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Forespørsel om videre dialog med Bjugn og Åfjord kommuner

Lukket

Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannens kontor deltar på kommunestyremøtet for å kunne
svare på spørsmål i forbindelse med brev av 21.11.2016

Roan kommune 01.12.2016

Einar Eian
Ordfører

Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann

Politisk sak
PS 85/16 Forespørsel om videre dialog med Bjugn og Åfjord kommuner
Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i tidligere behandlinger i kommunestyret, og de vedtak som allerede er fattet,
legges saken fram for politisk behandling uten innstilling.
Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 23.11.2016
Behandling:
Morgan Brandsø (H) satte fram følgende utsettelsesforslag:
Roan kommunestyret stemmer for å utsette behandling av denne saken, frem til at
Fylkesmannen selv møter her, og lar oss få svar på spørsmål vi har.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.
Endelig vedtak:
Roan kommunestyret stemmer for å utsette behandling av denne saken, frem til at
Fylkesmannen selv møter her, og lar oss få svar på spørsmål vi har.

Saksprotokoll i Roan kommunestyre - 01.12.2016
Behandling:
Jan Birger Sandmo (SP) framsatte forslag til svar på brev fra Bjugn og Åfjord kommuner:
Forslag til vedtak:
Roan kommunestyre viser til brev fra Åfjord og Bjugn vedrørende kommunereform - videre
dialog, datert 10.11.16.
Roan kommunestyre har to ganger tidligere, i henholdsvis sak 63/16 og sak 66/16 sagt nei til
videre dialog med mål om sammenslåing med Bjugn kommune.
Roan kommunestyre har gjort sitt retningsvalg og ber derfor Åfjord kommune om endelig å
avklare sin samarbeidsretning.
Einar Eian (H) framsatte følgende forslag til vedtak:
Roan kommunestyre takker ja til forespørselen om dialog med Bjugn og Åfjord kommuner.
Hensikten med dialogen er å avklare om det er grunnlag for å gå videre i en prosess med tanke
på en sammenslåing av alle tre kommunene.
Roan kommune stiller med sitt forhandlingsutvalg.
Framsatte forslag til vedtak fra Einar Eian ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Endelig vedtak:
Roan kommunestyre takker ja til forespørselen om dialog med Bjugn og Åfjord kommuner.

Hensikten med dialogen er å avklare om det er grunnlag for å gå videre i en prosess med tanke
på en sammenslåing av alle tre kommunene.
Roan kommune stiller med sitt forhandlingsutvalg.

