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All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store
arbeidsplasser!
Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet, salg/service og
reiselivsbedrifter som gir mange arbeidsplasser. Roan kommune er også en stor og
viktig arbeidsplass.
Primærnæringene er fortsatt svært viktige for sysselsettinga i Roan. Vi har viktige
miljøer innen melk, kjøtt og egg - og vi har kystflåte, fiskemottak, oppdrett,
smoltanlegg og lakseslakteri som sysselsetter mange.

F næringsutvikling i hele kommunen
F ta vare på og støtte videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser
F god oppfølging til unge som ønsker å skape sin egen arbeidsplass
F avvikle eiendomsskatt for næring og privat eiendom (beholde for verker og
 bruk
F  tilrettelegge for nyrekruttering innen fiske
F  det er viktig at kommunen har fiskemottak
F at det opprettes Fiskerifond for Kystflåten, ved bruk av deler av evt. fram-
 tidig areal / produksjonsavgift / grønne konsesjoner fra oppdrettsnæringen
F  landbrukseiendommer bør bestå som egne bruk, og eies av folk som bor i
 Roan
F  bevare dyrka mark og tilrettelegge for fortsatt utmarksbeite
F  vi er positive til småkraftverk
F  ingen nye konsesjoner på vindkraft
F  støtter at fredningen av Hofstadelva oppheves
F  styrke rådgivningstjenesten i kommunen
F  legge til rette for boligbygging i hele kommunen



Roan kommune skal ha et helse-, velferds- og omsorgstilbud basert på likeverd
og rettferdighet, og skal gi trygghet for innbyggerne - uansett hvor i kommunen
du bor.

oppgradere sykeheimen - bad / wc på alle rom
 å tilpasse omsorgstilbudet etter behov, videreutvikle hjemmebasert omsorg
  en helhetlig omsorgstjeneste må inkludere kultur, aktivitet og trivselstiltak
  opprettholde helsestasjon i Roan
  fortsatt ambulanse stasjonert i Roan kommune
  fortsatt fastlege med kontordager ved Roan legekontor
  opprettholde tannhelsetjenesten på minst dagens nivå
  god ergoterapitjeneste i Roan
  konkretisere og utvikle samarbeidet mellom Roan Frivillighetssentral og

 Roan kommune
  støtte rusforebyggende arbeid
  kommunale bygg skal ha universell utforming
  gode NAV-tjenester i kommunen
  opprettholde psykiatritjenesten



Barn og unge er den største ressursen vi har i Roan, det er viktig at kommunen
har gode, trygge oppvekstmiljø.

F  vurdere dagens skolestruktur
F  ha barnehager i alle kretser
F  støtte arbeidet mot mobbing, videreføre Olweus- og MOT-programmene
F  videreføre svømmeopplæringa
F  skoleskyssordningen opprettholdes på minst dagens nivå
F  bedre sikring av skoleveiene, rassikring, gang- og sykkelveier
F  et bredt tilbud ved de videregående skolene på Fosen
F  videreføre transportordning for ungdom - “Hjem for en 50-lapp”



Optimisme og tro på framtida avhenger av gode veier, trygg strømforsyning, full
mobildekning og superraskt bredbånd til alle som ønsker det. God samferdsel gir
oss frihet til å bo der vi vil. Trafikksikkerhetsarbeid er svært viktig.

F mot privatisering av kommunale veier, involvere brukere av veien i lett
 vedllikehold, jfr. ”smarte anbud” (Rissamodellen)
F fortsatt trykk på oppgradering og rassikring av fylkes 14
F  fast veidekke på alle fylkesveier
F  gang- og sykkelveier
F  full mobildekning i hele kommunen
F  opprettholde kollektivtilbudet gjerne gjennom bruk av drosje
F etablere hurtigbåtforbindelse Brekstad - Namsos med stopp bl.a. i Roan

Et rikt kulturliv er viktig for trygghet, trivsel og tilhørighet.

F gi frivillige organisasjoner gode vilkår
F  støtte opp om ungdomsaktiviteter
F  øke kulturmidler
F  ha tilbud om kulturskole
F  støtte Roan skolemusikkorps
F  bevare Bygdatunet og miljøet i Ansteinsundet, revidere bebyggelsesplan i
 Ansteinsundet
F  beholde Bokbussen
F  støtte bygging av flerbrukshall i kommunen
F  fortsatt samarbeid med frivillige organisasjoner om tilrettelegging av
     friluftsliv og økt fysisk aktivitet
F  offentlige bygninger brukes vederlagsfritt av lag og foreninger



Roan kommune skal være attraktiv og gi bolyst. Det skal oppleves trygt å bo her.
Kommunen skal drives etter prinsipper om  på alle
plan.

F  åpenhet i forvaltningen
F  flere kommunale lærlingeplasser
F  ivareta arbeidsgiveransvaret
F  evt. framtidige inntekter fra vind- og havbruk brukes fortrinnsvis til
 investeringer og nedbetaling av gjeld. Dette for å øke den økonomiske
 handlefriheten i kommunen i framtida
F  sørge for best mulig beslutningsgrunnlag før en evt. kommunesammen-
 slåing
F  rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing

Vi vil at Roan skal tilhøre Fosen politiområde.

F desentralisering av kapital, makt og bosetning
F  et samfunn i økologisk balanse
F  kulturelt rotfeste
F  frihet for enkeltmenneske, med ansvar for seg selv og fellesskapet
F balanse mellom offentlig og privat økonomi (blandingsøkonomi)
F  privat eiendomsrett for de mange
F  mot EU-medlemskap



Valgliste for
Ved kommunestyrevalget i Roan kommune 2015

1. Jan Helge Grydeland    7180 Roan
2.  Marianne Strøm     7194 Brandsfjord
3. Ola Håvard Krogfjord    7180 Roan
4. Jan Birger Sandmo    7194 Brandsfjord
5. Olaf Viken      7180 Roan
6 Paul Fjukstad     7190 Bessaker
7. Jan Olav Johansen    7194 Brandsfjord
8 Roger Gjessing     7194 Brandsfjord
9. Kai Tore Herfjord    7194 Brandsfjord
10. Ketil Gilde      7194 Brandsfjord
11. Harald Selnes     7190 Bessaker
12. Erling Iversen     7190 Bessaker
13. Gisle Brattgjerd     7194 Brandsfjord
14. Oene Van Dijk     7194 Brandsfjord
15. Geir Arne Kosberg    7194 Brandsfjord
16. Alf Hopstad     7194 Brandsfjord
17. Heidi Aspeggen     7194 Brandsfjord
18. Mathilde Hansen    7190 Bessaker


