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Roan kommune 15.12.2016
Einar Eian
Ordfører

Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann

Referatsaker
RS 33/16 Roan eldreråd - protokoll fra møte 290816
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
Tatt til orientering

RS 34/16 Møtebok fra styremøte og rådsmøte i Fosen Regionråd 11.11.2016
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
Tatt til orientering

RS 35/16 Referat fra møtet i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS,
møtedato 11.11.16
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
Tatt til orientering

RS 36/16 Referat fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS,
møtedato 11.11.16
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
Tatt til orientering

RS 37/16 Manifest - Roan kommune
Rådmannens innstilling:
HMS-prosjektgruppes framlagte manifest for ansatte i Roan kommune tas til orientering.
Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg - 05.12.2016
Behandling:

Framlagte forslag til manifest for ansatte i Roan kommune enstemmig vedtatt.
Manifestet refereres for kommunestyret.
Endelig vedtak:
Manifest for ansatte i Roan kommune enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
Tatt til orientering

RS 38/16 Retningslinjer for bruk av sosiale media
Rådmannens innstilling:
Retningslinjer for bruk av sosiale media tas til orientering
Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg - 05.12.2016
Behandling:
Framlagte retningslinjer for bruk av sosial media enstemmig vedtatt
Retningslinjene refereres for kommunestyret.
Endelig vedtak:
Framlagte retningslinjer for bruk av sosial media enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
Tatt til orientering

Politisk sak
PS 86/16 1632/63/1 - Fradeling av Farmannsøya som hel teig.
Rådmannens innstilling:
Roan kommunestyre vedtar at Farmannsøya blir tatt inn i gjeldende kommuneplan med
arealformål; LNF(R), som i forslaget til kommuneplan.

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Einar Eian meldte seg inhabil og fratrådte.
Einar Eian ble enstemmig kjent inhabil av kommunestyret.
Magne Ugedal er innkalt til sak 86/16 og tiltrådte.
Rådmannens endrede innstilling framlagt i møtet:
Roan kommune omgjør vedtak i sak 51/15, med hjemmel i Forvaltningsloven § 35a og vedtar
med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11–15 og arealdel i hht. Pbl. § 11–16 at Farmannsøya
blir tatt inn i gjeldende kommuneplan med arealformål; LNF(R), som i forslag til kommuneplan
vedtatt i sak 51/15, 25.06.2015.
Ola Håvard Krogfjord framsatte forslag til vedtak:
Pkt.1
Kommunestyret opphever vedtaket 70/16 fra HTLM, og tillater IKKE at Farmannsøya skilles ut
som egen teig.
Pkt. 2
Som rådmannens opprinnelige innstilling.
Rådmannens endrede innstilling vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Endelig vedtak:
Roan kommune omgjør vedtak i sak 51/15, med hjemmel i Forvaltningsloven § 35a og vedtar
med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11–15 og arealdel i hht. Pbl. § 11–16 at Farmannsøya
blir tatt inn i gjeldende kommuneplan med arealformål; LNF(R), som i forslag til kommuneplan
vedtatt i sak 51/15, 25.06.2015.

PS 87/16 KST - Protokoll fra møtet 23.11.2016
Rådmannens innstilling:
Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte 23.11.2016
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Protokollen tas til orientering
Enstemmig av kommunestyret

Endelig vedtak:
Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte 23.11.2016

PS 88/16 KST - Protokoll fra møtet 01.12.2016
Rådmannens innstilling:
Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte 01.12.2016.
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Protokollen tas til orientering.
Enstemmig av kommunestyret
Endelig vedtak:
Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte 01.12.2016.

PS 89/16 HMS - plan for Roan kommune 2017-2020
Rådmannens innstilling:
HMS-plan for Roan kommune tas til orientering.
Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg - 05.12.2016
Behandling:
HMS-plan side 8 pkt 11 Verneområder
Verneområde Vik/Bessaker skole og barnehage endres til Vik/Bessaker barnehage.
Arbeidsgiverrepresentant Vik/Bessaker barnehage endres fra Rektor til Styrer.
AMU tar HMS planen med endring til orientering.
Endelig vedtak:
AMU tar HMS plan med endring til orientering

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Kommunestyret tar HMS-plan for Roan kommune 2017-2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret tar HMS-plan for Roan kommune 2017-2020 til orientering.

PS 90/16 Planprogram kulturminneplan Roan kommune
Rådmannens innstilling:
Framlagt planprogram for kulturminneplan Roan kommune vedtas.
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
Framlagt planprogram for kulturminneplan Roan kommune vedtas.

PS 91/16 1632 - Rehabilitering av Brandsøy bru
Rådmannens innstilling:
Roan Formannskap overfører budsjettert beløp fra prosjekt «Nygård bru – prosjektnummer
0791» til «Brandsøy bru – prosjektnummer 0792» og overfører kr. 19 000 fra «Kommunale
veier – Brøyting/sandstrøing – konto 12302.500.3321».
Saksprotokoll i Roan Formannskap - 06.12.2016
Behandling:
Formannskapets endrede innstilling:
Roan Formannskap innstiller ovenfor kommunestyre på å overføre budsjettert beløp fra prosjekt
«Nygård bru – prosjektnummer 0791» til «Brandsøy bru – prosjektnummer 0792» og overfører
kr. 19 000 fra «Kommunale veier – Brøyting/sandstrøing – konto 12302.500.3321».
Formannskapets endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Roan Formannskap innstiller ovenfor kommunestyre på å overføre budsjettert beløp fra prosjekt
«Nygård bru – prosjektnummer 0791» til «Brandsøy bru – prosjektnummer 0792» og overfører
kr. 19 000 fra «Kommunale veier – Brøyting/sandstrøing – konto 12302.500.3321».

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016

Behandling:
Innstillingen fra Roan Formannskap ble enstemmig vedtatt av kommunestyret:
Kommunestyret vedtar å overføre budsjettert beløp fra prosjekt «Nygård bru – prosjektnummer
0791» til «Brandsøy bru – prosjektnummer 0792» og overfører kr. 19 000 fra «Kommunale
veier – Brøyting/sandstrøing – konto 12302.500.3321».
Endelig vedtak:
Kommunestyret vedtar å overføre budsjettert beløp fra prosjekt «Nygård bru – prosjektnummer
0791» til «Brandsøy bru – prosjektnummer 0792» og overfører kr. 19 000 fra «Kommunale
veier – Brøyting/sandstrøing – konto 12302.500.3321».

PS 92/16 Rådgivende folkeavstemming - kommunereform
Rådmannens innstilling:
 Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen
i Roan kommune mandag 30.januar 2017 i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider
som gjaldt for kommunevalget i 2015.
Gjennomføringen skjer etter valglovens bestemmelser så langt dette er hensiktsmessig.
 Stemmerett gis til alle som er folkeregistrert bosatt i Roan kommune og født i 2001 eller
tidligere.
 Forhåndsstemming avholdes ved kommunehuset i Roan i tidsrommet onsdag 25.januar –
søndag 29.januar 2017. Åpningstiden blir kl. 10:00 – 14:00 alle dager.
Forhåndsstemming ved sykehjem, trygde- og omsorgsboliger avtales med enhetsleder for
sykehjemmet.
Ambulerende avstemming annonseres på kommunens hjemmeside og ved oppslag på
oppslagssteder.
 Teksten på stemmesedler bestemmes på et senere tidspunkt.
 Kostnader dekkes av 1409.100.1000 – Tilfeldige utgifter til Formannskapets disposisjon.
 Valgstyret og de valgstyret velger gis i oppgave å gjennomføre den rådgivende
folkeavstemmingen.
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens endrede innstilling til kulepunkt 3:
 Forhåndsstemming avholdes ved kommunehuset i Roan i tidsrommet onsdag 25.januar –
28. januar 2017. Åpningstiden blir kl. 10:00 – 14:00 alle hverdager.
Lørdag og søndag 29.januar 2017 er åpningstiden 13:00 – 17:00

Ola Håvard Krogfjord (Sp) framsatte forslag til vedtak:
Roan kommunestyre avholder ikke folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen i
Roan kommune 30. januar 2017.
Med bakgrunn i innbyggerundersøkelse gjennomført av NIVI i 2014, vedtak om sammenslåing
med Åfjord kommune i sak 63/16, samt innbyggerinitiativ fremlagt i dagens møte opphever
Roan kommunestyre sitt vedtak i sak 85/16.
Dialogen med Bjugn kommune med formål om sammenslåing av Roan, Åfjord og Bjugn
kommuner avsluttes umiddelbart. Roan kommunestyre sier nei til en sammenslåing av disse tre
kommunene.
Roan kommunestyre står ved sitt vedtak om sammenslåing med Åfjord kommune. Det bes om
en avklaring fra Åfjord kommunestyre om Åfjord kommune vil slå seg sammen med Roan
kommune eller Bjugn kommune.
Fremsatte forslag fra Ola Håvard Krogfjord (Sp) ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Endelig vedtak:
Roan kommunestyre avholder ikke folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen i
Roan kommune 30. januar 2017.
Med bakgrunn i innbyggerundersøkelse gjennomført av NIVI i 2014, vedtak om sammenslåing
med Åfjord kommune i sak 63/16, samt innbyggerinitiativ fremlagt i dagens møte opphever
Roan kommunestyre sitt vedtak i sak 85/16.
Dialogen med Bjugn kommune med formål om sammenslåing av Roan, Åfjord og Bjugn
kommuner avsluttes umiddelbart. Roan kommunestyre sier nei til en sammenslåing av disse tre
kommunene.
Roan kommunestyre står ved sitt vedtak om sammenslåing med Åfjord kommune. Det bes om
en avklaring fra Åfjord kommunestyre om Åfjord kommune vil slå seg sammen med Roan
kommune eller Bjugn kommune.

PS 93/16 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.

Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg - 05.12.2016

Behandling:
AMU varamedlemmer - både ansatterepresentanter og arbeidsgiverrepresentant var innkalt til
møtet.
Rådmannen fremmet ønske om å behandle AMU sak PS 3/16 med AMU-medlemmer samt alle
tillitsvalgte.
De tillitsvalgte godkjente at felles info om budsjett 2017 ble gitt i AMU møtet.
Rådmannen og sektorledere orienterte om budsjett 2017
Endelig vedtak:
AMU tar budsjett 2017 til orientering

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Protokoll fra møte i kommunalt råd for funksjonshemmede, sak møtedato 06.12.16
ble framlagt i møtet til kommunestyrerepresentantene.
Vedlegg til kommunestyrebehandlingen – F-sak 39/16 Kommunal garanti tursti Utrosjøen.
Tillegg til rådmannens innstilling:
Nytt pkt. 11.
Investeringsbudsjett 2017 økes med kr. 787.500,- (kr. 780.000,- eksklusive dugnad
kr. 150.000,-, pluss merverdiavgift kr. 157.500,-) til bygging av tursti i tilknytning til Roan
bygdatun, prosjektnummer 3802.
Dette finansieres slik:
Momskompensasjon
kr.
157.500,Tilskudd spillemidler
kr.
390.000,Låneopptak
«
240.000,Konsekvenser for drifta av dette:
Renter og avdrag økes med kr. 28.905,- som dekkes ved reduksjon av avsetning til
disposisjonsfond.
Nytt pkt. 11 vedtatt mot 1 stemme.
Opprinnelige punkt 11 endres til punkt 12.
Enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende basert på formannskapets budsjettforslag datert 15.11.16 og det
vedtatte tillegg (nytt punkt 11):
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 23.080.000,- kr., vedtas som
Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2A og 2B

4.Det vedtas låneopptak på inntil 14.955.000,- 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. Investeringsbudsjett 2017 økes med kr. 787.500,- (kr. 780.000,- eksklusive dugnad
kr. 150.000,-, pluss merverdiavgift kr. 157.500,-) til bygging av tursti i tilknytning til
Roan
bygdatun, prosjektnummer 3802.
Dette finansieres slik:
Momskompensasjon
kr.
157.500,Tilskudd spillemidler
kr.
390.000,Låneopptak
«
240.000,Konsekvenser for drifta av dette:
Renter og avdrag økes med kr. 28.905,- som dekkes ved reduksjon av avsetning til
disposisjonsfond.
12. Udisponert beløp stort kr. 380.000,- avsettes til disposisjonsfond.

PS 94/16 Møteplan for formannskap og kommunestyre, 1. halvår 2017
Rådmannens innstilling:

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endringer til framsatte møteplan:
Kommunestyret:
10.01.2017 utgår
31.01.2017 endres til torsdag 26.01.2017
15.06.2017 dagmøte
Formannskapsmøter 1. halvår 2017 uendret.

Endelig vedtak:
Formannskap – 1. halvår 2017
Møtene starter kl. 09:00.
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

17.01.2017
14.02.2017
14.03.2017
25.04.2017
30.05.2017

Kommunestyret – 1.halvår 2017
Møtene starter kl. 19:00.
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

26.01.2017
02.03.2017
30.03.2017
04.05.2017
15.06.2016 – dagmøte (kl. 09:00)

PS 95/16 Rassikring og trasevalg - Fylkesvei 14 i Roan kommune
Rådmannens innstilling:
Roan kommunestyre slutter seg til saksframlegget og påpeker veieiers ansvar.
Roan kommunestyre vil at STFK og Vegvesenet snarest utarbeider et forprosjekt for rassikker
veiløsning påfølgende veistrekning i Roan kommune:
Reppkleiv – Sør-Roan skole.
Forprosjektet må ta opp i seg;
Kortsiktige og langsiktige løsninger m.h.t. sikkerhet og framkommelighet.
Tidsplan.
Økonomi.

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 15.12.2016
Behandling:
Endret innstilling til vedtak:
Roan kommunestyre slutter seg til saksframlegget og påpeker veieiers ansvar.
Roan kommunestyre krever at STFK og Vegvesenet snarest utarbeider et forprosjekt for
rassikker veiløsning påfølgende veistrekning i Roan kommune:

Sør-Roan skole – Reppkleiv.
Forsprosjektet må ta opp i seg:
Kortsiktige og langsiktige løsninger m.h.t. sikkerhet og framkommelighet.
Tidsplan.
Økonomi.
Endret innstilling – Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Roan kommunestyre slutter seg til saksframlegget og påpeker veieiers ansvar.
Roan kommunestyre krever at STFK og Vegvesenet snarest utarbeider et forprosjekt for
rassikker veiløsning påfølgende veistrekning i Roan kommune:
Sør-Roan skole – Reppkleiv.
Forsprosjektet må ta opp i seg:
Kortsiktige og langsiktige løsninger m.h.t. sikkerhet og framkommelighet.
Tidsplan.
Økonomi.

