Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Roan Formannskap
Ordførers kontor, Roan kommunehus
15.11.2016
09:00 – 14:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Einar Eian
Ordfører
Per Bremnes
Medlem
Hanne Skjæggestad
Medlem

Representerer
RO-H
RO-KRF
RO-V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jan Helge Grydeland
MEDL
Erik Jakobsen
VORD

Representerer
RO-SP
RO-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Bente Sandmo
Erik Jakobsen
Marianne Strøm
Jan Helge Grydeland

Representerer
RO-AP
RO-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Roy-Bjarne Hemmingsen
Harriet Larsen
Kari Helmersen
Geir Ola Aune
Roald Terning
Iren Aronsen Viken
Silje Grønflaten

Stilling
Rådmann
Sektorleder helse/sosial
Sektorleder oppvekst kultur
Sektorleder teknisk/landbruk
Konsulent
Konsulent
Økonomimedarbeider

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og sakliste

Saksnr
PS 35/16
PS 36/16
PS 37/16
PS 38/16

Sakstittel
Lukket
1632- Fosen terminalen Bessaker AS - Søknad om tilskudd fra
næringsfondet.
Søknad om støtte til oppgradering av Hopstad gravplass
Statutter - Refsnes Laks Kulturfond
Roan kommunes driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2017 og
Økonomiplan for perioden 2017 - 2020

Ordfører orienterte formannskapet om mottatt brev, datert 10.11.16, fra Åfjord og Bjugn
kommuner.
Kommunereform – videre dialog.

Roan kommune 15.11.2016
Einar Eian/sign
Ordfører

Roy-Bjarne Hemmingsen/sign
Rådmann

PS 35/16 1632- Fosen terminalen Bessaker AS - Søknad om tilskudd fra næringsfondet.
Rådmannens innstilling:
1. Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Fosen Terminalen AS, 20 % eller
inntil kr 15 000,- til etablering og markedsføring.
2. Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Fosen Terminalen AS, 20 % eller
inntil kr 28 000,- til oppføring av kontorlokaler.
 Tilskuddet står ved lag i 12 måneder fra tilsagnsdato, men kan forlenges etter særskilt
søknad.
 Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører og etter
godkjenning fra rådmannen.
 Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut
av kommunen innen 3 år fra tilsagnsdato.

Saksprotokoll i Roan Formannskap - 15.11.2016
Behandling:
Innstillingen pkt 1 endres til:
3. Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Fosen Terminalen AS, 40 % eller
inntil kr 30 000,- til etablering og markedsføring.
Innstillingen enstemmig vedtatt med formannskapets endringer av pkt 1.
Endelig vedtak:
4. Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Fosen Terminalen AS, 40 % eller
inntil kr 30. 000,- til etablering og markedsføring.
5. Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Fosen Terminalen AS, 20 % eller
inntil kr 28 000,- til oppføring av kontorlokaler.
 Tilskuddet står ved lag i 12 måneder fra tilsagnsdato, men kan forlenges etter særskilt
søknad.
 Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører og etter
godkjenning fra rådmannen.
 Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut
av kommunen innen 3 år fra tilsagnsdato.

PS 36/16 Søknad om støtte til oppgradering av Hopstad gravplass
Rådmannens innstilling:
Forventet merforbruk i Kirkens driftsbudsjett i 2016, knyttet til oppgradering av Hopstad
gravplass, på kr. 69.718.99, tilleggsbevilges for 2016.
Beløpet dekkes inn over Formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1491.100.1000.
Formannskapet forventer at det ikke iverksettes tiltak det ikke er økonomisk inndekning for
innenfor tildelt driftsbudsjett for 2017.
Det kan derfor ikke påregnes en tilsvarende tilleggsbevilgning i løpet av 2017.
Saksprotokoll i Roan Formannskap - 15.11.2016
Behandling:
Formannskapet utsettes saken og ber rådmannen ta kontakt med kirkevergen for å få framlagt
regnskap og begrunnet søknad og at det blir framlagt et regnskap
Utsettelsessforslag enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
Formannskapet utsettes saken og ber rådmannen ta kontakt med kirkevergen for å få framlagt
regnskap og begrunnet søknad om at det blir framlagt et regnskap

PS 37/16 Statutter - Refsnes Laks Kulturfond
Rådmannens innstilling:
Roan Formannskap vedtar vedlagte statutter som stautter for Refsnes Laks`Kulturfond i Roan
kommune.
Disse statuttene erstatter i sin helhet statutter vedtatt i Formannskapets sak 28/15.
Saksprotokoll i Roan Formannskap - 15.11.2016
Behandling:
Instillingen enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
Roan Formannskap vedtar vedlagte statutter som stautter for Refsnes Laks`Kulturfond i Roan
kommune.
Disse statuttene erstatter i sin helhet statutter vedtatt i Formannskapets sak 28/15

PS 38/16 Roan kommunes driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2017 og Økonomiplan for
perioden 2017 - 2020
Rådmannens innstilling:
1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til 84.053.000,- kr.
2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B.
3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på 19.950.000,- kr., vedtas som
Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2B
4. Det vedtas låneopptak på inntil 12.565.000,- kr. til finansiering av investeringene.
Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser.
5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A
6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmet til 15 stk..
7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles.
8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder
(Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) §3, første ledd, bokstav b):
a) Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt
på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr. esktl. §11, første ledd.
b) Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i
2017.
c) Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i 2017.
d) Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. §25, første ledd.
9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats.
10.Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet.
11.Udisponert beløp stort kr. 387.444,- avsettes til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Roan Formannskap - 15.11.2016
Behandling:
Formannskapet vedtok følgende endringer basert på rådmannens budsjettforslag:
Investeringsbudsjett 2017-2020
Prosjekt Hovedplan vann strykes i 2017
Prosjekt Avløp Hofstad skyves til 2018
Prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn innarbeides med en budsjettramme på kr 5.000.000.
Ramme for låneopptak økes med kr 2.500.000.
Driftsbudsjett 2017:
Driftsbudsjettet tilføres en inntekt tilsvarende renter og avdrag på låneopptak i forbindelse med
prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn.
Ansvar 200
Funksjon 2152 og 2210:
17290-17292 feil fortegn korrigeres (kr. 32.000 merinntekt)
Funksjon 2021 styrkes med kr 144.419

Funksjon 2022 styrkes med kr 117.035
Ansvar 500, funksjon 3257
Kto. 11902 reduseres med kr 16.000
Ansvar 510, funksjon 1300
Renholder budsjettert både på kto. 10100 og 10750
Kto. 10100, 10900 og 10990 reduseres med totalt kr 381.000
Ansvar 992
Kto. 15300 Dekning av tidligere underskudd økes med kr 200 000 i 2017.
Flere ansvar
Kto. 11852 reduseres med totalt kr 50.000
Forvaltningskostnader synliggjøres ved bruk av funksjon 1210.
Mindreforbruk etter endringene avsettes til disposisjonsfond.
Økonomiplan 2018-2020
Renter og avdrag i forbindelse med låneopptak i 2018-2020 innarbeides i økonomiplanen.
Kostnader til voksenopplæring, ansvar 200 funksjon 2130, reduseres med kr 116 000 for 2018,
2019 og 2020.
Lønnsreserven dobles i 2018 og 2020.
Formannskapets endringer innarbeides i budsjettdokumentet og legges frem som
formannskapets budsjettforslag datert 15.11.16.
Endelig vedtak:
Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å gjøre følgende vedtak basert på
formannskapets budsjettforslag datert 15.11.16:
1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til 84.053.000,- kr.
2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B.
3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på 22.450.000,- kr., vedtas som
Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2A og 2B
4. Det vedtas låneopptak på inntil 14.715.000,- kr. til finansiering av investeringene.
Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser.
5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A
6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmet til 15 stk.
7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles.
8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt og den alminnelige
eiendomsskattesatsen er 7 promille, jfr. Eigedomsskattelova (Esktl) § 11, første ledd.
Det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder jfr. esktl. §3, første ledd, bokstav b):
a. Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut
eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den
alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr. esktl. §11, første
ledd.

b. Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering,
i 2017.
c. Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i 2017.
Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. §25, første ledd.
9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats.
10. Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet.
11. Udisponert beløp stort kr. 408.905,- avsettes til disposisjonsfond.

