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Forord

Planarbeidet er gjennomført i en prosess hvor kommuneadministrasjonen, politikerne og befolkningen
har deltatt. Det har vært holdt tre kveldsmøter for innbyggerne på henholdsvis Roanstua på Roan (22.
sept-14), Brandsfjord barne- og ungdomsskole (14. okt-14) og Sør-Roan barneskole (16. okt-14). Alle
møtene hadde godt oppmøte og stort engasjement. I tillegg ble planarbeidet lagt fram som en
orienteringssak med statusgjennomgang for kommunestyret den 15. okt-14.
Planforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende representanter:
Jan Helge Grydeland, ordfører
Roy-Bjarne Hemmingsen, rådmann
Harriet Larsen, sektorleder helse og sosial
Kari Helmersen, sektorleder oppvekst og kultur
Harald Selnes, fungerende sektorleder teknisk og landbruk (fram til 3.3.2015)
Ola Aune, sektorleder teknisk og landbruk
Hanne Skjæggestad, hovedutvalg teknisk, landbruk og miljø
Albert Larsen, hovedutvalg helse, sosial, oppvekst og kultur
Plankontoret ved Norunn E. Fossum har vært prosjektleder for arbeidet og utarbeidet tekstdokumentet.
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1 PLANSYSTEMET
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi langsiktige mål og
retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Eierskap og planforståelse hos politikere
og administrasjonen er derfor viktig for å få et oversiktlig og forutsigbart plansystem.
Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi føringer for
arealdelen. Det innebærer at ønsket samfunnsutvikling skal være styrende for hvordan arealene skal
disponeres.
Samfunnsdel
Gir mål og strategier for Samfunnsutviklingen

Arealdel
Juridisk dokument for disponering av areal.
Dokumentet består av plankart, bestemmelser
og retningslinjer som viser hvilke arealer som
kan utnyttes til utbyggingsformål

Kommuneplanens samfunnsdel med overordna mål og strategier danner utgangspunktet for
kommunens handlingsprogram og økonomiplan. Handlingsprogrammet beskriver hvilke tiltak som
skal iverksettes for å nå målene, økonomiplanen viser bevilgningene som følger tiltakene.
Rammebetingelser for planarbeidet
Nasjonale bestemmelser og retningslinjer gir føringer for hvilke hensyn som skal vektlegges. Eksempler
på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, areal- og transportplanlegging, landbruk og
matpolitikk. Disse temaene er tatt inn i samfunnsdelen.
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2 OM ROAN
Roan er perlen i havgapet med sin fantastiske natur og rike ressursgrunnlag. Her har folket levd tett på
naturkreftene i flere tusen år.
Roan kommune ligger sentralt i Norge, midt i Trøndelag nord på Fosenhalvøya. Roan har en lang kyst
med mange fjorder og halvøyer og en rekke øyer utenfor. Kommunen grenser til kommunene Osen i
nord, Namdalseid i øst og Åfjord i sør.
Roan er en tradisjonell fiskeri- og landbrukskommune med betydelig råvareproduksjon. Kommunens
næringsliv er bygd opp gjennom generasjoner, og eierne har hele tiden klart å omstille seg for å møte
nye utfordringer. Dermed er en stor del av næringsvirksomheten i kommunen avledet fra
primærnæringene med overvekt av lokalt eierskap. Kommunen har også et aktivt næringsliv innen
akvakultur, fiskeforedling og bygg og anlegg. Bedre infrastruktur med hovedfokus på vei er en av de
viktigste forutsetningene for næringsutvikling i framtida.
Roan er også en stor produsent av grønn og fornybar energi. Vindkraftproduksjon i dag forsyner ca
9000 husstander – tilsvarende hele Fosen. Med den nye planlagte utbyggingen i Roan vil produksjonen
tilsvare en strømforsyning til hele Trondheim kommune (ca 180 000 innbyggere).
Reiselivsnæringa er i vekst i Roan og mulighetene er mange for gode opplevelser. Oppmerkede turstier
i fjell og kulturlandskap, nærhet til sandstrender, svaberg og gode muligheter for leie av fiskebåter gjør
området attraktivt. Ønsker man overnatting kan man leie seg inn i ei robu, leilighet, hytte eller på en
campingplass. Mer stabile forhold for mobil og internett er av de viktigste forutsetningene for at denne
næringen skal vokse i framtida.
Salget av fritidseiendommer har økt de siste årene og fritidsinnbyggerne er en viktig ressurs for
lokalsamfunnet. Pr januar 2015 hadde kommunen 473 fritidsboliger. Disse er hovedsaklig plassert
langs kysten, men det er også mange i innlandet og på fjellet. Kommunen har fortsatt plass til flere
fritidsinnbyggere og en gjennomgang av reguleringsplanene viser at det fortsatt er 160 attraktive
tomter tilgjengelig.
Flere av kommunene på Fosen planlegger for stor tilflytting i forbindelse med utbyggingen av Ørland
kampflybase. I tillegg er det gitt konsesjon for mer vindkraftutbygging på Fosen, deriblant Roan. Vi
forventer at disse prosjektene vil generere arbeidsplasser og gi økt attraktivitet som bo- og
fritidskommune. Det er også grunn til å regne med økt sysselsetting innen primærnæring, oppdrett og
entreprenørvirksomhet som et resultat av dette. Det er lagt til rette for boligområder og fritidsområder i
hele kommunen.
Til tross for alle mulighetene som ligger i ressursgrunnlaget i dag har det over tid vært en jevn nedgang
i innbyggertallet. Pr 2014 var det i underkant av 1000 innbyggere. Forventningene for de neste 25
årene (SSB) er at denne nedgangen vil stagnere noe, men at befolkningssammensetning vil endre seg
sammenlignet med i dag, slik at en større del av befolkningen vil være over 66 år og en mindre andel av
befolkningen vil være i arbeidsfør alder. Dette vil gi flere samfunnsutfordringer for framtida, og en av de
store utfordringene vil komme innen helse og omsorgssektoren hvor opprettholdelsen av gode
tjenester og et godt fagmiljø kan bli utfordrende.
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Vi vet at godt folkehelsearbeidet krever systematisk og langsiktig innsats på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer, gjennom strukturelle og befolkningsrettede tiltak. Helse skapes der folk lever sine
liv. Det betyr at vi må inkludere hele lokalsamfunnet når vi skal arbeide for god folkehelse.
Helsesektoren har et særskilt ansvar for å fremskaffe kunnskap om befolkningens helsetilbud, og
synliggjøre hvilke konsekvenser politikk og tiltak i ulike sektorer har på levekår og helse. Vi legger til
rette for at de innbyggerne som er i stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige
oppgaver, delta i et sosialt liv og oppleve verdighet i den boformen de lever i. Vi ønsker å være et
samfunn som tilrettelegger for helsefremmende fysisk aktivitet på individ- og samfunnsnivå.
Barn og unge i Roan har gode og trygge oppvekstvilkår med et oversiktlig lokalmiljø og et svært godt
tilrettelagt opplæringstilbud. Roan kommune arbeider aktivt mot mobbing bl.a. gjennom Olweus- og
MOT- programmene.
For å sikre stabilitet og kvalitet på tjenester til innbyggerne, har Roan kommune en rekke formelle
samarbeidsordninger med stat, fylkeskommune og nabokommuner. De fleste av disse ordningene er
gjennom Fosen Regionråd. Til tross for at antallet ordninger er mange, utgjør dette bare i overkant av 9
% av kommunens driftsbudsjett.

3 SAMFUNNSDEL
3.1

Næringsutvikling og arbeidsplasser

Overordna mål
Skape flere arbeidsplasser og øke folketallet ved å være en attraktiv kommune for bosetting og
næringsetablering

Strategier
Rekruttering:
o Arbeide aktivt med barn og unge for å stimulere til tilbakeflytting etter endt utdanning
o Beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft
o Integrere innflyttere og tilrettelegge for språkopplæring for innvandrere
Infrastruktur:
o Arbeide aktivt overfor overordna myndigheter for å få utbedret vegnettet og få rassikker vei i
Roan
o Arbeide aktivt for å få gode mobil- og bredbåndsløsninger i hele kommunen
Primærnæring:
o Tilrettelegge for at jordbruk og fiskeri kan videreutvikle seg som næringer
o Stimulere til næringsvirksomhet basert på lokale råvarer og kultur
Annen næringsvirksomhet:
o Tilrettelegge for bærekraftig utvikling av akvakultur
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Grønn energi
o Utvikle de mulighetene vindkraft gir oss
Turisme:
o Tilrettelegge for helårsdrift og gode ringvirkninger innen turisme, opplevelses- og
friluftslivstilbudet
o Arbeide aktivt for en mulig etterbruk av bygningsmasse fra utbyggingsprosjekter innenfor
egen kommune
o Utvikle opplevelsestilbudet basert på Roan kommunes særpreg, herunder kulturminner
inkludert samiske kulturminner, fortellertradisjoner og lokale ressurser
Hyttenæring:
o Tilrettelegge for at fritidsinnbyggerne får tilbud og tjenester som bidrar til at antall hyttedøgn
økes

3.2

Omdømme og kompetanse

Overordna mål
Gjensidig tillit mellom administrasjon, politikere og innbyggere
Positive, imøtekommende og kunnskapsrike ansatte
Godt omdømme blant innbyggerne, samarbeidspartnere og besøkende

Strategier
o
o

3.3

Holdningsskapende arbeid i forhold til egen kommune. Flinke til å framsnakke!
Varsle innbyggerne om planlagte hendelser knyttet til kommunale tjenester

Folkehelse

Overordna mål
Trivsel, trygghet og tilhørighet
Frisk og aktiv befolkning
Flere leveår med god helse i befolkningen

Strategier
o
o
o
o
o
o
o
o

Satse på tilbud med fokus på deltakelse, aktivitet og mestring i samarbeid med lag- og
organisasjoner
Flest mulig skal fullføre videregående skole
Forebyggende arbeid rettet mot ungdom og rusproblematikk
Fokus på trafikksikkerhet
Benytte de mulighetene som velferdsteknologien gir
Legge til rette for gode valg for egen helse i hverdagen
Tjenestetilbudet skal være dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens
sammensetning og behov
Kommunens fokus på folkehelse skal gjenspeiles i all planlegging
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3.4

Langsiktig arealbruk

Overordna mål
Roan skal være en attraktiv kommune for næringsliv og bosetting

Strategier
Viktig ressursgrunnlag for landsbruksnæringa skal sikres mot nedbygging
Vise attraktive boligområder i kommuneplanens arealdel
Viktige fellesområder må sikres mot nedbygging

3.5

Regional forankring

Overordna mål
Roan skal være et livskraftig samfunn i samarbeid med andre for å styrke kompetansen og
tjenestekvaliteten i regionen

Strategier
Sikre nærhet mellom innbygger og tjenestetilbud
Felles initiativ for å skaffe arbeidskraft med høy- og relevant fagkompetanse i regionen
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