Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord formannskap
Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
19.09.2018
09:00 – 15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Stjern
Ordfører
Gro Kristiansen
Medlem
Bjørn Arne Hosen
Medlem
Liv Marie Hugdal
Medlem
Håkan Berdahl
Medlem

Representerer
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-KRF
ÅF-H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Tone Bårdli
MEDL
Jon Husdal
VORD

Representerer
ÅF-SP
ÅF-SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Walter Solberg
Jon Husdal
Geir Berdahl
Tone Bårdli

Representerer
ÅF-AP
ÅF-SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Per Johansen
Lars Helge Kolmannskog
Kjell Vingen
Trude Hårstad
Solgunn Barsleth

Stilling
Rådmann
Sektorsjef
Arealplanlegger
Fagleder byggesak
sekretær

Saksnr
RS 5/18
PS 18/18

Sakstittel
Referatsaker
Salgs- og skjenkekontroll 01.09.2018 - på Stokkøya
Saker til behandling
Tertialrapport pr. 31.08.2018

Lukket

Orienteringssaker:
Fosen regionråd: Styremøte 21.09.18 med aktuelle saker; Jordmortjenesten/følgetjenesten,
Fosenbrua, Fosenvegene, Flytilbud.
Utbygging av skytterhall ved Åfjordhallen – usikkert hva som er prosjektert.
Sektorsjef får i oppgave å sjekke status på prosjektering for om mulig hurtig å legge til rette for
at videre utbygging av vann, strøm og avløp vil bli ført frem i forbindelse med utbygging av
idrettshall.
Status for prøveprosjektet med skuterløype; settefylkesmann har vedtatt en forkortet utgave av
løypa etter klagebehandlingen, dvs at forskrifta nå er ugyldig og må endres.
TV-aksjonen 2018 – ikke noe stort engasjement i skolene
Boligplan utsettes da ordfører ønsker drøfting av mer helhetlig plan og innlemming av
Husbankens verktøykasse i utarbeidelsen.
Sak ang. omsorgsboliger kan behandles uavhengig av planen.
Arbeidsgruppa bør få et tydelig mandat hvis de skal fortsette med plana.
Utsettelse av plana tas opp i kommunestyrets møte 25.10.2018.
Påminnelse om felles formannskapsmøte på Fosen 03.10.2018.
Status planlegging av basseng v/sektorsjef Kolmannskog.
Møte med brukergruppene avholdt 18.09. Sambruk av areal er aktuelt.
Forslag om utvidelse av parkeringskjeller mot rådhuset kan gi flere parkeringsplasser.
For å drifte bygget bør egen stilling som husvert opprettes.
Innmelding i Utmarkskommunenes sammenslutning tas opp igjen i kommunestyrets møte
25.10.2018.
Fornybarsenteret på Monstad – styringsgruppa har vært på befaring.
Spørsmål om hvor helikopterlandingsplass er ved syketransport ble ikke besvart i møtet.
Ordfører har vært i Brüssel i forbindelse med bl.a. EØS-regelverket og programmer
Møte 19.09.18 med INAQ, Åfjord utvikling, ordfører og rådmann m fl ang Kråkøy slakteri og
strategi Marin Harvest
Partssammensatt utvalg har hatt møte med flg saker: Politisk struktur – regionsamarbeid
(Fosen renovasjon) – bevilgning til Bjørnørspelet og kommunevalg.
Fellesnemndas møte er utsatt til 16.10.2018.
Kirkelig fellesnemnd Åfjord/Roan v/Liv Hugdal – møteref fra 18.09.

Havbruksfondet – flere innspill mottatt for bruk av fondsmidlene – utbedring av veier,
investeringsfond (Åfjord utvikling), rekrutteringstiltak for fiskere (fiskerifond), bredbåndsutbygging, vindkraftsfond, forskning av villaks i elvene.

Referatsaker
RS 5/18 Salgs- og skjenkekontroll 01.09.2018 - på Stokkøya Salgs- og skjenkekontroll
01.09.2018 - på Stokkøya

Saker til behandling
PS 18/18 Tertialrapport pr. 31.08.2018

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 19.09.2018
Behandling:

Endelig vedtak:

Åfjord kommunestyre tar tertialrapporten pr. 31.08.2018 til orientering.

