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Roan+
Åfjord = sant?
16. juni 2016 skal kommunestyrene i Roan og Åfjord vedta hvorvidt de ønsker sammenslåing av kommunene. I den forrige brosjyren til husstandene kunne du blant annet lese hele
intensjonsavtalen som er inngått. I denne utgaven får du oppdatert informasjon om den lokale
prosessen siden da. Du finner også mer informasjon på kommunenes hjemmesider (se siste
side i brosjyren).
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Status på prosessen,
samt økonomiske forhold:
Når det gjelder krav til kommunestyrevedtakene innen
1. juli, så er innholdet i vedtakene presisert fra fylkesmennene i brev av 1. april 2016:
«Kommunestyret må i sitt vedtak svare på OM, og
eventuelt HVEM kommunen ønsker å slå seg sammen
med. Til 1. juli er det ikke krav om å ta stilling til
verken navn på den nye kommunen, antall i nytt kommunestyre eller andre tema.»
Figuren nedenfor viser hvor kommunene er i denne
prosessen per i dag:

Her er vi
i dag,
mai 2016
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De to kommunene har nedsatt felles arbeidsgrupper,
der man har diskutert felles utfordringer og løsninger.
Målet er skape de beste tjenestetilbudene for innbyggerne. Nedenfor kan du lese essensen i det gruppene så
langt har konkludert med:

Helse og velferd:
Kommunesammenslåing skal i seg selv ikke gi strukturendringer, jamfør intensjonsavtalen. Det skal som
sagt fortsatt være sykehjemstilbud i Roan og Årnes,
samt pleie- og omsorgstjenester i Stokksund. Nærhetsprinsippet for utøvelse av tjenestene er
viktig. Legetjenesten: Intensjonen er at
UTBETALING
dagens ordning opprettholdes. LegeENGANGSvakt: Fortsatt kommunal legevakt.
KOSTNADER
Lokalsykehus: Den nye kommunen
vil tilhøre St. Olavs Hospital. AmbuPROSJEKTLEDER lansetjenesten: Dette styres av Helse
Midt-Norge og ambulanseforetaket.
Dersom dagens ordning ikke opprettholdes, må det arbeides for at basen
UTBETALING
REFORMSTØTTE
i Åfjord opprettholdes, med dagbil i
Roan sentrum.

Økonomi:

Landbruk og tekniske tjenester:

En sammenslåing mellom Roan og Åfjord utløser statlige overføringer på 20 millioner kroner, til dekning
av engangskostnader. I tillegg får man fem millioner
kroner i reformstøtte, jamfør figuren over. De neste
15 årene vil man få statlige rammeoverføringer til den
nye kommunen som om man er to kommuner. Det
gjøres for å skape økonomisk forutsigbarhet. Deretter
tilpasses overføringene til å bli én kommune over en
periode på fem år.

I følge intensjonsavtalen skal forvaltning og myndighetsutøvelse samles i større fagmiljø. Drift og
vedlikehold skal foregå der bygg og anlegg ligger.
Tanken er å ha et kommunalt servicekontor i Roan.
Det bør kunne tilby saksbehandlere/direkte innbyggerkontakt innen byggesak og landbruk. Slik kan
innbyggerne personlig få snakke med fagfolk på servicekontoret. Man ser også for seg at servicekontoret
huser lokale utetjenester som vaktmestertjenester
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for kommunal bygningsmasse og drift/oppfølging av
vannverk. Dagens fellings-/avskytningsplan for hjortevilt bør for øvrig kunne videreføres som i dag.

Oppvekst:
Med dagens infrastruktur bør det være fire skoler i en
fremtidig kommune. Det bør være rektor knyttet til
hver skole, og det bør være en merkantil ressurs ved
hver skole. Dagens barnehagetilbud opprettholdes.
Fremtidig barnehagestruktur må ses i sammenheng
med fremtidig tilvekst av barn. Alle barnehager i kommunen må ha egen styrer. Når det gjelder kulturskole,
bør musikktilbudet legges til nærskolen til elevene.
For andre tilbud innen dans, teater og lignende, legges
tilbudet til Åfjord, på tidspunkt der elevene kan reise
med rutegående buss.

Servicetorg:
Man forholder seg til intensjonsavtalen, som sier at
innbyggerne i Roan skal få hjelp de trenger nært der
de bor. Det vil si i et lokalt servicekontor. Innholdet i
et servicetorg vil avhenge av organiseringen og innspill
fra de andre sektorene.

Ansatte:
Man forholder seg til intensjonsavtalen, som sier
at ingen ansatte skal sies opp på grunn av en sammenslåing. Nedbemanning forsøkes løst gjennom
omplassering og naturlig avgang.

Kultur:
Arbeidsgruppen stiller seg bak intensjonsavtalen, som
omtaler kulturområdet som en viktig del av samfunnsbyggingen i en ny kommune. Konkret ønske fremmet
i møtet: Roan ønsker å sikre et bibliotektilbud som

tilsvarer dagens tilbud. Folkebiblioteket i Roan har
åpent seks timer, fordelt på to dager per uke. I tillegg
kjøper Roan tjenester fra Bokbussen som har tre stopp
i kommunen.

Samfunn og næring:
Næringsarbeidet i kommunene er ulikt organisert. Åfjord har et eget utviklingsselskap, i tillegg
til næringsforening. I Roan håndterer kommunen
næringsarbeidet selv, i samarbeid med Roan næringsforening. En felles kommune kan gi enklere tilgang på
ressurser til å løse oppgaver knyttet til næringsutvikling, samt gi flere «næringsmessige bein» å stå på.
En felles kommune må finne ut hvordan de kan
styrke sin samlede attraktivitet.
En sammenslåing kan gi den nye kommunen nye
muligheter for økt vekst og kompetanse. Stikkord er:
n Felles turist/overnattings- og opplevelsesmarked i et
bredere markedsført tilbud.
n Felles kystlinje kan gi større kraft med tanke på
etterspurt areal til utvikling av marin industri.
n Felles vindkraftsentrum og forvaltning.
n Felles bostedutvikling gir flere alternativ.
n Felles sterkere landbrukskommune.
n Felles produsenter av lokalmat.
Kommunen skal legge til rette for, og samarbeide
aktivt med, frivillige organisasjoner, næringslivet og
enkeltpersoner, jamfør intensjonsavtalen.
Med gode havneforhold og lang kystlinje har både
Roan og Bessaker gode vekstmuligheter. En viktig forutsetning for dette er å få på plass rassikre veiløsninger
i Roan, som har god fremkommelighet.
Videre er det viktig å få bygd ut god mobil- og bredbåndsdekning i hele den nye kommunen.

Informasjon og innspill
Det har blitt avholdt to folkemøter i begge kommunene, i tillegg til et eget informasjonsopplegg for
ungdom. Denne brosjyren er den andre som sendes
til alle husstander. Du finner også informasjon på
hjemmesidene til kommunene på Internett. Sjekk
ut www.afjord.kommune.no/kommunereform/ og
www.roan.kommune.no/kommunereformen/. Her
ligger oversikt over de lokale prosessene. Oppdateringer på hjemmesidene og annen aktuell informasjon
vil fortsatt deles på Facebook. Sjekk ut www.facebook.com/Åfjord-kommune-220100104826180/
og www.facebook.com/roan.kommune/?fref=ts.
Lokale medier dekker i tillegg det som skjer angående
kommunereformen.

mandag 30. mai, i tidsrommet 10.00-17.00. Stemmeberettiget er innbyggere fra 16 år.

Vi oppfordrer innbyggerne til å
benytte stemmeretten!
Folkeavstemningen skjer på følgende steder (i tillegg
til avholdt forhåndsstemming):
Vik-Bessaker krets: Ved Vik-Bessaker skole
Brandsfjord krets: Ved Brandsfjord skole
Roan krets: I Roanstua
Sør-Roan krets: Ved Sør-Roan skole
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En eventuell sammenslåing av kommunene vil skje
med virkning fra senest 1. januar 2020.

Folkeavstemning:
Roan kommune avholder rådgivende folkeavstemning

Slik kan din nye kommune bli
Navn: Ikke bestemt. Foreløpig arbeidsnavn er Bjørnør kommune
Landareal: 1255,31 km²
Sjøareal: 73,99 km²
Folketall: 4.233 (per 1. januar 2016)
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