
Samarbeidsmøte med Roan kommune

Tid: 24.06.2016, kl 12.00 – 14.00,

Sted: kommunehuset på Roan

Tilstede fra Roan kommune (RK): Ordfører Einar Einan og rådmann Roy-Bjarne 
Hemmingsen.

Tilstede fra Roan hytteforening (RHF): Tore Wist og Svein J. Nilssen

Rydding av Roan havn:

Kaia skal være ryddet. Området som Krifo Fisk disponerer er ikke ryddet. 

Teknisk sjef er for tiden på ferie. Ordfører og rådmann vil konferere saken med teknisk sjef. 
RK kommer derfor tilbake med status for området og ev. tiltak som skal iverksettes.

Det jobbes for øvrig med å legge frem vann og strøm til Roan kai.

Legedekning:

Tidligere var det stasjonert en ambulanse i Roan og en i Osen. Status nå er at begge 
ambulansene er stasjonert i Bessaker. Den ene bilen er en «døgnbil» som er virksom hele 
døgnet. Den andre bilen er en «dagbil» som kun er virksom på dagtid på hverdager.

Roan kommune tilhører sykehuset i Namsos. Det betyr at AMK med hvert tilfelle vil dirigerer 
ambulansen til å kjøre til Namsos, også i de tilfeller der pasienten først har vært til legesjekk 
på Brekstad. RK har ikke myndighet til å dirigere hvor syketransporten skal gå. RK mener 
selv at det er mer naturlig for dem å være underlagt St. Olavs Hospital. De har derfor søkt 
om å bli overført dit. I praksis betyr det at syketransporten blir dirigert til Orkdal. 

St. Olav vil ikke svare på henvendelsen om overføring. De avventer først at ev. endringer i 
fylkes- og kommunegrenser er avklart.

Om helgene er kun en ambulanse virksom. Dersom den er på oppdrag beregnes det at den 
er opptatt i minimum 5 timer. Lokalt brannvern er reserveløsning og rykker ut dersom det er 
nødvendig. Alternativ rekvireres helikopter fra St. Olav til skadestedet.

Kommunesammenslåing:

Roan og Åfjord kommuner har vedtak på at de skal slå seg sammen fra 1/1 2020. Våren 
2017 vil stortinget vedta sammenslåing av kommunene. Servicekontor og de fleste 
kommunale funksjoner vil bestå i Roan. 8 arbeidsgrupper er nedsatt for å berede grunnen for 
sammenslåingen. Grunnet høy snittalder blant de kommunalt ansatte forventes det at det blir 
et større problem med å rekruttere ansatte en ev. overtallighet.

Mandag 28/6 skal Roan og Åfjord kommune møtes for å diskutere veien videre. Hvordan de 
ulike vedtakene på Bjugn sitt frieri skal håndteres blir ett av temaene.

Med de rådende utsikter til sammenslåing av kommuner får dette også konsekvens for 
fremtiden til Fosen Regionråd. Det ser ut til at medlemstallet vil gå ned fra 7 til 3-4. 



Fakta om: Fosen Regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for de sju kommunene i 
Fosen. Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-
Trøndelag. Virksomheten i rådet skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av 
næringsliv og offentlig service i regionen. Regionrådet skal ta hånd om arbeidsoppgaver som 
med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

Kildesortering:

RHF etterlyser bedre muligheter for kildesortering av avfall. Kommunen må ta dette opp med 
avfallsselskapet MNA.

Rulle: Erfaringer med Rulle tilsier at det er knapt med plass til avfall som blir levert av 
fastboende. RK ser også at det ikke er en tilfredsstillende løsning for «hyttefolk» at Rulle kun 
er tilgjengelig på hverdager, bortsett fra to datoer om sommeren.

RK skal se på om det kan være en løsning med «fremskutt innsamling» av grovavfall for 
hyttefolk en uke om våren og en uke om høsten. RK skal ta dette opp med MNA.

Kokepåbud

RK jobber med å få på plass ett system for varsling via SMS. Systemet skal kunne sende 
SMS til brukere/eiere av eiendommer innenfor et gitt område.

Samtlige vannverk har for tiden godt vann, men ingen er godkjent. Det arbeides med å 
utarbeide en tiltaksplan for å gjøre utbedringer slik at vannverkene blir godkjent.

Veier

Tunell mellom Sumstad og Hellfjord blir bygget. Det er håp om at en skal få midler til tunell nr 
2 (Hellfjorden - Beskelandsfjorden) i forbindelse med kommunesammenslåing.

Tunell nr 3 vil gå fra Beskelandsfjorden til Roan.

Berfjorden blir et prosjekt basert på rassikringsmidler. Fylkeskommunen har bevilget 5 
millioner kroner for prosjektering av Berfjorden i 2018-2019. Vi håper at 
prosjekteringsabeidet kan starte i 2017, altså ett år tidligere. 

RK har trua på at det blir mer midler som kan benytter til veier etter at utbygging av 
vindmølleparker er ferdig.

Mobildekning

Kiran: Det jobbes med å få sette opp en ny mast med en mobilsender. Eksisterende repeter 
som ble satt opp for noen år siden kan flyttes.

I vindmølleparkene er det krav fra utbygger at der er 4G dekning. RK skal samarbeide med 
utbygger for å få synergieffekter som bedrer dekningen i kommunen ellers.

Telenor har varslet RK om at de har planer om å oppgradere mobilnettet i Roan kommune  til 
4G i løpet av det kommende året.

I samarbeid med fylkeskommunen blir det bygget ut breddebånd i Straum og Mostervika. Det 
er ikke avgjordt om det blir lineføring i luft eller i bakke.



Eiendomsskatt

Klagebehandling fra private skal være ferdigbehandlet. RK har en gjennomgang av dette i 
forbindelse med utsending av krav som sendes den kommende uken.

Vedtaket om eiendomsskatt var satt til tre år. Ordføreren håper at de skul kunne opprettholde 
dette vedtaket. Men RK er avhengig av at de kommer seg ut av Robeklista. 
Fylkeskommunen kan kreve at innkreving av eiendomsskatt skal fortsette inntil at RK er ute 
av Robeklista.

Vannavgift

Vannavgift skal kreves inn etter 0-overskudd prinsippet. I de siste årene er krevd inn for høy 
vannavgift i forhold til kostnader med drift og vedlikehold. Noe av grunnen til dette er at 
planlagte tiltak ikke er utført, eller utsatt. Vannavgiften vil bli redusert i forbindelse med 
budsjettbehandling for året 2017. 

Nærpolitireformen

I dag er RK underlagt Nord-Trøndelag politidistrikt der lensmannen har kontordag i Roan 
hver 14. dag.

Fosen blir nå samlet til ett distrikt med tjenestested i Brekstad. 

For at det skal være bedre tilgjengelighet for publikum innstiller RK på at det også skal være 
tjenestested i Åfjord.


