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Infosaker:
 Roan sykeheim
Byggekomiteen v/Jon Husdal, Karin Viken Sumstad og Einar Eian, samt rådmannen
orienterte om status og prosjektet Roan Sykeheim. Videre ble organiseringen av
prosjektet presentert, slik den ble vedtatt av styringsgruppa den 6. mai.
Pr i dag ser det ut som om at prosjektet har en brutto underfinansiering på 6 – 9 millioner
kroner. Byggekomiteen vil fremme en sak til styringsgruppa, og for videre behandling i
kommunestyret i juni, der kommunestyret vil ta stilling til nødvendige prioriteringer og
tilleggsfinansiering av prosjektet.


Aktivitetshus
Sektorsjef Lars Helge Kolmannskog orienterte om status i arbeidet med bygging av
aktivitetshus.
Prosjektet er i henhold til fremdrift, men det er tidsmessig lite margin mellom ferdigstilling
av detaljerte tegninger på f.eks. bunnledninger og utførelse via hovedentreprenør. Det vil
bli noen endringer som følge av at Åfjord videregående skole etablerer seg i tilknytning
til aktivitetshuset, og mange spørsmål landes i disse dager. På grunn av
coronapandemien har også Trøndelag fylkeskommune vært forsinket i arbeidet med å
sikre tilstrekkelig involvering for sine brukere.
Etter planen skal aktivitetsferdig være ferdig vinteren 2021, men Åfjord videregående
skole vil være ferdig ca 6 måneder senere. Viktige spørsmål for tiden er å beskrive
grensesnittene mellom de to byggetrinnene (aktivitetshus og Åfjord videregående skole),
sambruken av fellesarealene og lande samarbeidsavtalen mellom Åfjord kommune og
Trøndelag fylkeskommune.



Rådhus
Ordfører orienterte om arbeidet med å finne lokasjon for nytt rådhus for Åfjord kommune.
Rådmannen ga en kort orientering om arbeidet med å etablere sentraladministrasjonen i
midlertidige lokaler i påvente av nytt rådhus. Åfjord kommune vil innhente tilbud på
midlertidige lokaler våren 2020.



Omstillingsprogrammet
Rådmannen orienterte om status i omstillingsprogrammet.
Styret avvikler styremøte tirsdag og onsdag 19. og 20. mai.



Covid-19 status
Ordfører Vibeke Stjern orienterte om status i Åfjord kommune.



Region Fosen
Ordfører Vibeke Stjern orienterte kort. Kommunesstyret vil få en fyldigere orientering
vedrørende Region Fosen senere.



Mobil- og bredbåndsutbygging
Rådmann og varaordfører orienterte om status og fremdrift i pågående mobil- og
bredbåndsprosjekter.

Vibeke Stjern
Ordfører

Referatsaker
RS 4/20 Møteprotokoll - KST 02.04.2020 Møteprotokoll - KST 02.04.2020

Saker til behandling
PS 31/20 Lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven, Åfjord kommune
Rådmannens innstilling
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven som gjeldene forskrift fra 01.01.2020 for Åfjord kommune.
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 28.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven som gjeldene forskrift fra 01.01.2020 for Åfjord kommune.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven som gjeldene forskrift fra 01.01.2020 for Åfjord kommune.

PS 32/20 5058 Reguleringsplan Åsmundvatnet boligområde - andre gangs
behandling
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde,
planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelige av Multiconsult, tas dette området
ut av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen i
samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saksprotokoll i Planutvalget - 06.05.2020
Behandling:
Rådmannen la fram følgende korrigerte innstilling:

Planutvalget i Åfjord godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde,
planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Planutvalget godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen i
samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde,
planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen i
samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Votering:
Den korrigerte innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Planutvalget i Åfjord godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde,
planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Planutvalget godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen i
samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde,
planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:

1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen i
samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde,
planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelige av Multiconsult, tas dette området
ut av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen i
samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.

PS 33/20 5058-165/193-Klargjøring Myrahaugen boligfelt.
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar utbygging av Myrahaugen boligfelt på Roan til en kostnad på kr.
2 595 000,- eks. mva.
Utbygging finansieres med kr. 750 000,- overført fra Roan kommune i kommunestyrevedtak i
sak PS 81/19, den 12.12.2020.

Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele eller deler av lånets løpetid.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.04.2020
Behandling:
Votering:
Vedtak:
Sak utsatt til neste møte i formannskapet den 29.04.2020.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 29.04.2020
Behandling:

Rådmannen fremmet følgende alternative innstilling:
Åfjord kommunestyre stadfester tidligere vedtak i Roan kommunestyre om utbygging av
Myrahaugen boligfelt på Roan, til en kostnad på kr 2.595.000 eks MVA. Utbyggingen er
tidligere finansiert med kr 750.000 i Roan kommunestyre i møte den 12.12.2020, som
sak KST-81/2019.
Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved
låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og
avdragsvilkår i hele eller deler av lånets løpetid.
Votering:
Den alternative innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Åfjord kommunestyre stadfester tidligere vedtak i Roan kommunestyre om utbygging av
Myrahaugen boligfelt på Roan, til en kostnad på kr 2.595.000 eks MVA. Utbyggingen er
tidligere finansiert med kr 750.000 i Roan kommunestyre i møte den 12.12.2020, som
sak KST-81/2019.
Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved
låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og
avdragsvilkår i hele eller deler av lånets løpetid.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot en stemme av Jan Birger W. Sandmo (Sp)
Vedtak:

Åfjord kommunestyre stadfester tidligere vedtak i Roan kommunestyre om utbygging av
Myrahaugen boligfelt på Roan, til en kostnad på kr 2.595.000 eks MVA. Utbyggingen er
tidligere finansiert med kr 750.000 i Roan kommunestyre i møte den 12.12.2019, som
sak KST-81/2019.
Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved
låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og
avdragsvilkår i hele eller deler av lånets løpetid.

PS 34/20 Møtegodtgjørelse - Fjellstyret
Rådmannens innstilling
1. Leder i fjellstyret får en fast årlig godtgjøring på kr. 20.000,- og møter honoreres i tråd
med reglement for folkevalgte.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av aktiviteten i Fjellstyret.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:

Forslag fra Oddbjørn Rømma (Sp) om ny innstilling:
1. Leder i fjellstyret får en fast årlig godtgjøring på kr. 20.000,- og møter honoreres i
tråd med reglement for folkevalgte.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av godtgjøringen til leder av fjellstyret. Det
samme gjelder om styret blir omorganisert.
Votering:
Forslaget fremmet av Oddbjørn Rømma ble enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Leder i fjellstyret får en fast årlig godtgjøring på kr. 20.000,- og møter honoreres i
tråd med reglement for folkevalgte.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av godtgjøringen til leder av fjellstyret. Det
samme gjelder om styret blir omorganisert.

PS 35/20 Utbedring og rehabilitering av Åfjord Helsesenter-sykehjem gruppe 4
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar det anbefalte konsept for ombygging og utbedring av fellesstue
ved Åfjord Helsesenter med fremlagt kostnadsramme.

Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele lånets løpetid.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.04.2020
Behandling:
Votering:
Vedtak:
Sak utsatt til neste møte i formannskapet den 29.04.2020.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 29.04.2020
Behandling:
Rådmannen fremmet følgende tillegg til innstillingen:
Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele lånets løpetid.
Votering:
Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar det anbefalte konsept for ombygging og utbedring av fellesstue
ved åfjord Helsesenter med fremlagt kostnadsramme.
Saken oversendes kommunestyret for endelig beslutning.
Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele lånets løpetid.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar det anbefalte konsept for ombygging og utbedring av fellesstue
ved Åfjord Helsesenter med fremlagt kostnadsramme.
Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele lånets løpetid.

PS 36/20 Regnskap Fellesnemnda Roan Åfjord 2019
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner regnskapet for Fellesnemnda Roan Åfjord for 2019.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner regnskapet for Fellesnemnda Roan Åfjord for 2019.

PS 37/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 - Roan kommune
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Roan kommune for 2019.
Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.015.719 avsettes til disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 06.05.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet sender saken over til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Roan kommune for 2019.
Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.015.719 avsettes til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet sender saken over til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Roan kommune for 2019.
Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.015.719 avsettes til disposisjonsfond.

PS 38/20 Årsmelding og årsregnskap 2019
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Åfjord kommune for 2019.
Udekket i investeringsregnskapet på kr. 1 500 000,- dekkes ved bruk av lånemidler.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 06.05.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet sender saken over til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Åfjord kommune for 2019.
Udekket i investeringsregnskapet på kr. 1 500 000,- dekkes ved bruk av lånemidler.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Åfjord kommune for 2019.
Udekket i investeringsregnskapet på kr. 1 500 000,- dekkes ved bruk av lånemidler.

PS 39/20 Opprop: "Evakuer barna i Moria nå!"
Rådmannens innstilling
Åfjord formannskap støtter oppropet «Evakuer barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria
nå!».
Oppropet legges frem for Åfjord kommunestyre med følgende innstiling:
Åfjord kommunestyre støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria-leiren på Lesvos nå, og
ber om at regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningesitasjonen på de
greske øyene.
Videre ber kommunestyret om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta
imot barnefamilier og enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.04.2020
Behandling:
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Andre avsnitt endres til følgende:
Oppropet legges frem for partilederne i kommunestyret med følgende innstiling.
Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak:
Åfjord formannskap støtter oppropet «Evakuer barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria
nå!».
Oppropet legges frem for partilederne i kommunestyret med følgende innstiling:
Åfjord kommunestyre støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria-leiren på Lesvos nå, og
ber om at regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningesitasjonen på de
greske øyene.
Videre ber kommunestyret om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta
imot barnefamilier og enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Forslag til ny innstilling fremmet fra Frp:
I den situasjonen som verden nå står midt oppe i, vil det være særedles uheldig å iverksette en
masseforflytning av både barnefamilier og enslige mindreårige med ukjent smittestatus. I en tid hvor store
deler av verden har portforbud bør man heller sørge for å sende humanitær bistand og ressurspersoner
til leiren i Levos for å sørge for å behandle de pasientene som har behov for hjelp der de er. Vi er nå i en
situasjon hvor sykepersonell over hele verden gjør en kjempeinnsats for å ta hånd om sine egne og i
mange land har man fortsatt ikke kontroll over situasjonen. Det er en grunn til at bla.a. Norge har stengt
sine landegrenser og iverksatt de kraftigste tiltakene i fredstid. Det vil derfor være svært uheldig om man i
tillegg skal belaste helsevesenet ytterligere med å bringe et stort antall personer inn til landet med ukjent
smittestatus.
Åfjord kommunestyre støtter derfor ikke oppropet om å evakuere barnefamilier og enslige mindreårlige fra
Moria-leiren på Levos på det nåværende tidspunkt.
Åfjord kommunestyre ber om at regjeringen Solberg umiddelbart om å gå i front for å finne en felles
Europeisk løsning på flyktningesituasjonen, ved å sørge for humanitær bistand og medisinsk hjelp til de

som måtte behøve dette innenfor den eksisterende leiren og i nærområdene. Situasjonen i Levos er
uholdbar, det er den i andre deler av verden også. Åfjord kommunestyre mener det er viktigst å nå ut med
hjelp til flest mulig, og det gjør en ikke med å hjelpe kun ett fåtall av de som er i leiren/e med å hentes inn
til Norge. Med en umiddelbar felles Europeisk innsats, kan flest mulig av verdens befolkning på flukt få
hjelp nært sine hjemland, om en bruker ressursene rett kan flest mulig få en bedre morgendag, og ikke
kun de få som kommer til Norge.

Votering:
Forslaget fremmet av Frp fikk 2 stemmer og falt
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 stemmer.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria-leiren på Lesvos nå, og
ber om at regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningesitasjonen på de
greske øyene.
Videre ber kommunestyret om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta
imot barnefamilier og enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

PS 40/20 Prinsipper og retningslinjer for salg og utleie av kommunalt
næringsareal
Rådmannens innstilling
Åfjord formannskap slutter seg til det fremlagte dokumentet for «Prinsipper og retningslinjer salg
og utleie av kommunalt næringsareal» slik det følger av vedlegg til saken, og legger saken frem
for videre behandling i kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord Kommunestyre finner det fremlagte dokument «Prinsipper og retningslinjer salg og utleie
av kommunalt næringsareal» som et godt grunnlag for utvikling av Åfjord Kommunes
næringsareal. Kommunestyret slutter seg derfor til prinsippene, og anbefaler at den legges til
grunn for fremtidig planlegging og behandling av saker som berører salg/utleie av Åfjord
Kommunes næringsareal.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 07.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord formannskap slutter seg til det fremlagte dokumentet for «Prinsipper og retningslinjer salg
og utleie av kommunalt næringsareal» slik det følger av vedlegg til saken, og legger saken frem
for videre behandling i kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord Kommunestyre finner det fremlagte dokument «Prinsipper og retningslinjer salg og utleie
av kommunalt næringsareal» som et godt grunnlag for utvikling av Åfjord Kommunes
næringsareal. Kommunestyret slutter seg derfor til prinsippene, og anbefaler at den legges til
grunn for fremtidig planlegging og behandling av saker som berører salg/utleie av Åfjord
Kommunes næringsareal.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 14.05.2020
Behandling:
Ordfører Vibeke Stjern fremmet forslag om å utsette saken til neste kommunestyremøte.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken er utsatt til neste kommunestyremøte.

