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Vedtaket 
 
Kommunal- og 
moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner har vedtatt at 
navnet på den nye kommunen 
vår blir Åfjord. Mer om 
vedtaket vil du få lese mer om 
på hjemmesidene våre. 
 
Hvordan skal vi skape 
en felles identitet? 
 
Dagens Åfjord og Roan 
kommuner vil opphøre. Fra 
2020 vil vi bo i en HELT NY 
kommune. Det handler ikke 
minst om identitet. Her er 
noen foreløpige planlagte 
tiltak. De skal bidra til større 
følelse av fellesskap: 
 

 Vi skal sammen med 
innbyggerne skape en 
visjon for den nye 
kommunen. Visjonen 
skal bidra til stolthet og 
identitet, samt vise til 
felles målsetninger. 

 
 Vi skal sammen med 

innbyggerne skape en 
grafisk profil for den 
nye kommunen. Det 
skal vises hvem vi er 
som kommune. 

 
 Vi vil lage et magasin 

som presenterer alle 
større grender i den 
nye kommunen. 
Magasinet sendes til 
alle husstander. 
 

 Vi vil lage et digitalt 
kart som presenterer 
de større grendene. Vi 
vil involvere 
innbyggerne til å bidra. 
 

 Vi vil sammen med 
innbyggerne starte 
prosessen med å lage 
en felles kulturplan. 
 

 Arrangement skal 
markedsføres i begge 
kommunene. Skoler og 

barnehager vil også ha 
felles samlinger. 
 

 Vi skal markedsføre 
hele kommunen under 
ett. 

 
La det ikke være noen tvil: Vi 
skal skape en NY KOMMUNE. 
Roan og Åfjord vil opphøre 
som kommuner. Gjør klart for 
NYE Åfjord! 
 
Ansettelse av 
rådmann 
 
Prosessen for ansettelsen vil 
vedtas av fellesnemnda 1. 
februar. Partssammensatt 
utvalg (politikere og 
tillitsvalgte) vil sammen med 
personalsjefen i Åfjord, Lisbet 
Nebb, legge fram en sak for 
fellesnemnda. Der vil de 
foreslå hvordan prosessen skal 
foregå. Arbeidsutvalget 
(politikere) har signalisert at 
de ønsker at Fylkesmannen 

skal bistå underveis. 

 

Klart for NYE Åfjord 

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 3, utsendt desember 2017 

 

Sanner har talt. Nå har vi alle et ansvar for å 
framsnakke nye Åfjord! Her får du lese litt om 
hvordan vi skal skape en felles identitet. 


