn/våpen til 
kommunestyrene. De fatter 
sine vedtak 26. oktober. 

 

Vi er i gang! 

Mer info: 
 Oppdatert informasjon 

finner du alltid på 
hjemmesidene våre. 
Trykk på fanen “Ny 
kommune” øverst på 
siden. 

 

Roan + Åfjord: 
 Den nye kommunen vil settes i drift 1. 

januar 2020. Sammenslåingen ble 
vedtatt av Stortinget 8. juni 2017. 

 

Nyhetsbrev 

 

Prosessen med sammenslåingen starter nå for fullt. 
Her er det første nyhetsbrevet om status. Nyhets-
brevet formidles til alle ansatte i kommunene. 


