
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styrker kompetansen 
innen forvaltning 
 
Innen sektoren helse jobbes 
det med å etablere en egen 
forvaltningsenhet. Den vil få 
ansvar for søknader og vedtak 
på tjenestene. En slik enhet 
vil sikre bredere kompetanse, 
med tanke på å tilby korrekte 
og best mulige tjenester. 
 
Sektoren har også jobbet med 
et forslag til et organisasjons-
kart. Man utarbeider i tillegg 
stillingsbeskrivelser. Sektoren 
ser også på hvordan man best 
kan samordne de ulike 
tjenestene. Dette vil gjøres 
sammen med faggruppene. 
 
Det er planer om å ha en 
felles folkehelsekoordinator i 
kommunen. Målet er at den 
tilknyttes alle enhetene.  
 
Sektoren helse hadde et 
innlegg på Eldres dag i Åfjord. 
Der presenterte man  

tjenestene og tanker for 
fremtiden. 
 
Deler kunnskap og blir 
enda bedre kjent 
 
Innen Landbruk og teknisk 
jobbes det også godt for å 
skape et fellesskap. Både 
faglig og sosialt. I september 
hadde man en fin samling for 
alle ansatte på Momyrstua. 
Der diskuterte man fremtidens 
sektor, i tillegg til å bli bedre 
kjent. 
 
Ansatte innen landbruk vil 
fremover trolig ha faste møter 
mellom kommunene. Der vil 
man samkjøre prosedyrer og 
planer. 
 
Vaktmesterne i Roan er 
invitert til kollegene sine i 
Åfjord. Planen er å befare 
diverse bygg. Samt få 
informasjon om den daglige 
driften. Planen er å ha samme 
opplegg i Roan neste gang. 

Etter ferien har Åfjord 
kommune hatt begrenset 
kapasitet innen byggesak. 
Derfor er Roan sin 
byggesaksbehandler Arild 
Busch i Åfjord en dag i uka. 
Der bistår han kolleger innen 
plan og byggesak. 
 
Setter mål på papir 
 
Oppvekst: Felles vedtekter for 
SFO og barnehage tar form. 
Målet er at de skal vedtas 
politisk i løpet av januar 2019. 
 
I november vil det jobbes 
spesielt med visjon og 
målsetninger for oppvekst i 
den nye kommunen.  
 
Det er planlagt flere 
samlinger for alle ansatte 
innen oppvekst. Det skjer i 
samband med planleggings-
dagene. Her vil også IKT og 
fagprogram være et viktig 
tema. 

 

Ny organisering tar form 

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 10, oktober 2018 

Forslag til organisasjonskart innen helse er på plass. Der ønsker man en 
egen enhet for saksbehandling og vedtak. Også i de andre sektorene går 
arbeidet med sammenslåingen godt. 


