Møteprotokoll
Roan Formannskap
Utvalg:
Møtested: Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan
kommunehus
17.01.2017
Dato:
10:30 – 12:00
Tid:
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
Iren Aronsen Viken
Harriet Larsen
Paul Arne Sørgård

Merknader:
Ingen merkander

Stilling
Rådmann
Sekretær
Sektorleder helse/sosial
Rådgiver (møtte i PS 3/17 og PS 4/17)

Saksnr
PS 1/17
PS 2/17
PS 3/17
PS 4/17

Sakstittel
Omorganisering av vaskeritjenesten
Forespørsel om kjøp av kommunale aksjer
1632 - Håkon Lindbak Skjærvø - Støtte næringsfond servicebåt til oppdrett
1632 Marie Hepsø - Næringsfond - Søknad om
bedriftsutviklingsmidler

Lukket

Ordfører orienterte formannskapet om:
 Brev av 11.01.2017 fra NVE. Begrenset høring av miljø-,transport- og anleggsplan
for bygging av 132kV nettknytning for Roan vindkraftverk
 Fv-14 - Tunnelprosjekt – Ras Bergfjord
 Utviklingsprisen for Fosen 2016 – anmodning om forslag på kandidater

Roan kommune 17.01.2017
Einar Eian
Ordfører

Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann

PS 1/17 Omorganisering av vaskeritjenesten
Rådmannens innstilling:
Omorganisering av vaskeritjenesten gjennomføres med følgende tiltak:
Vask av tøy utføres med bistand i egen heim nært brukeren.
Privattøy til pasienten på sykeheim ivaretas av primærkontakt.
Hvitvask leveres og behandles av ASVO.
Stilling i vaskeri overføres til stilling i renhold.

Saksprotokoll i Roan Formannskap - 17.01.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Omorganisering av vaskeritjenesten gjennomføres med følgende tiltak:
Vask av tøy utføres med bistand i egen heim nært brukeren.
Privattøy til pasienten på sykeheim ivaretas av primærkontakt.
Hvitvask leveres og behandles av ASVO.
Stilling i vaskeri overføres til stilling i renhold.

PS 2/17 Forespørsel om kjøp av kommunale aksjer
Rådmannens innstilling:
Roan kommune vedtar å ikke selge hele, eller deler av sin aksjepost i Roan Bryggedrift AS til
Knut Kristiansen.
Kommunen ønsker å fortsatt være en stabilisator for det til enhver tid eksisterende næringsliv
knyttet opp mot Roan havn.
Saksprotokoll i Roan Formannskap - 17.01.2017
Behandling:
Ordføreren er styresmedlem i Roan byggedrift og han ber om at formannskapet vurderer hans
habilitet.
Einar Eian ble enstemmig kjent inhabil
Bente Sandmo ble valgt som setteordfører
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Roan kommune vedtar å ikke selge hele, eller deler av sin aksjepost i Roan Bryggedrift AS til
Knut Kristiansen.
Kommunen ønsker å fortsatt være en stabilisator for det til enhver tid eksisterende næringsliv
knyttet opp mot Roan havn.

PS 3/17 1632 - Håkon Lindbak Skjærvø - Støtte næringsfond - servicebåt til oppdrett
Håkon Lindbak Skjærvø søkte 24.10.16 om tilskudd fra næringsfondet som støtte til servicebåt
for oppdrett.
Finansieringsplan:
Totale kostnader
Egenkapital
Lån i bank
Søknad til næringsfondet

Kr 700-800 000
Kr 500 000
Kr 200 000
Kr 100 000

Vurdering:
I retningslinjene for tildeling av midler står det bl.a.:
Næringsfondet skal blant annet benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til
videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Videre står:
Prosjekter som bidrar til å bedre kvinners og ungdoms sysselsettingsmuligheter er høyt
prioritert. Likeså tiltak som stimulerer ungdom til å satse innen primærnæringene.
Tidligere tilskudd fra Næringsfondet:
Håkon Lindbak Skjærvø har tidligere ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet.
Rådmannens innstilling:
Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Håkon Lindbak Skjærvø, 75 % eller inntil
kr. 75.000,- som støtte til servicebåt for oppdrett.
 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 - 17.01.2017
Behandling:
Ordføreren framsatte følgende omforente forslag:
Investeringen overskrider de gjeldendene kapitalgrensene for tilskudd fra næringsfondet.
Søknaden returneres søker slik at søker selv kan ta stilling til om den skal videresendes andre
instanser
Ordførerens omforente forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Framsatte omforente forslag ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:
Investeringen overskrider de gjeldendene kapitalgrensene for tilskudd fra næringsfondet.
Søknaden returneres søker slik at søker selv kan ta stilling til om den skal videresendes andre
instanser

PS 4/17 1632 Marie Hepsø - Næringsfond - Søknad om bedriftsutviklingsmidler
Marie Hepsø søkte 22.11.16 om tilskudd fra næringsfondet til bedriftsutvikling av ny
campingplass på Bessaker.
Finansieringsplan:
Totale kostnader
Eksterne rådgivere, 40t à kr 800
Andre konsulenter, 30 t à kr 800
Eget arbeid, planlegging, 80 t à kr 300
Workshop, idémøter, drøftinger
Reiseutgifter (rund sum)

Kr 96 000
Kr 32 000
Kr 24 000
Kr 24 000
Kr 8 000
Kr 8 000

Vurdering:
I retningslinjene for tildeling av midler står det bl.a.:
Næringsfondet skal blant annet benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til
videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Videre står:
Prosjekter som bidrar til å bedre kvinners og ungdoms sysselsettingsmuligheter er høyt
prioritert. Likeså tiltak som stimulerer ungdom til å satse innen primærnæringene.
Tidligere tilskudd fra Næringsfondet:
Marie Hepsø har tidligere ikke fått tilskudd fra næringsfondet.
Rådmannens innstilling:
Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Marie Hepsø, 75 % av totale kostnader eller
inntil kr. 72.000,- til bedriftsutvikling av ny campingplass på Bessaker.
 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 - 17.01.2017
Behandling:
Formannskapets vurderinger:
Eget arbeid godkjennes med en timepris på maks kr. 200.- Med denne korrigeringen vil
godkjent kapitalbehov bli kr. 88.000,-.

Formannskapets omforente forslag:
Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Marie Hepsø, 75 % av godkjente kostnader
(kr. 88.000,-). Dette innebærer et tilskudd på inntil kr. 66.000,- til bedriftsutvikling av ny
campingplass på Bessaker.
Formannskapets framsatte omforente forslag ble enstemmig vedtatt
Endelig vedtak:
Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Marie Hepsø, 75 % av godkjente kostnader
(kr. 88.000,-). Dette innebærer et tilskudd på inntil kr. 66.000,- til bedriftsutvikling av ny
campingplass på Bessaker.
 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.

