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Rådmann ansatt  
 
Per Johansen blir rådmann i 
Nye Åfjord. Det ble vedtatt av 
Fellesnemnda 22. mars. Da 
man har forespurt gode 
kandidater internt, har 
Fellesnemnda vedtatt at 
stillingen ikke skulle lyses ut. I 
stedet har prosessen blitt 
holdt internt. Roan-rådmann 
Roy-Bjarne Hemmingsen får 
en annen stilling i rådmannens 
stab etter 2020. Alle 
involverte er enige om at 
prosessen har vært god. 
 
 
Slik vil ledere til Nye 
Åfjord rekrutteres 
 
Fremover vil man “sette” 
organisasjonen i Nye Åfjord. 
Deretter vil man blant annet 
ansette ledere. Først skal man 
kartlegge interessen deres for 
å fortsette i lederstillinger, 
samt kompetansen deres.  
 

Prinsippene for prosessen er  
som følger, i rekkefølge: 
 
1. Kartlegge om den enkelte 
av dagens ledere er 
interessert i å fortsette i 
tilsvarende stilling. 
 
2. Kartlegge hvem som blir 
overtallige i den nye 
organiseringen. 
 
3. Vurdere om en innehaver 
av en lederstilling skal tilbys 
lederstilling i den nye 
kommunen. Kriterier er 
formell kompetanse, personlig 
egnethet og ledererfaring. 
Vurderingen skjer i samråd 
med hovedtillitsvalgt. 
 
4. Om ingen blir vurdert som 
kvalifisert skal stillingen lyses 
ut eksternt. 
 
5. Overtallige tilbys “annet 
passende arbeid eller annet  
arbeid”, i tråd med 
arbeidsmiljøloven § 15-7. 

Etter at organisasjonskart og  
ledere er på plass, vil man 
starte arbeidet med å 
organisere hver enkelt enhet.  
 
PS: Sammenslåingen skal ikke 
medføre oppsigelser. 
 
Det jobbes på alle nivå 
 
Arbeidsgruppene, fordelt 
etter sektorer og tema, 
fortsetter den gode innsatsen. 
Lederne i kommunene har på 
sin side avsluttet et toårig 
program for lederutvikling. 
Det bidrar til nyttig kunnskap 
og godt samarbeid. 
 
Får ansvar for IKT 
 
Per-Eivind Strudshavn, IKT-
ansvarlig i Roan kommune, får 
et overordnet ansvar for IKT 
med tanke på sammen-
slåingen. Han vil blant annet 
ha dialog med fagansvarlige 
på de ulike IKT-programmene 
i kommunene. 

 

Nå skal det ansettes ledere 

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 5, utsendt mars 2018 

 

Per Johansen blir rådmann fra 2020. Kabalen for ansettelser av ledere 
er i ferd med å legges. Les mer om prosessene nedenfor. 


