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Tid:

Åfjord formannskap
Brevold, Åfjord rådhus
22.01.2020
09:00 – 14:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Vibeke Stjern
Gro Alida Kristiansen
Einar Eian
Gunnar Singsaas
Tone Bårdli
Erling Iversen

Funksjon
Ordfører
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
H
FRP
SP
SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Erik Jakobsen
MEDL

Representerer
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Håkan Berdahl

Møtte for
Erik Jakobsen

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Per O. Johansen
Iren Aronsen Viken
Geir Ola Aune
Lars Helge Kolmannskog

Stilling
Rådmann
Sekretær
Ingeniør
orienteringer
Sekorsjef teknisk/landbruk orienteringer

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Saksnr

Innhold
Saker til behandling:

PS 1/20

Søknad om støtte til etablering av toalettfasiliteter på
Harbak

PS 2/20

Debattheftet 2020

PS 3/20

Havbruksskatteutvalget - Høringssvar fra Åfjord

PS 4/20

Omstillingsprogrammet - oppnevning av programstyre

Infosaker:


Legevaktsamarbeid Fosen
Formannskapet diskuterte legevaktsamarbeidet på Fosen.



Midler fra Birger Larsen leteaksjon
Gjenstående midler overføres til Røde kors.



Anmodning bosetting av flyktninger – Info fra bolignemnda
Hilde Haugdahl Humstad orienterte fra møtet i bolignemnda 21.01.2020.



Gamle Roan sykeheim – flytting og bevaring eller riving?
Oversendes hovedutvalg for kultur og framlegges som sak i hovedutvalget.



Vigselsrett
Sak fremmes for kommunestyret.



Høring – Kvotebegrensninger fritidsfiske.
Ordfører utarbeider uttalelse.



Nytt bygg – Sykeheim Roan
Geir Ola Aune orienterte formannskapet – status pr. dato.



Nytt bygg – Badeanlegg, skole og aktivitetsbygg
Orientering fra sektorsjef Lars Helge Kolmannskog.



Kystnettverk barnevern
Ordfører orienterte



Fosen Vekst
Ordfører orienterte



Frydenbø
Ordfører orienterte

Vibeke Stjern
Ordfører

Lukket

Saker til behandling:
PS 1/20 Søknad om støtte til etablering av toalettfasiliteter på Harbak
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.01.2020
Rådmannens innstilling
Formannskapet støtter tiltaket, under forutsetning av at toalett og adkomst ivaretar krav til universell
utforming. Kommunen støtter tiltaket med et tilskudd på kr 150.000,- Tiltaket finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Saken videresendes til kommunestyret med følgende innstilling.
Kommunestyret støtter tiltaket, under forutsetning av at toalett og adkomst ivaretar krav til universell
utforming. Kommunen støtter tiltaket med et tilskudd på kr 150.000,- Tiltaket finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Behandling:
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet støtter tiltaket, under forutsetning av at toalett og adkomst ivaretar krav til universell
utforming. Kommunen støtter tiltaket med et tilskudd på kr 150.000,- Tiltaket finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Saken videresendes til kommunestyret med følgende innstilling.
Kommunestyret støtter tiltaket, under forutsetning av at toalett og adkomst ivaretar krav til universell
utforming. Kommunen støtter tiltaket med et tilskudd på kr 150.000,- Tiltaket finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.

PS 2/20 Debattheftet 2020
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.01.2020
Behandling:
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Formannskapet slutter seg til rådmannnens forslag til uttalelse slik den fremgår av saken, med følgende
endringer:



Ressurskrevende brukere endres til Brukere med særskilt behov.
Tillegg til uttalelsen svar på spm 1, ny 5. setning: Dette forutsetter god og stabil telefon- og
nettdekning i hele Norge.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannnens forslag til uttalelse slik den fremgår av saken, med følgende
endringer:



Ressurskrevende brukere endres til Brukere med særskilt behov.
Tillegg til uttalelsen svar på spm 1, ny 5. setning: Dette forutsetter god og stabil telefon- og
nettdekning i hele Norge.

PS 3/20 Havbruksskatteutvalget - Høringssvar fra Åfjord
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.01.2020
Rådmannens innstilling
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelsen til NFKK.
Behandling:
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til høringsuttalelsen til NFKK.

PS 4/20 Omstillingsprogrammet - oppnevning av programstyre
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.01.2020
Rådmannens innstilling
Formannskapet viser til «Omstillingsplan 2020 – 2025 for nyskaping og vekst og arbeids- og næringsliv»
og som er grunnlaget for søknad om omstillingsstatus for Roan kommune, og oppnevner i tråd med
føringene som er gitt i saken og omstillingsplanen, og etter fullmakt fra kommunestyret 07.01.2020,
følgende programstyre for omstillingsprogrammet:
Til programstyre for omstillingsprogrammet for Roan oppnevnes følgende personer:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
I tillegg gis Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, ordfører og rådmann observatørstatus i
programstyrets møter.
Behandling:
Ordfører og rådmann redegjorde for aktuelle kandidater til programstyret for omstillingsprogrammet i
Roan.
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Ordfører og rådmann gis fullmakt til å videreføre arbeidet med oppnevning av programstyre for
omstillingsprogrammet i Roan, før saken legges fram for endelig behandling i formannskapet.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ordfører og rådmann gis fullmakt til å videreføre arbeidet med oppnevning av programstyre for
omstillingsprogrammet i Roan, før saken legges fram for endelig behandling i formannskapet.

