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Hva skjer nå?  
 
Departementet vil gjøre en 
selvstendig og endelig 
vurdering av navnesaken. De 
vil blant annet hente innspill 
fra Språkrådet. Før nyttår vil 
det komme en egen forskrift 
for sammenslåingen. Der vil 
vedtaket til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
publiseres. Vedtaket vil trolig 
offentliggjøres før nyttår. 
Departementet vil trolig 
vurdere bade Bjørnør, Nord-
Fosen og Åfjord som navn. 
 
Kommunestyrene er enige om 
å bruke dagens 
kommunevåpen til Roan. Det 
blir derfor brukt for den nye 
kommunen. 
 
 
Hva vedtok de lokale 
politikerne om navn?  
 
I Roan stemte et enstemmig 
kommunestyre for “Bjørnør”. 

I Åfjord stemte 19 
medlemmer for “Åfjord” og to 
for “Bjørnør”. Rådet fra 
fellesnemnda til 
kommunestyrene var å vedta 
navnet  “Bjørnør”. Det ble 
gjort med ti mot åtte 
stemmer. Fellesnemnda er 
den overordnede politiske 
ledelsen i arbeidet med å 
etablere den nye kommunen. 
 
 
Per Johansen er valgt 
som prosjektleder 
 

Åfjord kommunes rådmann 
Per Ola Johansen vil lede 
arbeidet med 
sammenslåingen. Det ble 
vedtatt av fellesnemnda. 
 
Når det gjelder rådmann i den 
nye kommunen, er det ennå 
ikke bestemt hvem det blir. 
Det vil vedtas etter en egen 
prosess. Prosessen vil 
godkjennes av fellesnemnda i 
deres neste møte. Det vil 

holdes 25. januar 2018. 
 
Felles frokost  
 
Arbeidet med å samkjøre 
sektorene og ledelsen i 
kommunene fortsetter. Det 
holdes jevnlige samlinger på 
ulike nivå mellom 
kommunene. Blant annet 
gjennom et felles prosjekt for 
lederutvikling. For eksempel 
var en del ledere samlet til 
felles frokost hos sektorsjefen 
for oppvekst i Åfjord. Det 
foregår derfor et godt 
samarbeid på mange plan . 
 
Enda mer intern 
informasjon… 
 
… finner du under en egen 
“boks” på hjemmesiden, som 
heter “For ansatte”. Der ser 
du blant annet hvem du kan 
kontakte, hvis du har spørsmål 
eller innspill. Boksen ligger 
under “Ny kommune”, i fanen 
øverst på sidene. 

 

Blir navnet Nord-Fosen? 

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 2, utsendt oktober 2017 

 

Kommunestyrene i Roan og Åfjord ble ikke enige 
om navn på kommunen. Det skal derfor bestemmes 
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


