
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tre ledernivå 
 
Nye Åfjord vil videreføre 
dagens “tre nivå-modell” i 
kommunene. Det betyr at man 
fortsatt vil ha tre ledernivå: 
Rådmannen (Per Johansen), 
lederne for sektorene, samt 
avdelings/enhetsledere.  
 
Funksjonene personal og 
økonomi blir i tillegg direkte 
underlagt rådmannen. 
Ledergruppen til rådmannen 
vil altså bestå av tre 
sektorledere/sjefer, samt 
lederne for personal og 
økonomi. 
 
 
Straks i gang med å 
ansette lederne 
 
Planen er å ha ledergruppen 
på plass før sommerferien. De 
som ansetter lederne vil 
være: 
 

 Rådmannen 

 
 En person med ansvar 

for personal fra hver 
kommune 
 

 En tillitsvalgt fra hver 
kommune. 

 
Etter at lederne er på plass, 
vil arbeidet med å forme 
organisasjonen målrettes enda 
mer. Det vil skje i tett 
samarbeid med blant annet 
arbeidsgruppene for 
sammenslåingen. De er opp-
delt etter sektorer og tema. 
 
 
Møtes stadig oftere 
 
Arbeidsgruppene fortsetter 
den gode innsatsen. De har 
jevnlige og konstruktive 
møter. 
 
IKT og telefoni 
 
Kommunene kartlegger for 
tiden hva som brukes av 

interne IKT-systemer. Avtaler 
med leverandørene om 
sammenslåing av systemer vil 
etter plana inngås i vår.  
 
Også telefoni-systemet er til 
vurdering. En mulighet er å gå 
over til mobile løsninger, også 
for ansatte. Dette har blant 
annet vært tema i 
Fellesnemnda. Fordeler og 
ulemper skal utredes 
nærmere og grundig. 
 
 
Felles hjemmeside  
 
Kommunene vil få en felles 
ekstra hjemmeside fram til 
2020. Siden skal samle det 
som skjer i Roan og Åfjord, 
med tanke på sammen-
slåingen. Også ting som ikke 
angår organisasjonene våre. 
Siden skal bidra til å bygge en 
felles identitet og kultur, for 
alle innbyggerne. Det er ennå 
ikke klart hvor raskt siden kan 
lanseres. 
 

 

Har vedtatt modell for organisering 

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 6, utsendt mai 2018 

Den nye kommunen blir inndelt i tre sektorer, akkurat som dagens 
Roan og Åfjord. Målet er å ha lederne klare før sommerferien. 


