ابتداء من  2020سيتم دمج بلدية  Åfjordمع بلدية  Roanفي هذه الصفحة ستجد معلومات عن عملية
الدمج .اخر االخبار تاتي اوال ادناه واالخبار الجديدة المتعلقة بهذا الموضوع سيتم تحديثها بانتظام .في اخر
الصفحة ستستطيع قراءة المزيد عن الخلفية.

اخر خبر
اسم البلدية الجديدة سيتم بالنهاية اقراره عن طريق الحكومة الوطنية في النرويج .على االرجح سيتم اقراره قبل السنة الجديدة.
اكثر ثالثة اسماء متاحة هي )(Bjørnør), (Nordfosen), (Åfjord
البلدية المشتركة ستستخدم شعار بلدية  Roanكشعار لها

نقاش حول اسم البلدية الجديدة المشتركة
كان هناك نقاش طويل بخصوص وضع اسم البلدية الجديدة .السكان تم دعوتهم القتراح االسماء .مجموعة محلية مؤلفة من
مجموعة خبراء للمنطقة اختارت ثالثة اسماء وكانت هذه االسماء ) .(Bjørnør) (Nordfosen) (Åfjordوبعد ذلك تم اختيار
 500من سكان  Åfjordو  Roanبشكل عشوائي العطاء رايهم عن طريق االتصال على الهاتف .هذا اعطى السكان حقهم
في االدالء برايهم .النتائج بينت ان االغلبية اختارت اسماء  Åfjordو .Roan
النتائج في االحصائية تم ارسالها الى المجموعة المحلية .هذه المجموعة نصحت االدارة بان االسم يكون  Åfjordالنصيحة
هذه تم ارساله الى السياسين المسؤولون القا ئمون على البلدية المشتركة .هؤالء المسؤولين هم عبارة عن سياسين تم اختيارهم
من البلديتين  Åfjordو  . Roanالسياسيون عارضو نصيحة المجموعة المحلية وتمنو  Bjørnørكاسم للبلدية المشتركة.
نصيحتكم تم ارسالها الى السياسين المنتخبين لرئاسة بلدية  Åfjordو .Roan
اتخذت الحكومات المحلية المنتخبة قراراتها في  26تشرين االول . 2017
في  Åfjordاالسم المفضل كان  Åfjordاما في  Roanفقد كان االسم المفضل .Bjørnør
باعتبار ان الحكومات المحلية المنتخبة لم تصل الى اتفاق بخصوص االسم تم ارسال الملف الى الحكومة الوطنية ليتم االقرار
به .وسيتم هذا الشيئ قبل فترة عيد الميالد .2017

ما هو شكل البلدية الجديدة
ان دمج  Roanو  Åfjordهو جزء من االصالح الوطني والهدف منه هو تقديم خدمات افضل واكثر مساواة للسكان الذي
بدوره من ا لممكن ان يؤدي الى دمج البيئة العلمية لتصبح اكبر واكثر قدرة وبالتالي ستخلق بيئة اكثر استقرارا واماكن عمل.
وبالتالي سيصبح من االسهل تعيين موظفيين جدد .وهناك هدف اخر وهو تبسيط عملية التخطيط واالدارة المستقبلية
للبلدية.ومن المتوقع ان تصبح االدارة اسهل على سبيل المثال ادارة المناطق البرية,الصناعة و البيئة.
الحكومة الوطنية ارادت ان تعطي البلديتين مسؤولية اكبر الدارة المهام العامة االخرى التي تعالجها حاليا الحكومات االوسع
نطاقا والغرض من ذلك هو نقل جزء من السلطة للحكومات المحلية.

لماذا Åfjord+Roan
 Roanو  Åfjordهم جيران في الموقع الجغرافي .نحن نتعاون ايضا في كثير من المجاالت والبلديتين لديهما الكثير من
االهتمامات المشتركة على سبيل المثال :
* تشييد الطرق وكذلك مجال االتصاالت كاالنترنت وشبكة الهاتف المحمول
* خط الساحل المشترك والموارد المائية
* مجاالت اخرى كالسياحة ,الزراعة وطاقة الرياح
بلدية اكبر ستعطينا المزيد من السلطة في الحكومة الوطنية

كيف يتم تنظيم اتمام عملية االندماج
الحكومة السياسية المشتركة للبلديتين تنقاد من قبل رئيس بلدية  ."Vibeke Stjern" Åfjordقائد المشروع لالندماج ورئيس
المجلس في ."Per Johansen" Åfjord
والمسئول عن المشروع الداخلي ورئيس المجلس في "Roy-Bjarne Hemmingsen" Roan
سيتم اتمام عملية االندماج في  1كانون الثاني  2020وحتى ذلك الحين سيتم التخطيط والتنظيم لمستقبل االدارة.
وهذا يتطلب الكثير من االمكانيات الداخلية في البلديتين

هل لديك سؤال او مساهمة
* ارسل بريد الكتروني الى postmottak@afjord.kommune.no
* ارسل رسالة الى بلدية  Åfjordعلى العنوان
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord
* اتصل على بلدية  Åfjordعلى الرقم 72532300

