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1. Bakgrunn og metode 

Åfjord kommune har et ønske om å gi gode, fremtidsrettede og stabile tjenester til både barn, 

elever og foreldre. Bakgrunnen for utredningen ble gitt i følgende politiske vedtak; 

 

Utvalg for helse og oppvekst får i oppdrag å utrede behov for opprusting av dagens skolebygg, løse 

plassbehov og eventuelt plassering av nytt skolebygg i gamle Roan kommune. Utvalget utreder også 

mulig plassbehov ved Åset skole. Løsningene må sikre likeverdige tilbud for elever og ansatte i hele 

den nye kommunen. 

 

I oppdraget vektlegges også at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som kan tilby de 

ansatte moderne skolebygninger, et framoverlent fagmiljø som bidrar til utvikling for den enkelte, 

god trivsel, og et ønske om å bli. Det er i hovedsak ikke økonomiske føringer som ligger til grunn. 

Kommunen har imidlertid en ambisjon om å sikre økonomisk bærekraft gjennom å tilpasse driften 

tettere mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen. 

 

I 2020 gjennomførte Åfjord kommune en kartlegging og høring om barnehage- og skolestruktur 

(vedlegg 1). Notatet gir en grundig beskrivelse av de forskjellige enhetene, barn- og 

elevtallsutvikling og utfordringsbildet. Høringen ga ikke entydige svar i hvilken vei kommunen bør 

gå.  

 

I oppstarten av utredningen ble det utarbeidet Mandat og prosjektbeskrivelse med risikovurdering 

(vedlegg 2). 

 

1.1 Metode 

I utredningen har KSK gjennomført dokumentstudier, økonomianalyse og kvalitative intervjuer. KS 

sitt Veikart for tjenesteinnovasjon 1har sikret en metodisk tilnærming til sentrale faser for 

gevinstrealiseringsarbeid.   

 

 

 

1 https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/  

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/
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I intervjuene benyttet vi kvalitativt semi-strukturerte gruppeintervju som metode. Dette er en 

metode som egner seg godt til å innhente dybdekunnskap om hvordan noe oppfattes eller 

vurderes, og som etter vår vurdering er et nødvendig tillegg til annen datainnsamling.  

Intervjuguide (vedlegg 3), og informasjonsskriv til informantene (vedlegg 4) ble sendt skolene og 

barnehagene i forkant av gjennomføringen. Det ble utarbeidet et eget informasjonsskriv til 

ungdomsrådet (vedlegg 5). I informasjonsskrivet ble det blant annet informert om hvordan 

personvernet ble ivaretatt.  

 

I økonomianalysen er valg av sammenligningskommuner avgjørende for hva rapporten forteller. 

Det er tre variabler som er viktig for hvilke kommuner man skal velge å sammenligne seg med:  

− Kommunestørrelse  

− Utgiftsbehov 

− Inntektsnivå  

I tillegg vurderes det ofte om det er kommuner det er enkelt å hente erfaringer fra. Hvis det er 

nabokommuner som er sammenlignbare i forhold til kommunestørrelse, utgiftsbehov og 

inntektsnivå vil dette tillegges vekt.  

 

I denne analysen sammenlignes Åfjord kommune med nabokommunene Ørland og Indre Fosen, 

gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 6 som er kommunegruppen Åfjord er gruppert i av SSB, og 

gjennomsnittet av alle kommuner i landet unntatt Oslo. Kommunegruppe 6 består av kommuner 

med innbygger med mellom 2000 og 9999 innbyggere, med et moderat utgiftsbehov og et høyt 

inntektsnivå.  

Indre Fosen og Ørland er av SSB gruppert i henholdsvis kommunegruppe 7 og 8. Dette er 

kommuner med flere innbyggere og begge kommunene har også noe lavere samlet utgiftsbehov 

og et lavere inntektsnivå enn Åfjord.  I likhet med Landet uten Oslo er de imidlertid ikke mer 

forskjellig enn at det er naturlige referansepunkter for Åfjord kommune.  

 

Analysen er basert på kommunenes regnskapstall for 2020, publisert i KOSTRA 15. juni 2021. I 

tillegg har analysen benyttet data fra:  

− SSBs befolkningsframskrivinger, 2020 

− Beregningsteknisk dokumentasjon til Statsbudsjettet for 2021, Grønt hefte.  
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− KSK prognosemodell for endringer i utgiftsbehov og kompensasjon for 

demografikostnader  

 

I økonomianalyser brukes det ofte tidsserieanalyser for å vurdere utviklingen over tid. Det er ikke 

vurdert hensiktsmessig i denne analysen fordi Åfjord kommune ble etablert 1. januar 2020 og det 

kun er tilgjengelige økonomiske data for 2020.   
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2. En kort beskrivelse av dagens barnehage og skoler 

I Åfjord kommune er det 6 barnehager medregnet avdelingen Vik-Bessaker som er en del av 

Brandsfjord barnehage. Heggli barnehage er en privat livssynsbarnehage som driftes av NLM 

barnehagene AS. Det er store forskjeller i størrelse og bygningsmessig kvalitet i de ulike 

barnehagene. Tre av barnehagene (Brandsfjord, Vik/Bessaker og By) driftes i dag i bygg som ikke er 

bygget som barnehage. Det er gjort bygningsmessige tilpasninger som øker funksjonaliteten noe. Å 

barnehage er kommunens største barnehage med seks avdelinger. Den ligger i Åfjord sentrum og 

sto klar januar 2022. 

 

I kommunen er det fire skoler. Ved Sør-Roan skole er det inneværende skoleår 29 elever, 

Brandsfjord skole har 58 elever, Stoksund oppvekstsenter 60 elever og Åset skole 268 elever. En 

mer detaljert oversikt over elevtall og lærernorm presenteres i kap. 6 i utredningen. 

 

Den bygningsmessige kvaliteten er også for skolene meget variabel. Stoksund oppvekstsenter og 

Åset skole har funksjonelle nyere skolebygg. Ved Åset skole er det riktignok utfordringer knyttet til 

SFO bygget og 6 års bygget. Skolen har også arealutfordringer knyttet til store elevkull, og det er 

satt opp en brakkerigg for å løse situasjonen.  

Stoksund oppvekstsenter har gode fasiliteter og bygget framstår som funksjonelt. Barnehagen ble 

bygget i 1994 og renovert i 2014. Skolen ble bygget i 2012, og barnehagen og skole ble sammenstilt 

til et oppvekstsenter. 

Sør-Roan skole er mer enn 50 år gammel, men det er gjort utbedringer i 1997 og 2011, og skolen i 

dag framstår som funksjonell. Skolen er bygget for 120 elever og det er i dag en stor overkapasitet.  

Brandsfjord skole ble åpnet i 1962 og rehabilitert i 1999. Skolen framstår i dag allikevel som lite 

funksjonell, og det er i tillegg utfordringer knyttet til undervisning og grupperom. Skolen har i dag 

en brakkerigg som huser arbeidsrom og møterom for lærere. Arbeidstilsynet har gitt en 

tidsbegrenset tillatelse til denne løsningen. 

 

Vi viser til vedlegg 1 for utfyllende informasjon om barnehagene og skolene. For utfyllende 

informasjon gjeldende formålsbygg oppvekst i tidligere Roan kommune viser vi til vedlegg 6. 
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3. Kvalitet i skoler og barnehager 

I denne delen ser vi nærmere på nasjonale føringer for oppvekstfeltet, intensjoner bak endringene 

og hvordan disse vil påvirke kvalitet, måter å jobbe på og organisering. 

3.1 Innføring av nye læreplaner 

Fagfornyelsen (LK20) ble innført i 2020, og erstatter Kunnskapsløftet 06. Denne revisjonen av 

læreplaner blir ofte kalt «Fagfornyelsen». I Fagfornyelsen er det mer enn noen gang lagt vekt på 

sammenhenger mellom norsk skoles formålsparagraf, verdigrunnlag, tverrfaglige tema knyttet til 

danning og livsmestring, grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, og 

kompetansemålene i den enkelte fagplan. Overordnet del i fagfornyelsen har status som forskrift 

til opplæringsloven og innholdet er dermed bindende. Ett av kravene i overordnet del er at 

undervisningspersonalet skal utvikle seg kollektivt som et såkalt profesjonsfellesskap. Formålet er 

forklart med at «lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring 

av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.  

 

Læreplanen gir lærerne metodefrihet i arbeidet med å nå kompetansemålene i de ulike fagene. 

Dette stiller krav til at skoler må legge til rette 

for varierte arbeidsmåter som skal gi elevene 

erfaringer med praktiske og skapende 

aktiviteter og oppgaver. Å tilegne seg kunnskap 

gjennom øvinger, praksis, eksperiment og 

opplevelser, individuelt og i grupper utfordrer 

også skolebygget, og stiller krav til lærerne som 

skal ta skolebygget i bruk. 

Organisasjoner som vil lære må øve seg på å se 

verden i et helhetlig perspektiv. En visjon uten 

systemtenkning kan ende opp med et 

glansbilde av en framtid uten dypere forståelse 

av hva som skal til for å oppfylle visjonen. Felles visjon forutsetter en kollektiv forpliktelse til 

langsiktig innsats og en åpenhet for ulike virkelighetsoppfatninger av skolen.  

Hvis kunnskapene til hver enkelt blir studert og bearbeidet i team av lærere, vil skolen over tid 

Figur 1 Udir.no 
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utvikle felles mentale modeller av god undervisning og læring. En forutsetning for å lykkes med 

dette er en kompetent skoleledelse som inntar en pådriverrolle i utviklingsarbeid, og som har en 

klar forståelse av hva som kjennetegner god praksis i kvalitetsutviklingsprosesser. 

3.2 Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap2  

Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap ble behandlet i Stortinget 

24.04.20. Meldingen, som blant annet følger opp utvalgsrapportene fra Nordahl og Stoltenberg, 

legger fram en rekke tiltak for å forbedre utdanningssystemet og sikre et godt tilpasset pedagogisk 

tilbud for alle barn og elever. Sentrale tiltak som nå er vedtatt handler om å styrke det tverrfaglige 

samarbeidet og å sette i gang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte 

i barnehager, skoler og PPT. Kompetansekravene til personale som skal yte spesialpedagogisk 

bistand blir skjerpet, slik at de mest sårbare barna/elevene mottar best mulig hjelp og støtte. 

3.3 Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en nasjonal satsning som skal 

bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene. Kompetanse til å kunne 

forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk 

tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. En viktig føring i 

kompetanseløftet er at kompetansen skal nærmere barnet. I kommunen betyr dette at PPT får en 

ny rolle der det systemrettede arbeidet i skoler og barnehager skal forsterkes. I tillegg til å 

utarbeide sakkyndige vurderinger, skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT-

ansattes kompetanse og utenfra-blikk kan utgjøre et viktig supplement til skoleansattes 

kompetanse, noe som kan komme alle elever til gode. 

 

 

 

 

 

 

2 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77417 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77417
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3.4 Høring til ny opplæringslov 

Høring til ny opplæringslov gjennomføres høsten 2021. En sentral endring som allerede er innført 

er at skoleeiers ansvar for kvalitetsvurdering innlemmes i loven (ny §13-3e). Det fremheves at det 

er skoleeier som har ansvaret, men at vurderingen skal skje på den enkelte skole. Kravet til 

pedagogisk ledelse og å utvikle profesjonelle læringsfelleskap i alle skoler er dermed en sterk 

føring. 

3.5 Nye kompetansekrav i skolen 

Nye kompetansekrav ble innført i 2017, og kravet om at ansatte som skal undervise må ha relevant 

kompetanse i de fagene de skal undervise i, forsterket. Kravet er konkretisert i §§ 14-2 og 14-3 i 

forskrift til opplæringsloven. For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller 

engelsk på barnetrinnet kreves det at vedkommende har minst 30 studiepoeng som er relevante 

for faget. For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på 

ungdomstrinnet kreves det at vedkommende har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. 

For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet kreves det minst 30 studiepoeng som er relevante 

for faget. Dette gjelder imidlertid ikke for valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag. 

Kommunen som skoleeier har fram til 1. august 2025 mulighet til å gi dispensasjon fra kravet for 

ansatte som har fullført allmennlærerutdanning og de som før 1. januar 2014 oppfylte kravene for 

ansettelse i undervisningsstilling. NB! Støre regjeringen har varslet at de vurderer å endre 

kompetansekravene. 

3.6 En skole for vår tid 

En ekspertgruppe for skolebidrag, ledet av Sølvi Lillejord, leverte i mai 2021 sluttrapporten En 

skole for vår tid.3 Rapporten gir en grundig gjennomgang av hvordan skoleeiere og skoler bedre 

kan drive et systematisk utviklingsarbeid for å løfte kvaliteten på opplæringen, samt å beskrive hva 

som kjennetegner skoler og kommuner som lykkes best med å løfte kvaliteten på opplæringen. 

Rapporten peker også på hva som skal til for at skoler med lavt skolebidrag over tid kan løfte 

 

 

 

3 https://www.regjeringen.no/contentassets/0f38964bb67f4259b74967911799bdac/en-skole-for-var-

tid_v5.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f38964bb67f4259b74967911799bdac/en-skole-for-var-tid_v5.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0f38964bb67f4259b74967911799bdac/en-skole-for-var-tid_v5.pdf
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kvaliteten. En fellesnevner for rapportens anbefalinger er medvirkning på alle nivå fra skoleeier til 

elev, og profesjonsutvikling som foregår tett på klasserommet og praksisfeltet. En slik utvikling 

krever en tydelig og dedikert skoleeier, god lederressurs på den enkelte skole, og til slutt bredde 

og kapasitet i fagmiljøene. 

3.7 Skolestørrelse og kvalitet 

Det foreligger lite forskning på de faktiske samfunnsmessige konsekvensene av endringer i 

skolestrukturen, både i distrikts-Norge og sentrale deler av landet. I en utredning Solstad (2009) 

4presenteres to hovedgrunner i vurderingen av nedleggelse av skoler; Økonomi (det er dyrere å 

drifte små enn større skoler) og sviktende elevtall. Slike vurderinger fører ofte med seg en lokal 

mobilisering. Ifølge Solstads studie tar mobiliseringen hensyn til skolens viktige rolle for hele 

lokalsamfunnet, i tillegg til at foreldre og bygdefolk ser på den lokale skolen som et trygt og godt 

læringsmiljø for elevene. En frykter negative konsekvenser for lokalsamfunnet dersom skolen 

legges ned, eksempelvis i form av mangel på rekruttering av unge familier, motsetninger mellom 

ulike konkurrerende steder, og sosiale og helsemessige aspekter ved lang skolevei.  

 

Norsk senter for bygdeforskning foretok i 2015 en litteraturgjennomgang 5på forskning og 

evaluering om skolesentralisering/-strukturendring, med spesielt fokus på konsekvenser for 

lokalsamfunnene. Gjennomgangen viser blant annet til forskning fra Nordlandsforskning (Solstad 

2006) og Høgskulen i Volda (Kvalsund 2004), som finner at «små skoler er viktige sosiale arenaer i 

mindre bygdesamfunn og kan skape læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen 

og lokal kultur og miljø. Dette er viktige forhold dersom distriktspolitiske målsetninger om levende 

bygder og levedyktige lokalsamfunn i distriktene skal opprettholdes.»  

 

 

 

 

4 Kilde; Solstad, K. J. (2009) Bygdeskolen i Velstands-Noreg. Opplandske bokforlag.  

 

5 Kilde; https://docplayer.me/20025040-Litteraturgjennomgang-forskning-ogevaluering-om-

skolesentralisering-strukturendring-1.html  
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En mye brukt artikkel for å vurdere sammenhenger mellom skolestørrelse og kvalitet, er skrevet av 

Asplan Viak v/ Tone H. Sollien. Artikkelen gir en gjennomgang av aktuell nasjonal og internasjonal 

forskning, med henblikk på å se hvilket belegg det er for å si at små forhold gir bedre kvalitet faglig 

og sosialt enn større skoler. Det foreligger begrenset med empirisk forskning på temaet i Norge, og 

Sollien støtter seg i hovedsak på internasjonale metastudier. Sollien er klar på at forskerne 

understreker at man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner, men funnene antyder 

at stor skolestørrelse er best for å nå noen av skolens mål, mens mindre skoler er bedre med 

hensyn til å oppnå andre av skolens mål. Det foreligger dessuten funn som viser at eldre elever er 

mer positive til større skolemiljø enn de yngre. Hun oppsummerer forskningsgjennomgangen slik: 

 

− Elevenes faglige utbytte: Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at 

faglig utbytte øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at størrelse i 

seg selv og alene skaper økt faglig utbytte for elevene. Større skoler kan imidlertid gi bedre 

muligheter for å utvikle og forbedre lærernes undervisning og dermed også oppnå bedre 

forutsetninger for elevenes læring og utvikling.  

− Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc.): Det finnes ikke forskningsmessig 

belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes 

sosiale kompetanse. 

− Elevenes motivasjon for læring: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at 

skolestørrelse har betydning for elevenes motivasjon for læring.  

− Elevmedvirkning: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har 

betydning for mulighetene for elevmedvirkning i skolen.  

− Samarbeid med hjemmene: Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data 

som sier noe om sammenhengen mellom skolestørrelse og samarbeid skole-hjem.  

− Samarbeid med lokalsamfunnet: Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små 

bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn, og 

for å integrere lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter.  

− Tilpasset opplæring og like muligheter: Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan 

være bedre for visse elevgrupper. Små skoler i bygdesamfunn har potensial til å skape 

læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt 

næringsliv, og dermed potensial til å tilpasse opplæringen på en god måte. 
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Statistisk sentralbyrå kategoriserer skoler etter tre størrelser;  

 

− Små skoler – mindre enn 100 elever  

− Mellomstore skoler – mellom 100 og 299 elever  

− Store skoler – mer enn 300 elever  

 

Tendensen går mot færre og større skoler i Norge.6 Til sammen var det 2 776 grunnskoler i Norge 

skoleåret 2020–21. Det er 252 færre skoler enn for ti år siden. En grunnskole hadde i 2020-2021 et 

gjennomsnitt på 229 elever, en 

økning fra 204 for 10 år siden. Det 

går altså 25 flere elever på en 

gjennomsnittlig skole i dag.  

Trøndelag har en relativt høy 

andel av skoler med elevtall under 

100 elever. 33 % av skolene i fylket 

har et elevtall på under 100. 

 

 

Senter for økonomisk forskning (SØF) v/ Bonesrønning og Iversen7 publiserte i 2010 en analyse av 

nasjonale prøver i 2008. De fant en tendens til at jo mindre kommunen er, desto dårligere er 

resultatene. Verdt å nevne er imidlertid at de små suksessrike kommunene har større skoler enn 

mindre suksessrike småkommuner, og at små kommuner som har redusert antallet små skoler, 

oppnår suksess gjennom i større grad å fokusere på skolekvalitet.  

 

 

 

 

6 https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-

2021/grunnskole/#antall-elever-og-skoler  

7 nasjonale_prover_2008.pdf (udir.no) 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/grunnskole/#antall-elever-og-skoler
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/grunnskole/#antall-elever-og-skoler
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2010/5/nasjonale_prover_2008.pdf
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SSB publiserte i mai 2020 8en rapport som kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller 

mindre enn forventet til elevenes læring. Rapporten tar utgangspunkt i skolebidragsindikatorer 

som gir et estimat på om det faktiske resultatet ved en skole (f. eks karaktersnitt) er høyere eller 

lavere enn det resultatet som er forventet gitt hvordan elevgrunnlaget ved skolen er sammenlignet 

med elever fra hele landet. Utdanningsdirektoratet beskriver skolebidragsindikatorer slik;  

 

Skolebidragsindikatorene forsøker å vise hva skolens innsats betyr for elevenes læringsresultater. 

For å kunne måle dette, skiller vi ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene 

elevene har med seg. Vi kontrollerer for tidligere resultater og foreldrebakgrunn. Dersom skolens 

bidrag er likt med landsgjennomsnittet, er skolebidraget 0. En positiv verdi indikerer at skolen 

bidrar mer enn landssnittet. En negativ verdi indikerer at skolen bidrar mindre enn landssnittet. En 

negativ verdi betyr ikke at skolen bidrar negativt til elevenes resultater, men at bidraget er mindre 

enn landssnittet. (udir.no)  

 

Rapporten viser at sjansen for at en skole har et høyt skolebidrag over tid øker med 

skolestørrelsen, antall elever per lærer og andel elever med foreldre med høyere utdanning. På 

mellomtrinnet har kombinerte barne- og ungdomsskoler høyere sannsynlighet for å ha et høyere 

skolebidrag enn rene barneskoler. Et interessant funn i denne rapporten er at netto driftsutgifter til 

grunnskolen per innbygger i alderen 6-15 år har en negativ sammenheng med 

skolebidragsindikatoren. Skoler i kommuner med høye utgifter på grunnskole medfører ofte lavere 

skolebidrag. Det kan tenkes at et virkemiddel for å møte utfordringer i sektoren er å øke 

budsjettene, men at dette i liten grad har effekt hvis innhold og kvalitet ikke endres. 

 

 

 

 

8 Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring? 

(ssb.no) 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/422685?_ts=17424dc4710
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/422685?_ts=17424dc4710


 

 

 

 

KSK-rapport nr. 4 /2022 15 

Grunnet pandemien er det ikke utarbeidet oppdaterte skolebidragsindikatorer de siste to årene. 

Elevtallet ved tre av de fire skolene i Åfjord kommune er lavt og derfor blir det ikke publisert 

offentlig statistikk for nasjonale prøver på skolenivå med unntak av Åset skole. I tillegg er historisk 

sammenligning problematisk i forbindelse med at Åfjord kommune har eksistert i kun to år. Å 

sammenligne skoleresultater internt i kommunen, eller sammenlignet med et nasjonalt snitt vil i 

beste fall være et øyeblikksbilde.  

Det vi ser av resultatene inneværende skoleår 

er at det er en relativt høy andel av elevene 

som scorer på mestringsnivå 1 i nasjonale 

prøver på femte trinn. Når det gjelder nasjonale 

prøver for 8 trinn er det en gledelig utvikling i 

lesing, men andelen elever på mestringsnivå 1 

og 2 fortsatt er relativt høyt i engelsk og 

regning. 

Når det gjelder grunnskolepoeng viser de to 

siste skoleårene at Åfjord kommune ligger 

omtrent på det nasjonale snittet. Vi 

understreker at de resultatene vi presenterer 

her ikke gir oss data av relevans knyttet til 

skolestrukturen i kommunen. Kompetanse og 

bredde i fagmiljøet, mulighet for 

utviklingsarbeid på den enkelte enhet og tverrfaglig samhandling er viktigere faktorer. Ikke minst 

er mangfold i elevmiljøet noe som bør hensyntas. 

 

Hva er så ideell skolestørrelse? Forskningen gir 

ikke et fasitsvar på dette. Til slutt er det hva du 

fyller skolen med som gir kvalitet. Elever har 

ulike behov. En elev kan finne seg godt til rette 

på en liten skole som oppleves trygg og nær. På 

den samme skolen kan en annen elev oppleve 

utenforskap fordi elevmiljøet er lite. Forskning 

og statistikk viser tendenser til at kvalitet målt i skolebidrag øker med skolestørrelse. Et annet 
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sentralt funn er at høye kostnader per elev ikke er ensbetydende med høy kvalitet i skolen. Dette 

underbygger at strukturer som støtter opp om kvalitetsutvikling i skolen er en avgjørende 

dimensjon for å heve kvaliteten. 

3.7 Rammeplan for barnehager 

Kravene til barnehagen som en lærende organisasjon er forsterket de siste årene, og den 

pedagogiske virksomheten skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Gjennom 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Regional ordning for 

kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp) og Oppvekstreformen blir kravet til profesjonsfaglig 

utviklingsarbeid, tverrfaglig samarbeid og samhandling forsterket. Gode fagmiljø med muligheter 

for å delta i et faglig utviklingsarbeid, og muligheter for å rekruttere fagfolk blir viktig i årene som 

kommer. 

3.8 Oppvekstreformen 

Et mål med barnevernsreformen er å styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats slik 

at flere utsatte barn og familier skal få hjelp på et tidlig tidspunkt. Dette er mål som kun kan nås 

gjennom endringer i hele oppvekstsektoren, hvor samordning og koordinering av tjenestene vil 

være sentrale virkemidler for å nå målene. Reformen omtales derfor som en oppvekstreform. I 

lovforslaget er det er krav om at kommunestyret skal vedta en forpliktende plan som skal bidra til 

tverretatlig samarbeid i kommunen, herunder integrere barnevernets arbeid i kommunens øvrige 

barne- og oppvekstpolitikk. 

3.9 Fellesnevnere for fremtidens skoler og barnehager 

Hva er så fellesnevnere for nasjonale føringer og kommende lovendringer?  

 

− Forpliktende samhandling  

− Tidlig innsats og forebygging 

− Kompetanse nærmere eleven  

− Barnets stemme og brukermedvirkning  
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For barnehage- og skoleeier er dette føringer og forventninger som vil kreve en målrettet innsats 

der ledere og ansatte må spille på hverandres kompetanse i større grad enn i dag. Samhandlingen 

med støttetjenestene må i større grad foregå i skolen og barnehagen, og arbeidet må ledes av 

ledere som har kompetanse og ressurser til å lede komplekse utviklingsprosesser. Et annet viktig 

poeng i denne sammenhengen er muligheten til å rekruttere og beholde ansatte i oppvekstfeltet. 

 

Kompetansekravene i skolen, og økt spesialisering i lærerutdanningen gjennom den femårige 

masterutdanningen vil på sikt føre til at lærere har mer spisset kompetanse i færre fag. I 2022 

kommer det første kullet med lærere som har fullført masterutdanningen. For de små skolene vil 

dette være utslagsgivende med tanke på å rekruttere lærere med riktig kompetanse, og å være en 

attraktiv arbeidsgiver som kan tilby fulle stillinger. F. eks vil en ungdomsskolelærer med 

undervisningskompetanse i 2-3 fag ikke kunne få en full stilling på en liten, fådelt skole. Dette vil 

føre til at det blir enda vanskeligere enn i dag å rekruttere lærere til små skoler i distriktene.  

 

I NOU 2020:15 (Norsk offentlig utredning) Det handler om Norge9 vises det til at trenden i Norge de 

siste tiårene viser at mange tjenestetilbud i distriktene sentraliseres, men at det samtidig jobbes 

for at det blir enklere å nå eller bli nådd av tilbudene. Det skjer altså en gradvis regionsforstørrelse. 

Måten vi reiser på, og utviklingen av digitale løsninger har virket fremmende på utviklingen.   

 

Spesialisering er en drivkraft i utviklingen, spesielt innenfor statlige tjenester. Gjennom 

spesialisering og større fagmiljøer kan det legges grunnlag for økt kvalitet og likebehandling i 

tjenester.  

 

 

 

 

9 Det handler om Norge 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/
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Tabellene under viser at Åfjord kommune har en noe lavere andel ansatte i skolen som har 

Universitet og høyskoleutdanning med en lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning.  

71,2 % sammenlignet med KOSTRA gruppe 6 som har 76,9 %. I barnehagene er bildet annerledes 

og kommunen har en høyere andel ansatte med barnehagelærerutdanning i forhold til 

grunnbemanningen, og godkjent utdanning som tilsvarer kravet til pedagogisk leder/styrer. 

 

Gjennom intervjuene kom det frem at det er krevende å rekruttere til barnehager og skoler i 

kommunen. Dette gjelder særlig til vikarstillinger. Det er tydelig at rekruttering oppleves som mer 

krevende i kommunens ytterpunkter. Kompetanse og rekruttering blir viktige momenter i arbeidet 

med å utvikle en bærekraftig barnehage- og skolestruktur i kommunen. 
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4. Funn fra innsiktsintervjuene 

Det vises til kap. 1. 2 for beskrivelse av intervjuer og metode. 

 

Innsiktsintervjuene hadde den hensikt å gi kunnskap og forståelse om;  

- Hva opplever ansatte som god kvalitet i barnehage og skole?   

- Hvordan bidrar dagens organisering til dette?  

- Hvilke muligheter og utfordringer vil en endret struktur kunne gi for kvalitet i skole og 

barnehage?  

- Elevenes/barnets opplevde kvalitet i skole/barnehage  

- Sammenheng mellom ressursbruk til spesialundervisning og kvalitet  

- Hvilke muligheter en strukturendring kan gi med tanke på lokale skole/barnehagetilbud i 

en framtid der barn/elevtallet er i endring?  

- Konsekvenser av strukturendringer for lokalsamfunn 

 

Intervjuene hadde søkelys på tre sentrale tema i utredningen; 

 

Tema 1 – Kvalitetsdimensjonen   

Vi samlet informasjon om opplevd kvalitet og deltakernes vurderinger av kvalitet. Vi ønsket å få 

innsikt i hvordan barnehagens og skolens ledelse og ansatte forsto kvalitetsbegrepet, og hvordan 

det kjennetegnet planer og utviklingsarbeid som fremmer barns utvikling og elevers læring. 

Kvalitet ble videre belyst i et fremtidig perspektiv der lokale og nasjonale føringer ble lagt til grunn. 

De viktigste her var; rammeplan, fagfornyelsen, ny opplæringslov, St.mld. 6 (tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap), kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, 

oppvekstreformen, kompetansekrav i skolen.  

  

Tema 2 – Dagens organisering – muligheter og utfordringer  

I intervjuene var det søkelys på hvordan barnehage- og skolestrukturen i dag fremmer og hemmer 

kvalitet. Vi ønsket å få innsikt i informantenes refleksjoner rundt sammenhenger mellom 

tilgjengelige ressurser, strukturer med særlig vekt på personalets kompetanse og prosesskvalitet 

(hvordan vi jobber sammen).  
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Tema 3 – Helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge  

Her ønsket vi å få belyst hvordan dagens struktur og organisering av arbeidet fremmer eller 

hemmer arbeidet med å tilby helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge. Dette med 

særlig vekt på nasjonale føringer på feltet, se over.  

4.1 Opplevelse av kvalitet i skole og barnehage 

Vi ønsket gjennom intervjuene å få innsikt i hvordan barnehagens og skolens ledelse, 

tillitsvalgte, verneombud og ansatte forsto kvalitetsbegrepet, og hvordan de opplevde at det 

kjennetegnet planer og utviklingsarbeid som fremmer barns utvikling og elevers læring. Vi 

drøftet kvalitet med dem i et fremtidig perspektiv der lokale og nasjonale føringer ble lagt til 

grunn.  

 

Under har vi oppsummert innspillene vi fikk i forhold til opplevd kvalitet og deltakernes 

vurderinger av kvalitet. 

 
Skole - De mindre skolene beskriver at de gir elevene trygghet, oversiktlighet, 

samhørighet og at de på gode måter gjenspeiler lokalsamfunnet. De 
beskriver at de har god kompetanse på å tilpasse undervisning til den 
enkelte elev da fådelte klasser uansett setter krav til dette i 
undervisningen. Faglig bredde i kompetanse blant lærerne og 
rekruttering beskrives som krevende.  
 

- Oppvekstsenteret beskriver det å være organisert slik som en styrke, og 
at det gir flere å spille på for å få et kompetent fagfelleskap.  

 
- Den store skolen beskriver et faglig felleskap i kollegiet, flere 

kompetansemiljøer innad i skolen og et aktivt utviklingsarbeid rettet 
mot LK 20.  

 
- De mindre skolene beskriver at noe av det som gjør det krevende å 

jobbe med utviklingsarbeid er at det ofte er behov for fokus på drift.  
 

- De mindre skolene beskriver at de bruker hjelpetjenester som PPT mer 
rettet mot enkeltelever, mens de større beskriver at de bruker dem mer 
på systemnivå.  

 
- Skolene formidler at de har strukturer for faste fellesmøter, men 

opplever ikke å være en del av en felles «Åfjord skole».  
 

Barnehage - Barnehagene beskriver et systematisk utviklingsarbeid med kollektivt 
fokus, felles strukturer for samhandling mellom barnehagene og en 
fellesskaps følelse. 

 
- De mindre enhetene beskriver kvalitet ved at de på gode måter ser det 

enkelte barn, de større enhetene beskriver kvalitet i et stabilt og faglig 
kvalifisert personale og et fagfelleskap. 

Vi har lite tid til 
utviklingsarbeid, 

mye tid går til 
praktisk 

tilrettelegging 

 

Vi ser hele 
barnet! 

Bredde i fagmiljø, 
ledelse og stabilitet 

er avgjørende faktor 
for kompetanse og 
kvalitetsutvikling 



 

 

 

 

KSK-rapport nr. 4 /2022 21 

 
- Barnehagene beskriver at de har fagpersoner i stillingene, men det 

beskrives som krevende å rekruttere kvalifisert personale – både i fast, 
men spesielt i vikar stillinger. Mer krevende i de mindre enhetene. 

 
- Barnehagene beskriver et godt samarbeid med PPT 

 
Ansatte i øvrige 
fellestjenester 

- Samarbeidspartene formidler at det i dag er store forskjeller på kvalitet, 
utvikling, leder og etterspørsel kompetansen hos de ulike enhetene i 
kommunen. Etterspørselskompetansen er generelt best på individnivå. 
De enhetene som er flinkest på utviklingsarbeid klarer i størst grad å 
etterspørre samarbeidspartnernes kompetanse på system nivå.  
 

- Det er forskjeller på hvor langt skolene har kommet på å implementere 
nytt læreplanverk. Det kan virke som de flinkeste skolene nå rykker fra 
i forhold til dette utviklingsarbeidet. 

 
- Det mangler spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen. Dette er ikke 

i tråd med St.meld. 6. Vanskelig å rekruttere spesialpedagoger. 
 

 

4.2 Dagens organisering – muligheter og utfordringer 

I intervjuene ønsket vi videre å få innsikt i hvordan barnehagens og skolens ledelse, tillitsvalgte, 

verneombud og ansattes opplevde at barnehage- og skolestrukturen i dag fremmer og/eller 

hemmer kvalitet. Vi la gjennom spørsmålene til rette for refleksjoner rundt sammenhenger 

mellom tilgjengelige ressurser, strukturer med særlig vekt på personalets kompetanse og 

prosesskvalitet (hvordan vi jobber sammen).  

 

Under har vi oppsummert innspillene: 

 

Skole - Alle informantene beskriver at det å være en del av et fagmiljø er viktig 
for ansatte. Det er også viktig for å være attraktiv ved rekruttering til 
enhetene. 
 

- Rekruttering beskrives generelt om krevende, og vanskeligst på de 
mindre enhetene. Der beskrives dette også vanskelig ift. sykefravær. 

 
- Det beskrives gjennomgående at det å være en del av et sosialt miljø er 

viktig for barn og unge, og blir viktigere jo eldre man er. De minste 
skolene beskriver at mindre forhold gir trygghet, oversiktlighet og at 
elever blir sett – og at dette dels kompenserer for mindre grad av valg i 
relasjoner med jevnaldrende. Det stilles også spørsmål med om dette er 
til det beste for alle, og at mangel på jevnaldrende kan være krevende 
sosial og gjøre at noen opplever ensomhet og utenforskap.     

 

Utfordring i dag 
er det sosiale for 

barn 

Rekruttering er 
en utfordring 
for oss også! 
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- Det beskrives at Brandsfjord og Åset skole har skolebygg som ikke er 
hensiktsmessige. Brandsfjord har et gammelt og uhensiktsmessig bygg, 
Åset skole er for liten i forhold til elevtall.  

 
- Det formidles at barn og ansattes reisetid er et krevende aspekt om en 

skal vurdere ny skole. 
 

- De små skolene beskrives som en samlingsplass i bygden. 
 

Barnehage - Det beskrives at beliggenhet har betydning - barnehage viktig i bygden, 
at barnehage ligger i nærheten av hjem og hjørnesteinsbedrifter, 
barnehage som nærtilbud, viktig med bærekraftige bygder. 

 
- Større enheter beskriver styrker ved at det gir et større fagmiljø og for 

eksempel mulighet til møter på dagtid. For barn gir det flere barn å 
spille på i sin årsklasse.  Rekruttering beskrives som lettere til de større 
enhetene. De større enhetene trekker også fram sikkerhet ved at de er 
flere ansatte på tidlig og sen vakt. De mindre enhetene beskriver 
kvaliteter som at barn blir sett, trygghet og tett voksenkontakt.   

 
- Det beskrives positiv synergi av å være nær skole 

 

- Knapp styrer ressurs i de mindre barnehagene. 
 

- En barnehage har et lite egnet bygg. 
 

Ansatte i øvrige 

fellestjenester 

- Det er krevende på de små enhetene å få kvalifisert personell. 
 

- Ressurstappende for hjelpetjenesten at det er mange enheter. 
 

- I dag får en ikke i tilstrekkelig grad effekt av systemrettet arbeid. 
 

- Små enheter kan være krevende psykososialt for barn i form av 
ensomhet og få venner.  

 
- Viktig å se på intern organisering – ikke bare struktur. 

 

 

4.3 Helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge  

Under dette punktet ønsket vi å få belyst hvordan dagens struktur og organisering av arbeidet 

fremmer eller hemmer arbeidet med å tilby helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge. 

Vi ønsket å se dette med særlig vekt på nasjonale føringer på feltet. 

 

 

 

 

Samhold er en styrke 
i barnehagen og i 

bygda 
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Under har vi oppsummert innspillene: 

 

Skole - Alle skolene beskriver et godt samarbeid med skolehelsetjenesten 
 

- Skolene beskriver også et svært godt samarbeid med PPT, og at de er 
heldige som har ansatte her med høy faglig kompetanse. De beskriver 
imidlertid at de bruker PPT ulikt – noen skoler beskriver et svært tett 
systemrettet samarbeid, mens andre formidler at de samarbeider i 
enkeltsaker.  

 
- I forhold til de andre tjenestene beskriver skolene at det oppleves som 

at det er langt til tjenestene. En skole formidler at det ikke er noe 
tverrfaglig team som en kan etterspørre, mens andre beskriver at det er 
et nytt tverrfaglig samarbeidsorgan under utvikling – elevtjenesten.   

 
Barnehage - Godt samarbeid med PPT og helsesykepleier. En barnehage trekker 

også fram godt samarbeid med barnevern, ellers beskrives 
barneverntjenesten som mer perifer. 

 
- Behov for spesialpedagogisk kompetanse i noen barnehager. 

 
- Har tverrfaglige team – møtes to ganger i halvåret.  

 
- Beskriver utvikling – «mye har skjedd siden vi ble en kommune». 

 
Ansatte i øvrige 
fellestjenester 

- Det er forskjellige samhandlingsmønstre mellom tjenestene i de to 
gamle kommunene, f.eks. ansvarsgruppemøter – både på praksis og 
hyppighet. 

 
- Har tverrfaglige team: elevtjenesten og barnehage team. 

 
- Barnevern opplever få meldinger fra barnehage og helsestasjon. 

Barnehage har også færrest barn tilmeldt PPT. 
 

- Det er langt igjen til vi er et lag rundt barnet. 

 

4.4 Foreldrestemmen 

Det ble 06. januar gjennomført et digitalt foreldremøte for alle FAU og SU i kommunen. Det ble her 

informert om prosess rundt skole- og barnehagestruktur utredningen fra sektorledelse og 

seniorrådgivere fra KS Konsulent.  Under gjennomgangen ble det stilt følgende spørsmål til 

deltagerne:  

 

«Hva er viktig for mitt barn i sin skole og barnehage hverdag?»  

 

 

Barneverntjenesten 
oppleves som 

fjernere, lenger ut 

Det er langt igjen til 
vi er et lag rundt 

barnet 

Jeg som styrer føler 
veldig på dette med 
barnevern….det blir 
enveis samarbeid.  
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Dette var svarene: 

 

Dette viser at områder som trygghet, vennskap, kvalitet, kompetanse og læring er sentrale 

områder for foreldrene at skole og barnehage kan tilby.  Samarbeidsorganene drøftet i etterkant 

av møtet tre ulike problemstillinger, og sendte oppsummering av drøftingene tilbake til 

kommunen.  

 

Her er oppsummering av tilbakemeldingene: 

 

Dersom du hadde 
spurt barna i 
barnehagen/skolen 
om hva en god 
barnehage/skole er 
med tanke på 
kvalitet, hva tror du 
de ville ha svart? 

- Venner, noen å være sammen med som har felles interesser, felleskap, 
samhold og inkludering.  

- Forståelse for at alle elever er forskjellige. Rettferdighet. 
- Bli sett/se det enkelte barn/sett for den en er/føle seg verdifull. 
- Godt skolemiljø – null toleranse mot mobbing. 
- Stort nok miljø både med tanke på det sosiale mellom elever og fagmiljø 

blant lærere. 
- Trygge, kjente voksne som bygger relasjoner mellom barn og mellom 

voksen/barn. Gode rollemodeller. Kompetente og engasjerte lærere. 
- Kontinuitet, stabilitet, struktur, forutsigbarhet og trygghet. 
- Mulighet for turer og utflukter i nærområder/lokalt næringsliv. 
- Godt bygg med gode fasiliteter inne og ute. 
- Skolens beliggenhet med tanke på tilhørighet til bygden og for å 

minimere tid til transport.  
Hva skal til for at 
barnehagen/skolen 
er en arena for 
sosial og faglig 
utvikling der alle 
barn og elever trives 
og kjenner seg 
inkludert?  
 
 

Relasjonelt: 
- Gode relasjoner mellom voksne og barn, barn/barn, 

voksen/barn/foresatt.  
- Respekt, anerkjennelse, forutsigbarhet, stabilitet, omsorg, likeverd, 

tilhørighet og åpenhet. 
- Venner/inkludering/fellesskap/flere å spille på/felles interesser/stort 

nok miljø/sosial utvikling/ikke for små, men heller ikke for store 
klasser. 

- Godt klassemiljø – fravær av mobbing. 
 

Gode relasjoner 
mellom voksne-
barn og mellom 

barna 
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Faglig: 
- Trygge, kompetente og nytenkende voksne, fagmiljø med ulike 

kompetanser, stabile og synlige voksne som kjenner barna.   
- Tverrfaglighet. 
- Tilpasning til elever med alle behov. 
- Elever får lik kompetanse uavhengig av skole. 
- Trygge rammer/trygghet. 
- Barn får utvikle seg i sitt tempo, føler seg sett, hørt og blir møtt på sine 

behov. Mulighet for utvikling innen flere områder, variasjon. 
- Tid til hvert enkelt barn.  
- Medvirkning og mestring. 
- Forberede elever på utdanningsvei, også innen praktiske yrker. 

Annet:  
- Forståelse for diagnoser og behov. System som fanger opp elever som 

faller utenfor. 
- Trygg skolevei/ikke for lang skolevei. 
- Fysisk aktivitet/uteskole/nærhet til natur. 
- Gode bygg som fremmer sosial og faglig utvikling inne og ute, universell 

utforming. Tilgang på bøker, digitale verktøy, hjelpemidler. 
- Oppsøke fagmiljø utenfor skole/barnehage som gir læring. 

Hva bør Åfjord 
kommune vektlegge 
i arbeidet med å få 
på plass en 
bærekraftig skole- 
og 
barnehagestruktur 
for hele Åfjord 
kommune? 
 
 

Relasjonelt: 
- Barnas beste 
- Elevtall/antall barn, bredt sosialt miljø, nok elever, gjerne over flere 

årskull, bærekraftig elevtall 
- Sosial utvikling og inkludering 
- Åpne for at foreldre kan velge den barnehagen/skolens om passer best 

for sitt barn 
Faglig: 

- Kompetanse/faglighet/faglig utvikling/fagmiljø/pedagogisk 
kompetanse/kompetanseheving 

- Likestilt tilbud i skolene og kvalitet i undervisningen (undervisning 
basert på dagens forskning) 

- Samhold på tvers av skolene 
- Gode arbeidsmiljø og attraktive arbeidsplasser 
- Klare rammer og god ledelse 
- Lære barn om hvordan en tar vare på naturen – bærekraft 
- Leksefri 
- Elevmedvirkning 
- Samle spesialkompetanse på enkelte skoler/barnehager. Nok og 

kvalifisert personell til barna som trenger det mest 
- Tverrsektorielt samarbeid 

Bygg, reisevei og lokalmiljø: 
- Trygg skole og barnehagevei/avstand/infrastruktur 
- Vektlegge miljø framfor avstand til skolen 
- Skolebygg, inne og ute areal 
- Større skoler/egen ungdomsskole. De største barna tåler lengre 

reisevei 
- Samlokalisering av skole og barnehage 
- Det bor folk over hele kommune. Likeverdighet betyr at ikke noen må 

ha veldig lang skolevei 
- Barnehager beholdes der de er slik at de minste barna ikke får for lang 

reisevei 
- Desentralisert skole og barnehage er viktig for tilflytting, samlingssted i 

bygda, tilbakeflytting, bolyst, gode arbeidsplasser i lokalsamfunnet 
- Satse på skole og barnehage utfra hvilke områder en ønsker skal 

oppleves som attraktive 

Barns beste i fokus 

Faglighet innad i 
skolen/barnehagen 

vektlegges 

At det bor folk i hele 
kommunen 
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Prosess: 
- Framtidsrettet prosess 
- Medvirkning i prosessene 
- Ved evt. endring må styrkene på de ulike enheten løftes fram og bli med 

videre 
- Lik behandling mellom alle skolene og barnehagene i kommunen 

Er det andre innspill 
fra FAU/SU? 

- Kommunen må vise at den vil at det skal bo folk i hele Åfjord, hele året 
- Statistikk sårbar for framskriving 
- Små skoler har kvaliteter, kjørevei er viktig 
- Kommunen må tilrettelegge for at enhetene skal kunne gjøre det de 

skal: kompetanse, ressurser, utvikling 
- Foreldresamarbeid viktig 
- Bekymring for endring av skolegrenser 
- Viktig å ikke være forutinntatt i forhold til små skoler – det må tas 

lokale hensyn 
- Skolesammenslåing av Brandsfjord og Sør-Roan er positivt for miljø, 

men utfordrende ift. skolevei 
- Viktig med moderne bygg som er store nok 

 

4.5 Elevråd/ungdomsråd 

Elevrådene ved Brandsfjord, Sør-Roan, Åset, Stoksund og ved den videregående skolen har fått 

mulighet til å uttale seg. Hoved overskriftene er gjengitt, men det er under hver hoved overskrift 

gitt aldersadekvate underspørsmål. 

Her er en oppsummering av tilbakemeldingene: 

Åfjord kommune har et ønske om å gi gode, framtidsrettede og stabile tjenester til både barn, elever og foreldre. Å involvere barn 
og ungdom i dette arbeidet er en selvfølge, og i første omgang vil vi vite mer om hva barn og ungdom er opptatt av. Hva er gode 
tjenester for barn og elever i fremtiden? 

Hva er viktigst for 
deg når du går på 
skole? 

- Venner 
- Trivsel 
- Godt miljø 
- Læring 
- Godt forhold til lærer. At lærere oppfører seg godt mot elevene, uansett 

om de har diagnose eller vansker. 
- Bli hørt 

Hva er en god 
skole/læring? 

- Forskjellige læringsmetoder 
- Elevmedvirkning 
- Gode lærere 
- Arbeidsro, samarbeid, positivitet og engasjement 
- Gode tilbakemeldinger – hjelp videre 
- Praktiske oppgaver 
- Diskusjoner 
- Godt læringsmiljø – lærer mye på kort tid 

Hva er en god 
skole/sosialt? 

- Venner – ha noen å være med 
- Ingen mobbing 
- Hyggelig skoledag – ha noe å glede seg til 
- Voksne en kan stole på 
- Bli respektert for den en er 
- Inkludering og mangfold 

Et godt 
læringsmiljø er når 
man lærer mye på 

kort tid 

At man har noen å 
være med 

Viktig å ha en 
skolestruktur som 
gjøre det attraktivt 
å bosette seg her.  
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Hvor fornøyd er du 
med skolen ift. 
teknisk utstyr/annet 
utstyr/uteområder? 

- Ønsker oss bedre PCer 
- Vi er fornøyde med det tekniske på vår skole 
- Kjempefornøyd, men smart tv virker ikke 
- Utstyr er veldig dårlig i gymmen. Kunst og håndverk bra 
- Utstyr på vår skole er ganske mye bruk og kan oppgraderes 
- Godt utvalg av utstyr i gym, men må bruke gamle redskaper og gammel 

maling 
- Ute: Det kunne vært flere ting å holde på med (Brandsfjord) 
- Ute: Meget bra (Sør-Roan) 
- Ute: Er kjedelig og nedslitt – jobbes med (Åset) 
- Ute: Det er helt fint (Stoksund) 

 

4.6 Oppsummering av innsikt: 

KSK har en gjennomgående opplevelse av å snakke med engasjerte og dedikerte ansatte i skole og 

barnehage som formidler at de er svært opptatt av å gi barn og unge et kvalitativt godt tilbud. 

Mange ansatte beskriver at de er stolte av tilbudet de leverer. De formidler samtidig at de ser 

viktigheten av å se på struktur for å bygge bærekraftige framtidsrettede tjenester.  

 

Skolene beskriver fokus på framtidsrettet læring, sosial utvikling for elevene og hvordan skolen er 

en bidragsyter i lokalsamfunnet. KSK vurderer at det jobbes systematisk og godt på mange 

enheter, men ser samtidig at det er forskjeller mellom skolene i forhold til i hvor stor grad de har 

lederkapasitet, strukturer og et bredt nok fagfelleskap for å jobbe utviklingsrettet slik at de innfrir 

kravene i fagfornyelsen. De mindre enhetene beskriver at et trygt læringsmiljø, at barn blir sett og 

høy kvalitet på tilpasset undervisning kompenserer for ulempene med eksempelvis å være et 

mindre fagmiljø. Også skolen som en aktør i lokalsamfunnet trekkes fram som viktige element hos 

de mindre enhetene.  

 

Også i barnehage vurderer vi at det er høy kvalitet på mye av det som presenteres for oss. Det er 

imidlertid delvis de samme mønstre som sees i barnehage ved at de miste enheten beskriver 

kvalitet i trygge rammer og at barn blir sett, mens de større enhetene beskriver kvalitet i bredt 

fagmiljø og større sosialt miljø for barn og ansatte. Mindre styrerressurs beskrives som krevende i 

de mindre enhetene, at det er sårbart i forhold til bemanning tidlig og sent på dagen (sikkerhet) og 

at møter må legges til kveldstid. Flere barnehager beskriver behov for økt spesialpedagogisk 

kompetanse.  
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Det å være en del av et sosialt miljø hvor barn er en del av et fellesskap beskrives gjennomgående 

som viktig av både barnehage og skole, og som viktigere for barn jo eldre de blir. Alle beskriver for 

små miljø som sårbart for barn, og det å være endel av et faglig og sosialt miljø som viktig for 

ansatte. Barn og ansattes reisetid til enhetene er en utfordring som mange er opptatt av, og 

beskriver at dette er mer krevende jo mindre barna er.  

 

I forhold struktur for felles organisasjonsutvikling i skole og barnehage vurderer KSK at det i dag er 

strukturer som skal legge til rette for læring og felles utvikling mellom skolene, men at det ikke i 

tilstrekkelig grad til nå har gitt effekt ved at skolene beskriver lav kjennskap til hverandres 

utviklingsarbeid og praksis, og liten grad av fellesskapsfølelse.  Barnehagene framstår mer forent 

om et felles utviklingsarbeid som alle enhetene har søkelys på og jobber målrettet mot, og 

beskriver seg i større grad sin del av en enhet.   

 

KSK vurderer at det er ulikt hvordan enhetene i skole og barnehage bruker hjelpetjenestene. 

Hjelpetjenestene beskriver at de enhetene som er kommet lengst i utviklingsarbeid bruker 

hjelpetjenestene mer rettet mot systemarbeid. Både skole og barnehage beskriver et godt 

samarbeid med PPT og helsesykepleier, mens de opplever lengre avstand til barneverntjenesten. 

Hjelpetjenestene selv beskriver at det ikke er samarbeidsstrukturer som gjør at de sammen med 

skole og barnehage framstår som et lag rundt barnet og familien. Hjelpetjenestene beskriver det 

som ressurstappende at de har mange enheter å forholde seg til. Barneverntjenesten formidler at 

de får få meldinger fra barnehage og helsestasjon. KSK vurderer at det kan indikere at det er behov 

for å rette fokus mot målrettet tidlig innsats og systematisk arbeid for å tidlig oppdage barn med 

behov for bistand.  

 

Rekruttering beskrives generelt som krevende både av skole og barnehage. Det å være en større 

enhet beskrives av skole og barnehage som et konkurransefortrinn, samtidig som arbeidsplasser i 

nærområdet og levende bygder er argument for desentralisert skole og barnehage. Det å være en 

del av et fagmiljø beskrives som viktig for ansatte. 

 

Foreldrene beskriver at for barn og unge er sosiale relasjoner, trygget og inkludering viktig. De 

formidler at det må være høy kvalitet på det faglige tilbudet, hvor trygge voksne med relasjonelle 

ferdigheter gir gode og engasjerende rammer for barn. Et utviklingsfremmende foreldresamarbeid 
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beskrives som viktig. Bygg og uteareal må gi mulighet for lek og læring, og være trygge og 

framtidsrettet. Barn og unges mulighet for medvirkning og opplevelse av mestring trekkes fram av 

flere som sentralt. For noen foreldre er det at barn kan være en del av et større barnemiljø og ha 

flere å spille på viktig, mens for andre er det viktig med små, trygge og oversiktlige miljø. Skolen og 

barnehagen som en samlingsplass i bygden og bidragsyter til levende bygder formidlers som 

sentralt, men beskrives at ikke må gå på bekostning av barns mulighet for samspill med andre og 

faglig utvikling.  

 

Elevene beskriver det å ha venner, være inkludert i et fellesskap og at det er et godt miljø på skolen 

som viktig. De beskriver videre at det er viktig med et godt læringsmiljø, gode og engasjerte lærere, 

at de blir hørt og får medvirke. Elevråd fra noen skoler beskriver fornøydhet med utstyr og tekniske 

hjelpemidler på sin skole, mens andre beskriver at dette har behov for oppjustering.   
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5. En økonomisk bærekraftig barnehage- og skolestruktur 

Formålet med en økonomisk bærekraftsanalyse er å tydeliggjøre den økonomiske bærekraften i 

barnehage- og grunnskoletjenestene på sikt. Videre skal bærekraftsanalysen gi et grunnlag for å 

gjøre prioriteringer som styrer ressursbruken slik at det blir en god balanse mellom volum, omfang 

og kvalitet i tjenestene.  

Fordi det forventes store endringer i befolkningssammensetningen i norske kommuner i årene 

framover vil også etterspørselen etter kommunes tjenester, og utgiftsbehovet og inntektsnivået, 

endres.  En analyse av den økonomiske bærekraften i oppvekst tjenestene må derfor gjøres med 

utgangspunkt i kommunens økonomiske bærekraft i dag. 

I denne økonomianalysen vurderes først det økonomiske handlingsrommet og den økonomiske 

bærekraften i Åfjord kommune i dag. Denne delen av analysen er basert på indikatorer som 

utgiftsbehov og inntektsnivå og finansielle nøkkelindikatorer. Deretter gjennomføres en analyse av 

det «teoretisk» omstillingspotensialet til kommunens tjenstester, før det foretas en analyse av 

utfordringsbildet til grunnskolen og barnehager i Åfjord kommune. Denne delen av analysen er 

basert på befolkningsframskrivinger fra SSB og anslag på hvordan dette vil påvirke etterspørselen 

etter tjenestene og kostnadene.  

I siste del av økonomianalysen identifiseres de viktigste økonomiske drivene i tjenestene og det 

økonomiske handlingsrommet. Dette skal gi et utgangspunkt for kommunen til å identifisere 

handlingsvalg som gir en bærekraftig utvikling av tjenestene.  

5.1 Økonomisk handlingsrom og bærekraft i dag 

Under analyseres det økonomiske handlingsrommet og bærekraften til Åfjord kommune i dag. 

Kommunens inntektsnivå og utgiftsbehov analyseres sammen med sentrale nøkkeltall for 

økonomisk bærekraft.  

Utgiftsbehov 

Kommunens utgiftsbehov er et uttrykk for om kommunens tjenester er dyre eller billig å 

produsere. I økonomiske analyser brukes «indeksberegnet utgiftsbehov» som et mål på hvor mye 

det objektivt sett koster å produsere velferdstjenester for kommunen sammenlignet med andre 
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kommuner. 10  Hvis en kommune har et utgiftsbehov som er lavere enn landsgjennomsnittet kan vi 

forvente at det er rimeligere å produsere tjenesten enn gjennomsnittet i landet, mens hvis 

utgiftsbehovet er over landsgjennomsnittet forventer vi at tjenesten er dyrere å produsere.  

 

Figur 5.1 viser at Åfjord kommune har et indeksberegnet utgiftsbehov på 1,16 (indeksscore 1.00 

tilsvarer landsgjennomsnittet). Dette betyr at å produsere velferdstjenester i Åfjord kommune er 

beregnet å koste 16 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Dette er om lag som gjennomsnittet i 

kommunegruppen, men noe høyere enn Indre Fosen og Ørland kommuner.  

Figur 5.1: Indeksberegnet utgiftsbehov, etter kommune i KOSTRA gruppe 6, Indre Fosen og Ørland. 

 

 

Mens figuren over viser kommunenes samlede utgiftsbehov for alle tjenester, viser figur 5.2 

indeksberegnet utgiftsbehov for grunnskole. Figuren viser at Åfjord på grunnskoletjenesten har et 

utgiftsbehov på 0,937. Dette tilsvarer 93,7 prosent av landsgjennomsnittet og er lavest av alle 

kommunene i kommunegruppen og noe lavere enn både Indre Fosen og Ørland kommuner. Dette 

betyr at grunnskolen i Åfjord er vel 6 prosent rimeligere å drifte enn landsgjennomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Om inntektssystemet - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/
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Figur 5.2: Indeksberegnet utgiftsbehov grunnskolen, kommunegruppe 6, Indre Fosen og Ørland, 2021. 

 

 

Figur 5.3: Indeksverdier, delkostnadsnøkkelen grunnskole, Åfjord og kommunegruppe 6. 

 

Figur 5.3 viser indeksverdiene for Åfjord 

kommune. Figuren forklarer hvorfor 

grunnskolen i Åfjord objektivt sett er 

rimeligere å drifte. Årsaken er at Åfjord har 

en mye lavere andel barn i grunnskolealder 

som andel av befolkningen i kommunen enn 

en gjennomsnittet i landet.  Lange 

reiseavstander i kommunen, en noe høyere innvandrerandel i skolepliktig alder, og et høyt nivå på 

basiskriteriet, som er kompensasjon for smådriftsulemper, bidrar isolert sett til å trekke 

utgiftsbehovet opp. 

 

Også barnehage tjenesten i Åfjord har et indeksberegnet utgiftsbehov noe under lands-

gjennomsnittet. Figur 5.4 viser at Åfjord innen barnehage har et utgiftsbehov på 96,6 prosent. Selv 

om det er lavere enn landsgjennomsnittet, så er det høyere enn gjennomsnittet i kommune-

gruppen og Indre Fosen, og bare noe lavere enn Ørland kommune.  
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Figur 5.4:  Indeksberegnet utgiftsbehov barnehage, kommunegruppe 6, Indre Fosen og Ørland, 2021. 

 

 

Figur 5.5: Indeksverdier, delkostnadsnøkkelen barnehage, Åfjord og kommunegruppe 6. 

 

Figur 5.5 viser indeksverdier for 

Åfjord kommune på kriterier som 

inngår i delkostnadsnøkkelen for 

barnehage. Den viser at Åfjord 

kommunes andel av barn i 

barnehagealder er på nivå med 

landsgjennomsnittet. Utgifts-

behovet trekkes noe opp av en 

noe høyere andel barn uten 

kontantstøtte enn 

landsgjennomsnittet. Lav andel innbyggere med høyere utdanning trekker utgiftsbehovet ned.  

Inntektsnivå 

For å gi et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes inntektsnivå, og økonomisk handlingsrom, 

korrigerer vi for kommunenes utgiftsbehov når vi sammenligner inntektsnivået. Denne 

korrigeringen betyr at inntektsnivået justeres opp eller ned ut fra hvor mye det objektivt sett koster 

å produsere velferdstjenester. Kommuner som har et lavt utgiftsbehov («billige» å drive) får justert 

opp inntektene, mens kommuner med et høyt utgiftsbehov («dyre» å drive) får justert inntektene 

ned. Siden Åfjord kommune har et utgiftsbehov som er 16 prosent over landsgjennomsnittet er 

inntektsnivået justert ned.  
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Figur 5.6 viser nivået på kommunenes frie inntekter, altså rammetilskudd, skatteinntekter, 

finansinntekter og eventuelle inntekter kommunene har fra konsesjonskraft og havbruksfond, 

korrigert for utgiftsbehov. 11  Figuren viser at Åfjord har et høyt inntektsnivå, vel 36 prosent over 

landsgjennomsnittet. Dette betyr at for hver million kroner i frie inntekter som en gjennomsnitts-

kommune mottar, har Åfjord kommune vel 360 000 kroner ekstra i frie inntekter. Til 

sammenligning har Indre fosen og Ørlandet kommuner frie korrigerte inntekter på om lag 101 og 

103 prosent av landsgjennomsnittet. Åfjord kommune har også et høyere inntektsnivået enn de 

fleste andre kommunene i kommunegruppen.  

Figur 5.6: Frie inntekter 2020 korrigert for utgiftsbehov, etter kommune i KOSTRA grupper 3 og 6 

 

At Åfjord kommune har et høyt inntektsnivå betyr isolert sett at Åfjord kommune kan bruke mer 

ressurser på grunnskole og barnehager og andre velferdstjenester enn utgiftsbehovet tilsier. Dette 

betyr at vi kan forvente at både grunnskole og barnehage prioriteres høyere i Åfjord målt i kroner 

per innbygger i målgruppen enn i Indre Fosen, Ørland og Landet uten Oslo og gjennomsnittet i 

kommunegruppe 6. Det bør understrekes at det ikke er godt dokumenterte sammenhenger 

mellom kommunenes ressursbruk per innbygger i målgruppen og kvaliteten på tjenesten.  

 

 

 

11 Øremerkede tilskudd og kommunens gebyrinntekter er ikke inkludert.  
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Økonomisk bærekraft 

Økonomisk bærekraft måles i mange kommuner med nivået på netto driftsresultat, som er et 

uttrykk for kommunens balanse. I tillegg bruker de fleste kommuner nivået på netto lånegjeld og 

hvor mye midler kommunen har i fondsreserver som indikatorer på den økonomiske bærekraften.  

 

KSK sin vurdering er at kommunenes økonomiske bærekraft ikke kan vurderes på bakgrunn av 

nivået på enkeltindikatorer, men bør vurderes med utgangspunkt i balansen mellom disse. I tillegg 

må nivået på disse indikatorene vurderes opp mot kommunenes inntektsnivå, risikoeksponering 

og potensiale for å redusere nivået på driften dersom det blir er nødvendig. 

 

Figurene under viser de tre finansielle nøkkelindikatorene, netto driftsresultat, gjeldsgrad og 

disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for Åfjord kommune, kommunegruppe 6 og 

landet uten Oslo. Figur 5.7 viser nivået på netto lånegjeld i andel av brutto driftsinntekter 

(gjeldsgrad) for perioden 2015 – 2020. I 2020 hadde Åfjord kommune en gjeldsgrad på 108,3 

prosent av brutto driftsinntekter. Til sammenligning var gjennomsnittlig gjeldsgrad for 

kommunene i KOSTRA gruppe 6 på 84,6 prosent og landet uten Oslo 96,1 prosent. Figuren viser at 

gjeldsgraden økte fram mot kommunesammenslåingen. Gjeldsgraden har også økt for 

kommunegruppen og for landet, men økningen i Åfjord var sterkere fra 2018 til 2020.  

 

Figur 5.7: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

For at en kommune skal være i stand til å 

håndtere uforutsette hendelser på utgifts- 

eller inntektssiden, er det nødvendig med 

en god balanse mellom gjeldsgrad og 

fondsreserver. Figur 5.7 viser 

disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter. Størrelsen på 

disposisjonsfondet forteller hvor stor 

økonomisk buffer kommunen har 

tilgjengelig. Denne bufferen har betydning 

for hvordan kommunen kan håndtere vesentlige endringer i økonomiske rammebetingelser, og 

bør være slik at den kan dekke opp for kortsiktige svingninger og uforutsette hendelser.  



 

 

 

 

KSK-rapport nr. 4 /2022 36 

 

Nivået en kommune bør ha på disposisjonsfond avhenger av risikoeksponeringen. I Åfjord 

kommune er risikoen særlig knyttet til gjeldsgraden som bidrar til høy risiko knyttet til 

rentebærende lån. At kommunen har høye eiendomsskatteinntekter fra vindkraft og inntekter fra 

havbruksfond bidrar også isolert sett til høyere risikoeksponering fordi inntektsnivået kan bli 

redusert hvis rammebetingelsene endres.  

 

Figur 5.8: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter                                                                                                                     

Figur 5.8 viser at Åfjord kommune har et 

disposisjonsfond på 19,9 prosent i 2020. 

Dette er et nivå som er godt over de 

generelle anbefalingene knyttet til nivået 

på disposisjonsfondet. Gitt at Åfjord 

kommune har en høyere gjeldsgrad enn 

gjennomsnittet i kommunegruppen og i 

landet, er behovet for å ha et høyt nivå på 

disposisjonsfondet større i Åfjord 

kommune. Dagens nivå vurderes å være tilstrekkelig til å dekke den noe høye 

risikoeksponereringen til Åfjord kommune. 

 

Figuren under viser netto driftsresultat i andel av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i 

prosent av brutto driftsinntekter og viser hva kommunene sitter igjen med til avsetninger og 

investeringer. 

Figur 5.9: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

Figur 5.9 viser at Åfjord kommune hadde 

et høyt netto driftsresultat i 2020 på 6,2 

prosent av driftsinntektene. Dette er 

vesentlig høyere enn det som generelt er 

et anbefalt nivå på 2-3 prosent, og høyere 

enn både gjennomsnittet i 

kommunegruppen som var på 3,8 prosent 

og gjennomsnittet i landet uten Oslo som 
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var på 2,5 prosent.  Hva som er et bærekraftig nivå, avhenger imidlertid også av resultatet på de 

andre finansielle indikatorene. 

 

En samlet vurdering av utvikling i de tre finansielle indikatorene er at Åfjord kommune har 

forholdsvis gode finanser.  Gjeldsgraden er høy, men tatt i betraktning et godt netto driftsresultat 

og det høye nivået på disposisjonsfondet er gjeldsgraden ved utgangen av 2020 på et akseptabelt 

nivå. Høy gjeldsgrad bidrar til en høyere risikoeksponeringen enn kommunegruppen og landet 

uten Oslo, og en betydelig økning i rentenivået, eller en reduksjon i inntektsnivået, vil kunne bidra 

til at det er nødvendig å redusere driftsutgiftene over tid.  

 

At Åfjord kommune har høye frie disponible inntekter og et høyt driftsnivå (jf. neste kapittel) 

styrker isolert sett den økonomiske bærekraften. Dette fordi det er et handlingsrom for å redusere 

driftskostnadene dersom det blir nødvendig. Det må imidlertid tas i betraktning at det høye 

inntektsnivået til Åfjord kommune har sammenheng med høye inntekter fra eiendomsskatt knyttet 

til vindkraft og til inntekter fra havbruksfond. Nivået på disse inntektene kan endres dersom 

kommunenes rammebetingelser knyttet til disse inntektskildene endres.  

Oppsummert 

I gjennomgangen over har vi presentert den økonomiske situasjonen i dagens Åfjord kommune. 

Oppsummert har kommunen et høyere utgiftsbehov enn landet, men utgiftsbehovet på 

grunnskole og på barnehage er noe lavere enn landsgjennomsnittet.  

 

Åfjord kommune har god økonomisk bærekraft. Selv om gjeldsgraden er forholdsvis høy, har 

kommunen et høyt nivå på fondsreservene og et godt netto driftsresultat. Sett i sammenheng med 

det høye inntektsnivået indikerer dette at det er det handlingsrom for å investere noe i fremtiden. 

Fordi kommunens høye inntektsnivå er knyttet til eiendomsskatt fra vindkraft og havbruksfondet 

bør det imidlertid gjøres fullstendige vurderinger knyttet til risiko for reduksjon av inntektsnivået, 

samt risiko knyttet til renteeksponert gjeld.     
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5.2 Driftsutgifter og omstillingspotensialet  

I dette kapitlet beskrives prioriteringer og det teoretiske innsparingspotensialet basert på 

regnskapet for 2020. Analysen gir et utgangspunkt for å vurdere potensialet for omstilling i 

grunnskole og barnehage tjenestene sett i forhold til kommunens øvrige tjenester.  

 

Utgiftsnivå og omstillingspotensialet er analysert på bakgrunn av netto driftsutgifter korrigert for 

utgiftsbehov (behovskorrigerte netto driftsutgifter). Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 

inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene er trukket fra (dvs. øremerkede tilskudd, 

refusjoner etc.).   

 

At utgiftene er behovskorrigert innebærer at det er korrigert for forskjeller knyttet til demografi, 

geografi og sosiale forhold som systematisk påvirker kommunenes kostnadsnivå. Dette er gjort 

med utgangspunkt i kostnadsnøkkelen, inkludert delkostnadsnøkklene, som brukes av 

Kommunal- og distriktsdepartementet når staten beregner utgiftsutjevningen og rammetilskuddet 

til kommunene. Når vi korrigerer for utgiftsbehovet, er derfor i prinsippet alle kommunene 

sammenlignbare.   

  

Driftsutgifter  

Figur 5.10 viser netto driftsutgifter målt i kroner per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet, for 

grunnskole og barnehager. Figuren viser at Åfjord har vesentlig høyere utgifter til grunnskole enn 

Indre Fosen, Ørland og Landet uten Oslo, og noe høyere enn kommunegruppen. Sammenlignet 

med landet uten Oslo er forskjellen 2968 kroner per innbygger. I sum innebærer det at Åfjord 

drifter grunnskolen om lag 12 millioner kroner dyrere enn landsgjennomsnittet.   

 

På barnehager har Åfjord kommune lavere utgifter målt i kroner per innbygger enn Indre Fosen og 

kommunegruppen, men høyere enn Ørland og landet uten Oslo. Sammenlignet med landet uten 

Oslo er forskjellen 517 kroner per innbygger. Dette tilsvarer en forskjell på om lag 2 millioner 

kroner.  
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Figur 5.10: Prioriteringer grunnskole og barnehage 2020, kroner per innbygger, Åfjord kommune, 

kommunegruppe 6, Landet uten Oslo, Indre Fosen og Ørland. Behovskorrigert.  

  

  

Omstillingspotensiale   

Fordi Åfjord har et høyt netto utgiftsnivå per innbygger korrigert for utgiftsbehov, har kommunen 

også et betydelig potensial for reduksjon av utgiftsnivået. Figur 5.11 viser det teoretiske 

omstillingspotensialet til Åfjord kommune når vi sammenligner ressursbruken med 

Kommunegruppen og Landet uten Oslo på grunnskole og barnehage. På grunnskole er 

omstillingspotensialet beregnet til 11,9 millioner kroner i forhold til landet uten Oslo. 

Sammenlignet med på Ørland og Indre Fosen er omstillingspotensialet henholdsvis 13,2 millioner 

kroner og 9,2 millioner kroner. Kommunegruppen er imidlertid mer på nivå med Åfjord, og drifter 

bare 1 million kroner billigere enn Åfjord.   

 

På barnehager er bildet mer blandet. Sammenlignet med Ørland og landet uten Oslo har Åfjord et 

omstillingspotensiale på henholdsvis 4,4 og 2,1 millioner kroner. Sammenlignet med Indre Fosen 

og kommunegruppen drifter Åfjord barnehagetjenesten rimeligere, og omstillingspotensialet er 

derfor negative, henholdsvis -4,6 og – 3,0 millioner kroner.   
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Figur 5.11: Teoretisk omstillingspotensialet grunnskole og barnehage, Åfjord kommune 

sammenlignet med KOSTRA gruppe 6, Landet uten Oslo, Indre Fosen og Ørland.  

 

5.3 Demografiendringer og endringer i kostnader 

Fordi det forventes store endringer i befolkningssammensetningen i norske kommuner i årene 

framover vil også utgiftsbehovet, inntektsnivået og etterspørselen etter kommunenes tjenester 

endres.   

 Figur 5.12:  Utvikling i folketall 2013 – 2031, per 1.1 hvert år.  Åfjord kommune, landet og Trøndelag. 

Den 1. januar 2021 var det 

4271 innbyggere i Åfjord 

kommune.  Figur 5.12 viser 

utvikling i folketall i Åfjord fra 

2013 til i dag og SSBs 

befolkningsframskriving fram 

til 2031 for Åfjord, landet og 

Trøndelag. I perioden fra 2013 

til 2019 har det vært en 

moderat økning i folketallet til 

Åfjord kommune. Fra 2019 til 

2021 har folketallet igjen blitt 

redusert noe og forventes å 

falle fram mot 2025.  
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Figur 5.13 under viser befolkningsutviklingen i ulike aldersgrupper i perioden 2013 – 2021, og 

forventet befolkningsutvikling for disse aldersgrupper fram mot 2040. Mens det forventes en stor 

økning i aldersgruppen 67 år og eldre, og det forventes en moderat nedgang i alle andre 

aldersgrupper. Økningen i aldergruppen 67 år og eldre er på om lag 15 prosent i løpet av perioden 

fra 2022 til 2031, mens økningen fra 2020 til 2040 er på 39 prosent. For barn i barnehagealder 

forventes det en nedgang på nesten 25 prosent fram til 2031. Dette følger etter det har vært 

betydelig vekst fra 2013 til 2020. For barn i grunnskolen forventes en vekst i neste tiårsperiode opp 

mot 20 prosent til 2029. Vi kan deretter forvente en gradvis reduksjon som flater ut på 2021 nivå fra 

2035 til 2040. 

Figur 5.13: Befolkningsutvikling og framskriving etter aldersgrupper 2013- 2031 og 2020 – 204, SSBs 

middelalternativ.  Kilde: SSB 2020 / KS 2021.  

 

Figurene under viser netto innflytting fra Åfjord i årene 2012 – 2020 og sum netto innflytting i 

samme periode. Figurene viser at det de fleste år har vært en netto utflytting fra Åfjord. Totalt har 

utflyttingen i hele perioden vært 78 personer. Når vi tolker denne utviklingen i sammenheng med 

figuren befolkningsutviklingen vist over, illustrerer dette at det ikke er en direkte sammenheng 

mellom befolkningsutvikling og netto innflytting. Det viser også at det ikke er en direkte 

sammenheng med etterspørselen etter barnehageplasser og grunnskoleplasser som var økende 

for barnehager, men synkende for grunnskole i perioden 2013-2020. Med andre ord må det en 

kraftig endring til i flyttemønsteret for at snu befolkningsutviklingen. Betydelige endringer i 

fødselsrater og innvandring kan likevel påvirke utviklingen positivt eller negativt i årene framover. 
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Figur 5.14:  Netto innflytting 2012 – 2020 per år og sum netto innflytting for perioden.  Kilde: SSB 2021. 

 

 

Framskriving av kostnader 

Endringer i befolkningssammensetningen påvirker kommunens tjenester. Flere eldre medfører økt 

behov for pleie- og omsorgstjenester, flere barn i grunnskolen økt behov for elevplasser i en 

periode, og færre barnehagebarn medfører redusert behov for barnehageplasser. Kostnadene 

påvirkes imidlertid også av andre forhold enn etterspørsel og dekningsgrad, som for eksempel 

struktur og eiendomsmasse, innhold og kvalitet i tjenestene, folkehelse, og eventuell bruk av nye 

teknologiske virkemidler.  

Figur 5.15: Framskrivning av kostnader etter sektorer, basert på netto driftskostnader per person i 

målgruppene for Åfjord kommune.  Kilde: KOSTRA 2021 og SSB befolkningsframskrivinger 2020. 
 

Figur 5.15 viser anslag på endringer Åfjord 

kommunes kostnader for sektorene fram 

til 2040 dersom kommunen viderefører 

dagens prioriteringer. Anslagene er basert 

på gjennomsnittskostnader per person i 

målgruppene for tjenestene i 2020 i Åfjord 

kommune, og er framskrevet i forhold til 

befolkningsframskrivingen fra SSB. 

Anslagene forutsetter uendrede 

standarder og omfang i tjenestene, og 

inkluderer ikke investeringer. Kostnadene vil øke kraftigst for helse- og omsorg gjennom hele 

perioden, tilsvarende en merkostnad på vel 40 millioner kroner i 2040 i forhold til i 2020. Det 
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forventes imidlertid også en vesentlig økning i kostnadene for grunnskolen fram til 2029, før 

kostnadene forventes å synke tilbake til dagens nivå mot 2035. For barnehager forventes det en 

nedgang i kostnader fram til 2025, før utviklingen flater gradvis ut mot 2034.  

 

Figurene under viser i likhet med figuren over framskriving av kostnader, men kun for barnehager 

og grunnskole. Figurene illustrerer utfordringene til tjenestene.  Barnehagetjenesten er nå i en 

situasjon hvor det etter noen år med vekst i etterspørselen er en sterk reduksjon i antall barn i 

målgruppen fram til 2026. Etter 2026 forventes en mer moderat nedgang fram til 2033 hvor 

etterspørselskurven flater ut. Fra 2021 til 2026 medfører reduksjonen i antall barn i barnehagealder 

at barnehagetjenesten må redusere kostnadene med nesten 10 millioner kroner, dersom 

enhetskostnadene ikke skal øke.  

 

Grunnskoletjenesten står i dag i en situasjon hvor kostnadene forventes å øke med over 10 

millioner kroner fram til 2030. Dette er imidlertid kun en midlertidig vekst i etterspørselen, og fra 

2030 fram mot 2036 forventes etterspørsel å synke tilbake til dagens nivå. Det er derfor ikke 

bærekraftig å planlegge for en langsiktig oppbygging av grunnskoletjenesten. Dette må også sees i 

sammenheng med at Åfjord allerede i dag har høye enhetskostnader til grunnskolen når vi 

sammenligner med andre kommuner. Dersom tjenestetilbudet nå bygges varig opp for å håndtere 

en midlertidig vekst vil kommunen på sikt kunne få utfordringer til å møte det økte behovet på 

andre tjenesteområder, særlig knyttet til pleie- og omsorgstjenester.  

Figur 5.16: Framskrivning av kostnader etter sektorer, basert på netto driftskostnader per person i 

målgruppene for Åfjord kommune, grunnskole og barnehager.  Kilde: KOSTRA 2021 og SSB 

befolkningsframskrivinger 2020.  
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Gjennom statsbudsjettet kompenseres kommunene i prinsippet for økning i demografikostnader. 

Kommunene kompenseres imidlertid kun for gjennomsnittskostnaden per innbygger, ikke for det 

kostnadsnivået kommunen faktisk har. Den midlertidige økningen i kostnadene til grunnskolen er 

vesentlig høyere enn det kommunen vil motta i økt rammetilskudd for denne aldersgruppen. 

Årsaken til dette er at Åfjord har mye høyere enhetskostnader enn det som kompenseres gjennom 

inntektssystemet. Dersom dagens kostnadsnivå per elev videreføres på grunnskole, må andre 

tjenester prioriteres ned for å finansiere den samlede økningen i utgifter til grunnskolen.   

 

Det gis ingen statlig kompensasjon når det blir færre brukere i barnehager. Figuren viser at 

barnehagetjenesten i dag står i en situasjon hvor kostnadene forventes å bli kraftig redusert fram 

mot 2026 og gradvis videre mot 2034. Hvis kostnadene til barnehage holdes på dagens nivå vil 

barnehagen bli prioritert opp med om lag 10 millioner kroner fra 2020 til 2026 og andre tjenester 

må prioriteres tilsvarende ned. Reduksjonen i rammetilskuddet knyttet til redusert antall barn i 

målgruppen for barnehagetjenester vil antagelig bli marginalt lavere enn anslaget over, da Åfjord 

har noe høyere enhetskostnader til barnehagetjenesten enn landsgjennomsnittet.  Selv om 

inntektstapet er noe mindre enn 10 millioner kroner vil det å ikke redusere utgiftsnivå i takt med 

demografiendringen, innebære en sterk økning i prioriteringen av barnehagetjenesten.  

 

Oppsummert 

Det vil ha betydelige økonomiske konsekvenser dersom grunnskole- og barnehagetjenestene ikke 

tilpasses endringene i etterspørselen som vil følge av befolkningsutviklingen. Grunnskolen vil øke 

kostnadene, fra et allerede høyt nivå, med 10 millioner kroner fram mot 2030.  Dette vil få enda 

større konsekvenser for kommuneøkonomien etter 2030 når elevtallet igjen forventes å synke, for 

da vil også frie inntekter isolert sett bli redusert gjennom trekk i utgiftsutjevningen og 

rammetilskuddet i statsbudsjettet. Tilsvarende vil barnehagetjenesten i praksis bli prioritert opp 

med 10 millioner kroner fra 2020 til 2026 hvis tjenesten ikke bygges ned i takt med reduksjonen i 

etterspørselen.  

 

Uten en omstilling av barnehage- og grunnskoletjenestene må andre tjenester prioriteres ned og 

kommunens handlingsrom til å møte andre samfunnsutfordringer, som den sterke veksten i 

behovet for pleie- og omsorgstjenester, vil bli svekket. Til tross for at kommunen i dag har et høyt 
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inntektsnivå og gode finanser, vil kommunens økonomiske bærekraft da bli utfordret på sikt.  

Motsatt vil en god tilpasning til den demografiske utviklingen isolert sett gi økt rom for nye 

investeringer.  

5.4 Prioritering og kostnadsdrivere i grunnskolen 

Som vist over har Åfjord et omstillingspotensial på grunnskole. Når vi korrigerer for utgiftsbehovet 

er omstillingspotensialet beregnet til 11,9 millioner kroner i forhold til landet uten Oslo og 1 

millioner kroner i forhold til kommunegruppen.  Sammenlignet med Ørland og Indre Fosen er 

omstillingspotensialet henholdsvis 13,6 millioner kroner og 9,2 millioner kroner.  

I dette delkapittelet vil vi først sammenligne prioriteringen av grunnskoletjenesten til Åfjord mot 

Indre Fosen, Ørland, kommunegruppen og landet uten Oslo, før vi identifisere de viktigste 

økonomiske driverne i grunnskole- og barnehagetjenestene. Dette skal gi et kunnskapsgrunnlag til 

eventuelle valg som kan tas for å sikre at tjenestene både har god kvalitet og er økonomisk 

bærekraftige. 

 

Til forskjell fra analysene over er det ikke korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mellom 

kommunene. I stedet analyserer vi utgiftsnivået i forhold til målgruppen. Dersom vi i tillegg hadde 

korrigert for utgiftsbehovet, ville det blitt en «overkorrigering» som øker risikoen for feiltolking på 

flere funksjoner.  

 

Prioritering grunnskole 

Figur 5.17 viser utgiftsnivået i grunnskole i Åfjord kommune, målt i kroner per innbygger i 

målgruppen 6-15 år og hvor stor andel av kommunens frie inntekter som ble brukt på grunnskole i 

2020. Med andre ord gir figuren en beskrivelse av hvor høyt kommunen prioriterer denne 

tjenesten. 
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Figur 5.17 Prioritering grunnskole.  
Åfjord kommune bruker 

mer per innbygger i 

målgruppen enn alle 

andre kommuner det 

sammenlignes med her. 

Kommunen brukte 176 

tusen kroner per 

innbygger 6-15 år. Dette 

var 57 tusen kroner mer 

enn landsgjennomsnittet 

og 11 tusen mer enn 

kommunegruppen. Sammenlignet med Ørland og Indre Fosen brukte Åfjord henholdsvis 59 tusen 

og 42 tusen kroner mer per innbygger 6-15 år. Grong brukte enda noe mer enn Åfjord. 

Figuren viser videre at Åfjord brukte 21,1 prosent av kommunens frie inntekter på grunnskolen. Det 

var noe mindre enn Landet uten Oslo, og marginalt mer enn kommunegruppen.  

Figur 5.18 under viser fordelingen av utgiftene på ulike funksjoner, dvs. ulike oppgaver knyttet til 

grunnskoleopplæring, målt i kroner per innbygger 6-15 åringer. Figuren viser at Åfjord kommunes 

høye utgiftsnivå til grunnskolen i hovedsak forklares med at kommunen har en høy prioritering av 

funksjon 202, drift av grunnskolen. Kommunen brukte om lag 49 tusen mer enn landet uten Oslo 

og 15 tusen mer enn kommunegruppen. Sammenlignet med Ørland, Indre Fosen og Grong brukte 

Åfjord henholdsvis 53 tusen, 42 tusen og 12 tusen kroner mer på drift av grunnskolen.  

Åfjord prioriterer også skoleskyss høyt. I 2020 brukte Åfjord vel 5 200 kroner per innbygger 6-15 år 

på skoleskyss.  Det var om lag 1 300 kroner mer enn kommunegruppen og 3 100 kroner mer enn 

landet uten Oslo. Utgiftene til skolelokaler var imidlertid noe lavere enn kommunegruppen og noe 

høyere enn landet.   
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Figur 5.18: Netto driftsutgifter etter funksjoner, grunnskole.  

 

Åfjord kommune har ikke høye kostnader til SFO når vi sammenligner med kommunegruppe eller 

landet uten Oslo. Figur 6.3 under viser netto driftsutgifter til skolefritidsordningen (SFO) per 

innbygger 6-9 år. Åfjord kommune brukte i 2020 om lag 4 700 kroner per innbygger 6 – 9 år.  Åfjord 

hadde lavere kostnader til SFO enn både kommunegruppen, landet uten Oslo, Grong og Indre 

Fosen, men noe høyere enn Ørland kommune. 

Figur 5.19: Prioritering skolefritidsordningen 

 

Kostnadsdrivere i grunnskole 

Under vurderes de viktigste kostnadsdriverne i grunnskolen; skolestørrelse, gruppestørrelse, 

spesialundervisning, lærerlønninger og skolelokaler. Det er ofte en sterk sammenheng mellom 

disse kostnadsdrivende. Særlig ansees skolestruktur som viktig fordi det blant annet påvirker 

gruppestørrelser.  
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Skolestørrelse 

Skolestørrelsen blir ofte ansett som den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Skoler med få 

elever gir vanligvis høye utgifter per elev og skoler med mange elever gir lavere kostnader per elev. 

Dette har blant annet sammenheng med at kommunestørrelse påvirker gruppestørrelse og derfor 

lærertetthet, i tillegg til andre administrative kostnader og kostnader til lokaler, fordi det er 

vanskeligere å utnytte både administrative ressurser og lokalene like effektivt ved mange små 

enheter enn få store.   

Figur 5.20: Skolestruktur. 

Figur 5.20 sammenligner skole-

strukturen. I 2020 hadde Åfjord 4 

skoler med i gjennomsnitt 99 elever 

på hver skole.  Figuren viser at det er 

store forskjeller mellom 

kommunene. Dette er samme 

elevtetthet som kommunegruppen. 

Både Ørland, Indre Fosen har om lag 

dobbelt så høyt antall elever per skole, mens landet uten Oslo har 230 elver per skole. Også Grong 

har høyere antall elever per skole enn Åfjord.  

Gruppestørrelse  

Gruppestørrelse er en viktig kostnadsdriver fordi små grupper gir høy lærertetthet. Indikatoren 

viser antall elever per lærer i all undervisning, altså inkludert ressurser til spesialundervisning og / 

eller undervisning til særskilt norskopplæring.  

Lærernormen i grunnskolen gir klare grenser for gruppestørrelse på de ulike trinnene. Lærer 

normen innebærer at det i 1-4 trinn ikke skal være mer enn 15 elever per lærer, mens det på 5-10 

trinn ikke skal være over 20 elever per lærer. En konsekvens av dette er at dersom en gruppe går 

over maksnorm per lærer utløser dette at det må opprettes en ny gruppe. Den ekstra eleven vil 

derfor i prinsippet utløse en ekstra gruppe med behov for ekstra lærerressurser til å dekke denne 

gruppen.  

Figur 5.21 viser gjennomsnittlige gruppestørrelser samlet for alle årstrinn, og etter årstrinn. Den 

lyseblå søylen, som viser samlet gruppestørrelse for alle årstrinn, viser at Åfjord har en 
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gjennomsnittlig gruppestørrelse er 8,5 elever per gruppe. Dette er på nivå med kommunegruppen 

og mer enn Grong, men betydelig mindre enn landet uten Oslo, Ørland og Indre Fosen som har 

gjennomsnittlige gruppestørrelser på henholdsvis 12,8 elever, 12,5 og 13,1 elever. De mørkeblå, 

oransje og gule søylene viser gruppestørrelse etter alderstrinn. Åfjord har mindre gruppestørrelser 

i 5-7 trinn og 8-10 enn på 1-4 trinn.   

Figur 5.21: Gruppestørrelser etter årstrinn (gruppestørrelse 1).   

 

De lave gruppestørrelsene indikerer at gruppestørrelse er en betydelig kostnadsdriver for Åfjord 

kommune.  

 

I kap. 6.2 viser vi en oversikt over gruppestørrelse ved skolene i Åfjord. Lave gruppestørrelser har 

en økonomisk side, og har i tillegg en konsekvens for hvordan undervisningen organiseres. 

Stoksund, Brandsfjord og Sør-Roan skole er fådelte skoler. Det vil si at elever fra flere trinn får 

undervisning i samme gruppe. Det gir en utfordring med tanke på pedagogisk differensiering og 

det psykososiale miljøet i gruppene. Fådelte skoler blir sårbare med tanke på fagkompetanse blant 

lærere, og dette er en tiltakende utfordring når vi kommer over på ungdomsskolen der viften av fag 

er større og at det krever mer fagkunnskap i det enkelte fag. I forbindelse med de nye 

kompetansekravene i skolen, som vi viste til i kap. 3.5, vil denne utfordringen bli ytterligere 

forsterket ved de små skolene etter 2025. For noen elever blir det vanskelig å finne venner i et lite 

miljø, og for disse elevene vil det å være en del av et større miljø være viktig.   
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Spesialundervisning  

Spesialundervisning er kostnadsdrivende fordi det krever mye lærerressurser. Det er stor ulikhet 

mellom norske kommuner i både andelen av elever som får spesialundervisning og omfang av 

spesialundervisning som gis til enkeltelever.  

Figur 5.22 under viser andel av elevene i Åfjord kommune som får spesialundervisning og omfanget 

av spesialundervisning til de elevene som får spesialundervisning målt i årstimer per elev.  13, 4 

prosent av elevene i Åfjord fikk spesialundervisning i 2020. Ingen av de andre kommunene, 

kommunegruppen eller landet uten Oslo hadde så høy andel elever som fikk spesialundervisning. I 

kommunegruppen og landet uten Oslo var andelen av elevene som fikk spesialundervisning 

henholdsvis 9,6 og 7,8 prosent. Andelen elever med spesialpedagogiske vedtak er synkende i 

Åfjord kommune. Inneværende skoleår får 12,5 prosent av elevene spesialundervisning, mens 

andelen for landet totalt sett er 7,7 prosent.   

Figur 5.22: Spesialundervisning, dekningsgrad og årstimer per elev  

Figuren viser videre at 

omfanget av spesial-

undervisning per elev i 

Åfjord er høyt.  Åfjord ga i 

2020 i gjennomsnitt 208 

årstimer spesial-

undervisning per elev til de 

elevene som mottok 

spesialundervisning. Dette 

er vesentlig høyere enn 

både kommunegruppen og landet uten Oslo som i gjennomsnitt ga henholdsvis 187 og 143 timer 

spesialundervisning per elev med vedtak, og også en del høyere enn Indre Fosen. Det er imidlertid 

noe lavere enn i Ørland og vesentlig lavere enn i Grong kommune.   

 

Figur 5.23 viser spesialundervisning etter alderstrinn 1-4. trinn, 5-7. trinn og 8-10. trinn. 

Sammenlignet kommunegruppen og landet uten Oslo har Åfjord en høyere andel med elever med 

spesialundervisning i alle trinn. Det er særlig andelen elever som får spesialundervisning i 5-7. trinn 

og 8-10. trinn hvor Åfjord skiller seg ut med svært høy andel av elevene som får spesial-
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undervisning.  I 5-7. trinn får nesten en av fem elever spesialundervisning, mens nesten 1 av 6 får 

spesialundervisning 8-10. trinn.  

Figur 5.23: Spesialundervisning etter trinn  

 

Figur 5.24 viser andelen av totale lærertimer som går til spesialundervisning. I Åfjord kommune 

gikk 29,8 prosent til spesialundervisning i 2020. Dette er vesentlig mer enn kommunegruppen og 

landet uten Oslo, hvor andelen timer til spesialundervisning av antall lærertimer totalt er 

henholdsvis 19,3 prosent og 17,8 prosent. Det er også betydelig mer enn i Grong, Ørland og Indre 

Fosen.  

Figur 5.24: Andel timer spesialundervisning av totale lærertimer 

 

Gjennomgangen over indikerer at spesialundervisning er en betydelig kostnadsdriver.  Åfjord 

kommune har både mange elever som får spesialundervisning, og de elevene som har vedtak får 

mye spesialundervisning. I kap. 3.2. og kap. 3.3 viste vi til hvordan kommuner og oppvekstfeltet i 
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framtiden må jobbe mer med tidlig innsats og forebygging i stedet for å bruke store ressurser på 

spesialpedagogiske vedtak for den enkelte elev.  Å lykkes med denne dreiningen i arbeidet krever 

kompetanse blant ansatte og økt tverrfaglig innsats. Små skoler vil i liten grad kunne rekruttere 

ansatte med en slik kompetanse, og det vil dermed bli store skjevheter i tilbudet fra skole til skole. 

I våre samtaler med PPT og støttetjenestene presentert i kap. 4 finner vi at det er store 

kvalitetsforskjeller på dette området i dag. 

Lønnsnivå 

Lønnsnivået er også en kostnadsdriver i grunnskolen. I en kommunene som har mange lærere med 

høyt utdanningsnivå og lang ansiennitet kan dette være en av stor betydning for kostnadsnivået. 

Kommunene har imidlertid lite handlingsrom for kommunen til å påvirke lønnsnivået til lærere, 

særlig på kort sikt.  

Figur 5.25 under viser lønnsutgifter i grunnskolen. Figuren til venstre viser lønnsutgifter per årsverk 

og figuren til høyre viser lønnsutgifter per elev. Figuren viser at Åfjord kommunes lønnsutgifter per 

årsverk i 2020 lå mellom kommunegruppen og Landet uten Oslo, med 606 tusen kroner per 

årsverk. Dette var lavere enn Indre Fosen og Ørland, men høyere enn Grong. Målt i lønnsutgifter 

per elev hadde imidlertid Åfjord et høyere lønnsnivå enn alle andre. Dette har sammenheng med at 

Åfjord har lave gruppestørrelser og stort omfang og volum på spesialundervisning.  

Figur 5.25: Lønnsutgifter per årsverk (funksjon 202) og lønnsutgifter per elev (funksjon 202, 222, 223) 

 

 

Skolefritidsordningen 
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I SFO er dekningsgraden og egenbetalingen kostnadsdrivere. Figur 5.26 viser at Åfjord hadde en 

dekningsgrad på vel 54 prosent av innbyggere i aldersgruppen 6-9 år. Dette er på nivå med landet 

uten Oslo, og høyere enn kommunegruppen, Indre Fosen og Ørland, men noe lavere en Grong 

kommune. 

Figur 5.26: Dekningsgrad SFO. 

 

 

Figur 5.27: Brukerbetaling per SFO bruker. 

Netto driftsutgifter per 

innbygger i 

målgruppen i Åfjord 

var i 2020, som vist i 

figur 5.19 over, mye 

lavere enn 

kommunegruppen og 

noe lavere enn landet 

uten Oslo, men høyere 

enn i Ørland. Figur 

5.27 viser gjennomsnittlig brukerbetaling per SFO bruker. Denne figuren viser brukerbetaling per 

SFO plass. Åfjord kommune hadde i 2020 den den laveste brukerbetalingen, på om lag 9 500 kroner 

per SFO bruker. I prinsippet har kommunen anledning til å øke denne slik at SFO blir fullt ut 

finansiert gjennom brukerbetaling. Det er imidlertid ikke vanlig at kommunene gjør dette.  
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5.5 Prioritering og kostnadsdrivere i barnehagetjenesten 

Som vist over har Åfjord et teoretisk omstillingspotensial også i barnehage når vi sammenligner 

med landet uten Oslo og Ørland, på henholdsvis 2,1 millioner og 4,4 millioner kroner. Under viser vi 

hvordan Åfjord prioriterer tjenesten i kroner per innbygger i målgruppen, før vi ser nærmere på 

kostandsdriverne til barnehagetjenesten.  

Prioritering barnehage 

Figur 5.28 viser prioritering av barnehagetjenesten i Åfjord kommune, målt i kroner per innbygger i 

målgruppen 1 – 5 år, og i hvor høy andel kommunen bruker av sine frie inntekter på barnehage. 

Figur 5.28: Prioritering barnehage.  
Åfjord kommune bruker mindre 

per innbygger i målgruppen enn 

kommunegruppen og landet 

uten Oslo. Dette må sees i 

sammenheng med at Åfjord har 

et noe lavere utgiftsbehov. I 2020 

brukte kommen 166 tusen kroner 

per innbygger 1-5 år. Dette om 

lag 3 tusen kroner mindre enn 

landsgjennomsnittet og 12 tusen 

mindre enn kommunegruppen. 

Også Grong og Indre Fosen bruker mer per innbygger 1-5 år. Ørland brukte imidlertid 13 tusen 

mindre enn Åfjord kommune.  

Figuren viser videre at Åfjord brukte 12,2 prosent av kommunens frie inntekter på barnehage. Det 

var 2 prosent mindre enn Landet uten Oslo, men mer enn kommunegruppen.  

Figur 5.29 viser fordelingen av utgiftene på ulike funksjoner, dvs. ulike oppgaver knyttet til 

barnehage, målt i kroner per innbygger 1-5 år. Figuren viser at Åfjord prioriterte funksjon 201, 

opphold og stimulering (det ordinære barnehagetilbudet) høyere enn landet uten Oslo, men lavere 

enn kommunegruppen. Funksjon 211 er ikke med i denne oversikten, og vi viser til dette senere der 

vi omtaler ekstra ressurser. 

Figur 5.29: Netto driftsutgifter etter funksjon, kroner per innbygger 1-5 år 
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Kostnadsdrivere i barnehagetjenesten 

De viktigste økonomiske drivere i barnehager er barnehagedekning og enhetskostnader. 

Dekningsgraden avhenger av etterspørselen etter barnehageplasser. Det påvirkes også av om det 

er barn fra nabokommunene som har plass i kommunens barnehager.  

 

Enhetskostnadene påvirkes av bemanningstetthet og størrelse på gruppene, andel barn med 

særskilte behov, og lønnsnivået. Som på skole er størrelse på barnehagene en bakenforliggende 

faktor som påvirker disse «driverne».  

 

Dekningsgrader 

Figur 5.30 viser dekningsgrad i barnehage, samlet og for henholdsvis 1-2 åringer og 3-5 åringer.  

Åfjord har kommune hadde i 2020 en barnehagedekning på 92,1 prosent av alle barn i 

aldersgruppen 1-5 år. Dette var noe lavere enn landet uten Oslo og kommunegruppen, og 

betydelig lavere enn Grong og Indre Fosen. Ørland hadde om lag samme dekningsgrad som Åfjord. 

 



 

 

 

 

KSK-rapport nr. 4 /2022 56 

Figur 5.30: Dekningsgrad barnehage 

 

Bemanningstetthet og gruppestørrelser 

Figurene under viser korrigerte oppholdstimer til grunnbemanning per årsverk, og korrigerte 

årsverk per barn. Korrigerte oppholdstimer er det nøkkeltallet som er mest brukt til å beskrive 

produktiviteten i barnehagene. Dette fordi den etter korrigeringene uttrykker bemannings-

tettheten i barnehagene. Tilsvarende gir også indikatoren årsverk per barn korrigert for 

oppholdstid og alder et godt uttrykk for bemanningstetthet og produktivitet.  Disse indikatorene 

sier oss også noe om hvor nært opptil bemanningsnormen barnehagene er; jo lavere 

bemanningstetthet og produktivitet, jo større er potensialet for å øke gruppestørrelsene. 

Bemanningsnormen er 6 store barn per ansatt i avdelingen, som tilsvarer 13 000 timer.  

 

Figurene viser at Åfjord kommune i 2020 brukte 0,19 korrigert årsverk per barn og hadde 11 445 

korrigerte oppholdstimer per årsverk. Åfjord hadde en lavere bemanningstetthet og høyere 

produktivitet enn kommunegruppen, men hadde høyere bemanningstetthet og mindre 

produktivitet enn landet uten Oslo. Både Ørland og Indre Fosen hadde lavere bemanningstetthet 

enn Åfjord.  

 

Dette viser at Åfjord ligger noe under maks grensen på gruppestørrelser og bemanningsnorm. I 

kap. 6.2 viser vi en detaljert oversikt over bemanningstetthet (bemanningsnorm og lærernorm) i 

barnehagene i kommunen. Det er naturlig nok store forskjeller fra utkant til sentrale områder i 

kommunen. Som på skole har dette en økonomisk side, men også for barnehage må dette ses i 
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sammenheng med organisering av tjenesten og kvalitet. Med få barn og få ansatte blir det sårbart 

med tanke på fagkompetanse, og for noen barn vil et lite miljø der det er få barn å leke med kunne 

gå på bekostning av trivsel. 

Figur 5.31; Korrigerte oppholdstimer og årsverk  

 

 

Ekstra ressurser 

Som vist over, figur 5.29 s.55, har Åfjord ikke rapportert utgifter i 2020 på funksjon 211, styrket 

tilbud førskolebarn. Figur 5.32 viser likevel at 10,8 prosent av barna i barnehage får styrket tilbud. 

 

Figur 5.32:  Ekstra ressurser til styrkingstiltak 
Dette er betydelig lavere enn 

både kommunegruppen og 

landet uten Oslo, hvor 

henholdsvis 21 prosent og 

16,7 prosent av barna får 

ekstra ressurser. Det er også 

en noe lavere andel enn i 

Ørland og Indre Fosen, og 

mye lavere enn i Grong 

kommune. Nivået på utgifter 

har sammenheng med antall 

vedtak og hvor mye ekstraressurser hvert barn får.  
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Figur 5.33: Spesialpedagogisk hjelp 
Figur 5.33 viser andel barn i 

kommunale barnehager 

som får spesialpedagogisk 

hjelp. I likhet med ekstra 

ressurser så er det en lav 

andel av barna som får 

spesialpedagogisk hjelp. I 

Åfjord var det 2,2 prosent av 

barna som fikk 

spesialpedagogisk hjelp. Til 

sammenligning fikk 4 

prosent av barna i landet uten Oslo og 3,7 prosent av barna i kommunegruppen spesialpedagogisk 

hjelp.  

 

Samlet viser dette at Åfjord ligger lavt på styrkingstiltak og spesialpedagogisk hjelp, og at ekstra 

ressurser ikke er en betydelig kostnadsdriver i Åfjord sammenlignet med nabokommunene, 

kommunegruppen eller landet uten Oslo. 

 

Lønnsnivå 

I likhet med i grunnskolen er lønnsnivået også en kostnadsdriver i barnehage. Høy andel lærere 

med høyt utdanningsnivå og lang ansiennitet kan være en forklaringsfaktor på høye netto 

driftsutgifter. Kommunen har imidlertid lite handlingsrom til å påvirke lønnsnivået til lærere, 

særlig på kort sikt.  

Figur 5.34 viser andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning. Åfjord har en betydelig 

høyere andel barnehagelærere enn både kommunegruppen og landet uten Oslo, og moderat 

høyere enn Grong. Nivået er imidlertid lavere enn i Indre Fosen og på nivå med Ørland.  
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Figur 5.34: Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning 

 

 

Figur 5.35 under viser lønnsutgifter eksklusive sykepengerefusjon per årsverk. Figuren viser at det 

høye kompetansenivået reflekteres ved at Åfjord har moderat høyere lønnsutgifter enn 

kommunegruppen og Landet uten Oslo. Lønnsnivået er imidlertid også noe høyere enn i Grong 

som har noe lavere andel førskolelærere, og høyere enn i Ørland og Indre Fosen. Forskjellene i 

lønnsnivå er imidlertid forholdvis moderate, Sammenlignet med kommunegruppen og landet uten 

Oslo, som har et betydelig lavere kompetansenivå, er lønnsnivået noe høyere.  

 

5.35: Lønnsutgifter per årsverk eksklusiv sykepengerefusjon 
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5.6 Skole- og barnehagelokaler 

Skole- og barnehagelokaler er en annen viktig kostnadsdriver. Generelt er det en sammenheng 

mellom antall kvadratmeter formålsbygg og kostnader til eiendomsmassen. Kostnadene til 

eiendomsforvaltning består av tre hovedelementer:  

− Kostnader til forvaltning og vedlikehold (FDV kostnader) 

− Avskrivinger. Fordeles vanligvis over en periode på 40 – 50 år. 

− Kapitalkostnader. Dette er rentekostnader eller kapitalbinding som følge av 

investeringer.  

Når kostnadene til eiendomsforvaltning analyseres, tar KSK vanligvis utgangspunkt i kostnad per 

kvadratmeter formålsbygg. Det hefter imidlertid stor usikkerhet knyttet til KOSTRA rapporteringen 

av areal fra Åfjord kommunene. Vi ser derfor her i stedet på utgiftene per innbygger. Videre 

avgrenses analysen til FDV kostnader og avskrivninger.  

Åfjord kommune brukte i 2020 27,1 millioner kroner i forvaltnings- og driftsutgifter til kommunale 

formålsbygg.  Figur 5.36 viser fordelingen av FDV kostnader etter tjeneste. Åfjord kommune brukte 

9,4 millioner kroner på skolelokaler og 3 millioner kroner på barnehagelokaler. 

Figur 5.36: FDV kostnader etter tjeneste. Åfjord kommune, 2020.  

 

Figur 5.37 viser FDV kostnader til eiendomsforvaltning i kroner per innbygger. Åfjord skiller seg ut 

ved at de brukte mindre enn alle andre på grunnskole. På barnehage brukte Åfjord mindre enn 

Grong og kommunegruppen, men noe mer enn landet uten Oslo, Ørland og Indre Fosen. 
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Figur 5.37: FDV kostnader i kroner per innbygger 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren 5.38 viser fordelingen av FDV kostnadene mellom ulike kostnadstyper for skolelokaler og 

barnehagelokaler i 2020.  På barnehage hadde Åfjord noe høyt utgiftsnivå på renhold og 

driftsaktiviteter sammenlignet med de andre kommunene. Kommunegruppen lå imidlertid enda 

noe høyere enn Åfjord kommune. Vedlikeholdsutgiftene var gjennomgående lave. På grunnskole 

hadde Åfjord lavest utgifter på både vedlikehold og driftsaktiviteter. Utgifter til energi og renhold 

skiller seg ikke vesentlig fra landet uten Oslo, men var lavere enn kommunegruppen.  

 

Figur 5.38: Fordeling av FDV kostnader etter formål 
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Avskrivinger påvirker kommunenes driftsbudsjett. Figuren under sammenligner avskrivinger per 

innbygger skolelokaler og barnehagelokaler. Åfjord har avskrivninger om lag på nivå med 

kommunegruppen og landet uten Oslo.12    

Figur 5.39: Avskrivninger formålsbygg grunnskole og barnehage, kroner per innbygger. 

 

 

Tabellen under viser kostnader for formålsbygg i kroner per innbygger, eksklusiv kapitalkostnader. 

Utgiftene til skolelokaler er om lag 3 500 kroner og til barnehagelokaler vel 950 kroner i kroner per 

innbygger. Dette er noe høyere enn landet uten Oslo og noe lavere kommunegruppen.  

 

Tabell 5.1: Kostnad formålsbygg grunnskole og barnehage, eksklusiv kapitalkostnader. Kroner per 

innbygger.  

 

  

 

 

 

12 Avskrivninger gjøres vanligvis over en periode på 40 – 50 år for investeringer i formålsbygg. 

Avskrivningsreglene fordeler investeringen i bygningsmassen lineært (like mye hvert år) over levetiden.  

Grunnskole Barnehage

FDV 2265 725

Avskrivninger 1 246 230

Sum 3 511 955
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6. En fremtidsrettet barnehage- og skolestruktur 

I rapportens del 3 så vi nærmere på hvordan endringer i oppvekstfeltet og nasjonale føringer 

endrer måten kommuner må organisere tjenestene. Kompetansen skal nærmere barnet, den 

tverrfaglige samhandlingen må utvikles og arbeidet med tidlig innsats må forsterkes. Det er 

avgjørende at kommunen har lederressurser og kan rekruttere pedagoger og andre yrkesgrupper 

med god kompetanse.   

 

Intervjuer med barn og unge, foreldre, ansatte, ledere og tillitsvalgte (kap. 4) forteller oss at det 

trygge læringsmiljøet, og at alle barn blir sett og hørt er viktig for alle. For noen er små enheter i 

nærmiljøet ensbetydende med det trygge og gode oppvekstmiljøet. Andre er mer opptatt av 

helheten og en balanse mellom et trygt og godt læringsmiljø, robuste elev- og fagmiljø, høy faglig 

kvalitet i tjenestene og gode barnehage- og skolebygg. Det er ingen motsetninger i disse ønskene, 

men en fremtidsrettet barnehage og skolestruktur må først og fremst finne en balanse i disse 

behovene. En god løsning vil innebære et kompromiss mellom de ulike faktorene. Intervjuene 

samlet sett forteller oss at det i dag ikke tilbys like tjenester i hele kommunen. Rammer for 

utviklingsarbeid og ledelse er svært ulikt fra de store til de små enhetene. Det er utfordrende å 

rekruttere fagfolk til tjenesten, og utfordringen er størst i utkanten av kommunen.  

  

I rapportens del 5 i utredningen har vi belyst dagens økonomiske bærekraft.  Åfjord kommune 

bruker relativt mye penger på barn og unges oppvekst. Det er bra, men det er ikke et tilstrekkelig 

grep for å oppnå enda bedre kvalitet. Som vi viste til tidligere i rapporten er det ikke funnet noen 

sammenheng mellom høye utgifter til skole og innholdskvalitet målt i elevenes læring. Kommuner 

med høye kostnader har en tendens til å ha dårligere resultater målt i skolebidrag. Det kan se ut til 

at et virkemiddel som å øke budsjettene har liten effekt når man ikke gjør noe med andre viktige 

dimensjoner som samlet kompetanse og årsverk, og hvordan utviklingsarbeid og tjenestekvalitet 

utvikles i det daglige arbeidet. Uten en omstilling av barnehage- og grunnskoletjenestene må 

andre tjenester prioriteres ned og kommunens handlingsrom til å møte andre 

samfunnsutfordringer, som den sterke veksten i behovet for pleie- og omsorgstjenester, vil bli 

svekket. 
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Basert på en slik innramming er vår anbefaling at barnehage- og skolestrukturen legger følgende 

prinsipper til grunn; 

 

− Barnehager og skoler skal ha en størrelse og et mangfold som gir muligheter for 

vennskap og sosial utvikling mellom barn og mellom barn og ansatte. 

− En barnehage- og skolestruktur som sørger for et bredt fagmiljø som gjør at ledere og 

ansatte er en del av et profesjonsfellesskap som samlet sett har kompetanse og 

kapasitet til å møte kompetansekravene i oppvekstfeltet generelt, men som også 

sørger for gode forutsetninger for tverrfaglig samarbeid og samhandling i utvikling av 

tjenester. 

− Åfjord kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver der moderne skolebygg og bredt 

fagmiljø med høy kompetanse bidrar til stabil rekruttering i tjenesten. 

− En barnehage og skolestruktur som hensyntar bosetting og pendlermønstre i 

kommunen. 

− Kostnadsnivået innen oppveksttjenestene tilpasses for å møte endringer i antall barn i 

barnehager og elever i skolen. 

 

Videre i rapporten drøfter vi mulige endringer i barnehage- og skolestruktur, og ser endringene i 

forhold til prinsippene som ble presentert over. 

6.1 Endringer i barnetall og elever i skolen 

Elevtallsutviklingen ved Brandsfjord og Sør-Roan skole de siste 12 årene viser at elevtallet har gått 

ned med om lag 28 %. Nedgangen har stagnert noe ut over i perioden. Det har disse årene vært en 

netto utflytting fra hele kommunen, også Roan.  

 

Tabell 1 Elevtallsutvikling ved Brandsfjord og Rør-Roan skole samlet. 

 

 

 

 

Elevtall 2009/2010 2014/2015 2019/2020 2021/2022 

121 99 91 87 
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Den historiske utviklingen i elevtall, historisk inn/utflytting og befolkningsfremskrivninger tilsier at 

nedgangen i elevtall vil fortsette. Det er ikke elevgrunnlag for to skoler i tidligere Roan kommune. 

Antall barn i de tre barnehagene i Roan vil bidra til å opprettholde elevtallet i skolen de kommende 

fem årene. Ikke hensyntatt eventuell innflytting i aldersgruppen 1-5 år de kommende fem årene vil 

det begynne 43 elever i skolen i løpet av perioden. I samme periode slutter 46 elever. Vi kan altså 

anta et relativt stabilt elevtall de kommende fem årene. 

 

KSK understreker at begrunnelsen for å slå sammen Brandsfjord og Sør-Roan skole i første rekke 

ikke er økonomi.  Elevene vil i en sammenslått skole bli en del av et større sosialt fellesskap, og 

tjenestekvaliteten i skolen forbedres.  

En videreføring av dagens drift vil gå på bekostning av kvalitet. Det er, og vil bli enda mer krevende 

å rekruttere ledere og pedagoger til skolene, og rammebetingelsene for utviklingsarbeid på skolen 

og samhandling med andre tjenester blir ikke gode nok. Dersom skolene ikke slås sammen, vil 

forskjellene på skoletilbudet innad i kommunen over tid bli forsterket.  

 

Tabell 2 Elevtallsutvikling ved Stoksund oppvekstsenter 

Elevtall 2009/2010 2014/2015 2019/2020 2021/2022 

77 74 54 60 

 

Elevtallsutviklingen ved Stoksund oppvekstsenter er redusert i samme periode, men har stabilisert 

seg, og hatt en liten økning de siste to årene. Dagens elevtall ved ungdomstrinnet er marginalt med 

sine 18 elever, men basert på dagens elevtall på barnetrinnet vil ungdomstrinnet i skoleåret 

2029/2030 ha 24 elever.  

Fådelte skoler har kvaliteter ved seg, men det er på den andre siden også noen dilemma ved en slik 

organisering. Fra barna begynner i barnehagen som ettåringer skal de være 15 år i det samme 

miljøet. Det er derfor avgjørende at de sosiale relasjonene fungerer. Som beskrevet tidligere i 

rapporten er det også utfordrende å differensiere undervisningen i fådelte skoler, noe som blir 

vanskeligere utover skoleløpet. Fagtilbudet til elevene vil kunne bli smalere, f. eks i fremmedspråk 

og valgfag. Utfra en totalvurdering av elevtall, kvalitet og bygg anbefales det opprettholdelse av 

Stoksund oppvekstsenter. Det er allikevel vår vurdering at ved en ytterligere elevtallsnedgang på 

ungdomstrinnet bør det vurderes å flytte ungdomsskoletilbudet til Åset skole. 
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Når vi ser på barnetallet i barnehagene i kommunen er KSKs vurdering at det med unntak av 

barnehagene i tidligere Roan kommune har en hensiktsmessig struktur og organisering. By, 

Stoksund og Å barnehager har et barnetall og plassering som tilsier videre drift.  

 

Tabell 3 Historisk utvikling barnetall i barnehagene i tidligere Roan kommune. 

 2014 2020 

Brandsfjord barnehage 10 20 

Vik/Bessaker 10 6 

Tusseladden  11 17 

Totalt 31 43 

 

Basert på utviklingen av barnetall er det ikke grunnlag for tre barnehager i tidligere Roan 

kommune. Med den kjennskapen vi har i dag vil det være 5 barn eller færre ved avdeling 

Vik/Bessaker fra høsten 2022. Det er ikke forenlig med videre drift, og KSK legger da vekt på kvalitet 

i tjenesten, kompetanse og mulighet for rekruttering, og barnas leke- og læringsmiljø. En videre 

drift i VIK/Bessaker kan ikke forsvares faglig, økonomisk eller begrunnes med barnets beste. 

 

I den videre drøftingen legger vi derfor til grunn at det med utgangspunkt i nåværende barne- og 

elevtall, og befolkningsfremskrivninger er hensiktsmessig å samle tjenestene i Roan til et felles 

oppvekstsenter. Utfordringen er de relativt sett store avstandene fra Vik-Bessaker i nord til 

Tusseladden barnehage i sør. En sammenslåing av barnehager vil medføre økte reiseavstander 

som må veies opp mot faglig kvalitet, et større sosialt miljø for barn og voksne og en bærekraftig 

økonomisk struktur på sikt. Dette vil vi komme tilbake til. 

 

I vår analyse legger vi også til grunn at nåværende skolekretser i Roan (Brandsfjord og Sør-Roan) 

slås sammen til en krets. Ut over denne endringen har KSK ikke vurdert det som hensiktsmessig å 

endre øvrige kretsgrenser. 

6.2 Kostnadseffektivitet 

Som vi viste til i kap. 5 er lønnskostnader til undervisning i skole basert på hvor mange klasser eller 

grupper som opprettes. I prinsippet kan man si at en skoletime koster det samme om det er 1 elev i 

klassen eller om det er 20 elever i klassen, men det vil variere noe i forhold til hvilken lønn læreren 
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har. På ungdomstrinnet er det i tillegg ulik pris på undervisning i ulike fag, eksempelvis er en 

norsktime dyrere enn en time i kunst og håndverk. Det gunstige økonomisk sett er derfor å ha 

skoler hvor man kan dele opp i grupper som ligger tett opp til normen for lærertetthet, det vil si 

grupper på 15 på småtrinnet og grupper på 20 på mellomtrinnet og ungdomsskolen. 

 

Tabell 3 og 4 under viser data som Åfjord skolene selv har rapportert til GSI (Grunnskolens 

informasjonssystem). Basert på tabellen under har Åfjord kommune et teoretisk 

innsparingspotensial på 13 undervisningsstillinger. Dette er basert på en situasjon der alle grupper 

har elevtall på 15 eller 20 elever. Det er selvfølgelig ikke realistisk i en kommune som Åfjord med en 

spredt bosetting. Det er allikevel verdt å merke seg at Sør-Roan skole og Brandsfjord skole samlet 

sett har 7,2 undervisningsstillinger ut over lærernorm. Hvis vi legger til grunn en gruppestørrelse 

på 8,7 elever per lærer (tilsvarende lærertettheten på Stoksund oppvekstsenter) vil 

innsparingspotensialet være 4 lærerårsverk. I tillegg vil det kunne reduseres med 1 årsverk til 

ledelse.   

 

Tabell 4 Elevtall/årsverk til undervisning Brandsfjord barne- og ungdomsskole og Sør-Roan skole 

 

Tabell 5 Elevtall/årsverk til undervisning Åset skole og Stoksund oppvekstsenter 

 

 

Legger vi adjunkt med tilleggsutdanning med 6 års ansiennitet til grunn (524.000, -), og 650.000, - 

som utgangspunkt for lønnsnivået for en rektor vil samlet årlig innsparing ved å slå sammen 

Kilde GSI  Brandsfjord skole 
elever 

Brandsfjord skole 
årsverk  

Brandsfjord skole 
Lærertetthet 
(elever per lærer) 

Sør-Roan skole 
elever 

Sør-Roan 
skole 
årsverk 

Sør-Roan skole 
lærertetthet 
(elever per lærer) 

 gutter jenter sum    gutter jenter sum   

1. trinn 3 2 5 2,15 9,76 0 0 0 2,26  3,98 

2. trinn 1 4 5 3 2 5 

3. trinn 2 1 3 2 1 3 

4. trinn 5 3 8 0 1 1 

5. trinn 4 4 8 2,69 7,06 2 1 3 1,69 5,32 

6. trinn 1 3 4 2 2 4 

7. trinn 6 1 7 1 1 2 

Sum barneskole 22 18 40   10 8 18   

8. trinn 6 2 8 3,03 5,94 1 0 1 2,20 5 

9. trinn 2 2 4 4 2 6 

10. trinn 3 3 6 4 0 4 

Sum ungdoms-
skole 

11 7 18   9 2 11   

Sum 
elever/årsverk 

33 25 58 7,87 årsverk 7,36 (gjennomsnitt 1-10) 19 10 29 6,15 4,71 (gjennomsnitt 1-10) 
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skolene bli om lag 3,4 mnok årlig. Da er sosiale kostnader medregnet. FDV kostnader er ikke 

medregnet. En sammenslått skole vil fortsatt være fådelt, men det vil være grunnlag for mer deling 

enn i dag.  

 

I barnehagene er det tilsvarende situasjon at det er lønn som er den store kostnadsdriveren. 

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer 

minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. 

Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og 

minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I tabell 5, 6 og 7 viser vi en oversikt over 

bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene i Åfjord. 

 

Tabell 6 Barn per ansatt i kommunale barnehager 2020. 
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Tabell 7 Barn per barnehagelærer (pedagognorm) Åfjord 2020. 

 

 

 

Basert på dagens barnetall vil en sammenslått barnehage være innenfor kravene til 

grunnbemanning og pedagognorm ved 7 årsverk og en styrer. Legger vi til grunn at en 

sammenslått barnehage skal være på snittet (bemanningsnorm 5,1 barn per ansatt og 

pedagognorm 11,2 barn per pedagog) for kommunen som helhet vil 9 årsverk + styrer være et riktig 

nivå. Ut ifra dagens bemanning i Vik/Bessaker, Brandsfjord og Tusseladden barnehager er det en 

samlet reduksjon på 3,8 årsverk inkludert en reduksjon på 0,2 styrerressurs. 

 

Når vi legger til grunn lønnsnivået for en barnehagelærer med 6 års ansiennitet (454.000, -) vil en 

reduksjon i lønnskostnader inkl. sosiale kostnader utgjøre om lag 2,1 mnok. Samlet sett vil en 

sammenslåing av barnehager og 

skoler til et oppvekstsenter gi en 

mulig innsparing i årlige 

lønnskostnader på om lag 5,5 mnok 

årlig.  

 

I eksempelet har vi lagt til grunn at tre 

barnehager blir til en. Det kan være 

problematisk med tanke på 
Tabell 8 Eks. bemanning i sammenslått barnehage i Roan 
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reiseavstandene. Dette drøftes nærmere i neste kapittel. 

 

6.3 Reiseavstander 

Det store dilemmaet i Roan er avstander. Et samlet oppvekstsenter vil føre til at de aller fleste barn, 

elever og familier får lenger reisevei til barnehage og skole. Dette må veies opp mot hvordan 

sammenslåtte tjenester bidrar til økt kvalitet. På den ene siden må geografi og reiseavstander 

hensyntas, på den andre siden går det en nedre grense for hvor få barn det kan være i en 

barnehage, eller hvor lavt et elevtall kan bli, før det går ut over kvaliteten på tilbudet. Vår vurdering 

er at kommunen har passert denne grensen, og at det er helt nødvendig å gjøre strukturendringer 

for å utvikle kvaliteten i tjenestene.  

 

Tidligere kartlegginger13 viser at pendlerstrømmen i hovedsak går mot Åfjord/Årnes og til en viss 

grad mot Osen. Det er en noe høyere andel pendling ut av Roan enn arbeidstakere som pendler til 

området. Oppdrettsnæringen bidrar til pendling til området.  

 

Tabell 9 SSB Pendlermønster Roan 2018/2019. 

 

Vedlegg 7 viser reisetid for buss og bil for ulike strekninger i kommunen. Gitt at et oppvekstsenter 

skal plasseres slik at reiseavstandene blir overkommelig for barn og familier der også 

pendlerstrømmen hensyntas er det naturlig å se for seg at en plassering må være innenfor en 

 

 

 

13 https://www.statsforvalteren.no/contentassets/7346f1d6977d4df192daa02fb0152a11/faktaark-a-

a.pdf  

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/7346f1d6977d4df192daa02fb0152a11/faktaark-a-a.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/7346f1d6977d4df192daa02fb0152a11/faktaark-a-a.pdf


 

 

 

 

KSK-rapport nr. 4 /2022 71 

akseptabel avstand i området der Brandsfjord skole er i dag og Sør-Roan skole. En plassering i Sør-

Roan vil føre til en forholdsvis lang reisevei for en majoritet av elevene. Kartleggingen i 2020 (tabell 

10) viste følgende barnetall etter inndeling i grunnkrets. Tallene viser at om lag 62 % av alle barn i 

de tidligere skolekretsene Brandsfjord og Sør-Roan er bosatt innenfor tidligere Brandsfjord 

skolekrets.  

 

Tabell 10 Fordeling barn etter grunnkrets 2020 

 0-5 år 6-15 totalt 

Vik 2 4 6 

Bessaker 6 19 25 

Hofstad 4 8 12 

Hofstaddalen 7 13 20 

Terningen/Sumstad 3 0 3 

Straum 10 16 28 

Brandsfjord krets 32 60 92 (62,5 % av alle barn 0-

15 i tidligere Roan 

kommune) 

Roan 19 20  

Nesvalen 6 4  

Kiran 0 4  

Skjøra 0 2  

Almenningen/været 0 0  

Sør-Roan krets 25 30 55 (37,5 % av alle barn 0-

15 i tidligere Roan 

kommune) 

 

En plassering ved dagens Brandsfjord skole vil i større grad fange opp pendlermønsteret. Vi 

anbefaler at en plassering hensyntar dette og at et oppvekstsenter etableres nærmere fylkesvei 

715 og innenfor tidligere Brandsfjord skolekrets. I en endelig plassering bør det særlig hensyntas 

reiseavstand ift. barnehagen, og det bør i denne sammenhengen vurderes om barnehagetilbudet i 

Roan sentrum bør opprettholdes for å unngå lange reiseavstander til barnehagen. 
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6.4 Bygningsmessig kvalitet og funksjonalitet 

Kommunen har et mål om å tilby moderne og fremtidsrettede formålsbygg innen oppvekst. 

Formålsbyggene i tidligere Roan kommune har varierende funksjonalitet. Basert på befaring og 

tilstandsvurdering av byggene gjennomført januar 2022 (vedlegg 6), og våre observasjoner i 

forbindelse med intervjuer gjennomført 1-3. november 2021 kan tilstanden oppsummeres slik. 

 

 Generell funksjonalitet Funksjonalitet ift. 

fremtidsrettet 

pedagogikk og læring 

Renoveringsbehov 

Sør-Roan skole God Nokså god/god moderat/høyt 

Tusseladden bhg Mindre god Mindre god Ikke formålstjenlig med 

renovering 

Brandsfjord skole- og 

barnehage 

Skole; Mindre god 

Barnehage; God 

Skole; mindre god 

Barnehage; god 

 

Moderat/høyt 

Vik/Bessaker barnehage Nokså god/god Nokså god/god moderat 

 

Et nytt oppvekstsenter vil bidra til at barn og elever får moderne og tidsriktige bygg som gir en 

høyere funksjonalitet, og bedre og mer varierte rammebetingelser for læring og trivsel.  

6.5 Pluss/minus metoden 

Pluss-minusmetoden14 er utformet spesielt for tiltak som berører ikke kostnadssatte virkninger,  

f. eks når kvalitet og sikkerhet skal belyses. Vi benytter metoden for å belyse hvordan de fem 

prinsippene for en bærekraftig barnehage- og skolestruktur kan måles med utgangspunkt i 

alternativ 0 (dagens situasjon) og alternativ 1 (et felles oppvekstsenter). Målgruppene for 

virkningene er elever, ansatte, foresatte og lokalbefolkningen.  

 

 

 

14 https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredninger/Veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser.pdf 

(s 110) 

https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredninger/Veileder-i-samfunnsokonomiske-analyser.pdf
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Alt 0 (dagens struktur videreføres) Betydning Omfang Konsekvens Berørte grupper 

Barnehager og skoler skal ha en 

størrelse og et mangfold som gir 

muligheter for vennskap og sosial 

utvikling mellom barn og mellom 

barn og ansatte. 

Middels Middels 

negativt 

- - Elever - - 

Ansatte - -  

Foresatte - -  

En barnehage- og skolestruktur som 

sørger for et bredt fagmiljø som gjør 

at ledere og ansatte er en del av et 

profesjonsfellesskap som samlet sett 

har kompetanse og kapasitet til å 

møte kompetansekravene i 

oppvekstfeltet generelt, men også 

sørger for gode forutsetninger for 

tverrfaglig samarbeid og 

samhandling i utvikling av tjenester. 

Stor Middels 

negativt 

- - Elever - - 

Ansatte - -  

Foresatte - - 

 

Åfjord kommune skal være en 

attraktiv arbeidsgiver der moderne 

skolebygg og bredt fagmiljø med høy 

kompetanse bidrar til stabil 

rekruttering i tjenesten. 

Middels Middels 

negativt 

- - Elever - - 

Ansatte - - 

Foresatte - -  

lokalbefolkningen - -  

En barnehage og skolestruktur som 

hensyntar bosetting og 

pendlermønstre i kommunen. 

Stor Stort positivt +++ Elever +++ 

Ansatte +++ 

Foresatte +++ 

Kostnadsnivået innen 

oppveksttjenestene tilpasses for å 

møte endringer i antall barn i 

barnehager og elever i skole. 

Middels Lite negativt - Elever 0 

Ansatte - 

Foresatte - 

 

Samlet virkning   Elever -3 

Ansatte – 4 

Foresatte -4 

 

 

 

Vi benytter denne inndelingen; 

+++ Stor positiv konsekvens 

++ Middels positiv konsekvens  

+ Liten positiv konsekvens  

0 Ubetydelig/ingen konsekvens  

- Liten negativ konsekvens 

-- Middels negativ konsekvens 

--- Stor negativ konsekvens 
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Alt 1 Et oppvekstsenter som samler 

barnehage og skole i en enhet 

Betydning Omfang Konsekvens Berørte grupper 

Barnehager og skoler skal ha en 

størrelse og et mangfold som gir 

muligheter for vennskap og sosial 

utvikling mellom barn og mellom barn 

og ansatte. 

Middels  Middels positivt ++ Elever ++ 

Ansatte ++ 

Foresatte ++ 

 

En barnehage- og skolestruktur som 

sørger for et bredt fagmiljø som gjør 

at ledere og ansatte er en del av et 

profesjonsfellesskap som samlet sett 

har kompetanse og kapasitet til å 

møte kompetansekravene i 

oppvekstfeltet generelt, men også 

sørger for gode forutsetninger for 

tverrfaglig samarbeid og samhandling 

i utvikling av tjenester. 

Stor Stort positivt +++ Elever +++ 

Ansatte +++ 

Foresatte +++ 

 

Åfjord kommune skal være en 

attraktiv arbeidsgiver der moderne 

skolebygg og bredt fagmiljø med høy 

kompetanse bidrar til stabil 

rekruttering i tjenesten. 

Middels  Middels positivt ++ Elever ++ 

Ansatte ++ 

Foresatte ++ 

 

En barnehage og skolestruktur som 

hensyntar bosetting og 

pendlermønstre i kommunen. 

Stor Middels 

negativt 

-- Elever -- 

Ansatte 0 

Foresatte -- 

 

Kostnadsnivået innen 

oppveksttjenestene tilpasses for å 

møte endringer i antall barn i 

barnehager og elever i skole. 

Middels Middels positivt ++ Elever ++ 

Ansatte ++ 

Foresatte ++ 

 

Samlet virkning   Elever +7 

Ansatte +9 

Foresatte +7 

 

 

Ved å sette de ulike alternativene opp mot hverandre får vi et tydelig bilde av konsekvenser og 

virkninger ved de to alternativene. Det er kun avstandskriteriet som kommer dårligere ut i 

alternativ 1. Det er et viktig kriterium i seg selv, men er ikke etter KSKs vurdering et tilstrekkelig 

argument for å opprettholde dagens struktur. 

 

Å gjøre kvalifiserte virkningsanalyser er utfordrende og krever fagspesifikk kompetanse. 

Bakgrunnen for analysen tar i hovedsak utgangspunkt i forskning presentert tidligere i rapporten, 

nasjonale føringer for kvalitet i tjenestene, kvalitative intervjuer, økonomisk analyse, 

tilstandsvurdering av formålsbygg og øvrige bakgrunnsdokumenter presentert av Åfjord 

kommune. Bruk av pluss/minus metoden er ikke uproblematisk. Vi vurderer at det i forbindelse 
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med en forenklet samfunnsøkonomisk analyse er tilstrekkelig å vise til det som er listet opp over. I 

en fullverdig samfunnsøkonomisk analyse ville et slikt utredningsnivå ikke vært tilstrekkelig. 
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7. Oppsummering og anbefalinger 

Det finnes lokalsamfunn både i byer, tettsteder og bygder. Skolen har tradisjonelt vært en viktig 

institusjon og en bærebjelke i lokalsamfunnet. Men de tradisjonelle forestillingene av 

lokalsamfunn og nærmiljø har av flere grunner behov for å revideres. En ny barnehage- og 

skolestruktur bør fange opp endringer i bosetting og reisemønster, og samtidig ivareta gode 

tjenester der folk bor. Det må tas vanskelige valg i slike beslutningsprosesser. Til syvende sist er 

det barnets beste målt i kvalitet og innhold i tjenesten som bør veie tyngst. 

 

Åfjord kommune har mange gode kvaliteter i den nåværende barnehage- og skolestrukturen. Alle 

enhetene har ulike kvaliteter, og spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. Dette kommer særlig til 

uttrykk i utkanten av kommunen. Allikevel er det store forskjeller som opprettholdes i dagens 

struktur, og det vil være helt nødvendig for kommunen å gjøre strukturendringer som bidrar til 

bærekraftige skoler og barnehager i framtiden. Vi vil understreke at vår konklusjon ikke er en 

kritikk av den innsatsen som gjøres av ansatte i dag. I vår vurdering legger vi vekt på at det er en 

sterk sammenheng mellom måten kommunen organiserer arbeidet i barnehager og skoler, og 

hvilken kvalitet vi får i tjenesten. Våre anbefalinger er som følger; 

 

1. Barnehage- og skoletilbudet i tidligere Roan kommune samles i et felles oppvekstsenter 

med en anbefalt plassering innenfor tidligere Brandsfjord skolekrets, og ved eller i 

geografisk nærhet til fylkesvei 715. 

Basert på plassering av et oppvekstsenter bør det gjøres særskilte vurderinger om det er 

hensiktsmessig å videreføre drift av en barnehage i Roan sentrum. Dette med tanke på 

reiseavstander for barna og deres familier. Ved en videreføring av barnehagetilbudet i Roan 

sentrum bør den bygningsmessige egnetheten i dagens Tusseladden barnehage vurderes 

nærmere. 

2. Vik/Bessaker barnehage legges ned fra og med barnehageåret 2022/2023. 

3. Drift av Stoksund oppvekstsenter videreføres.  

Prognoser for elevtallsutvikling på ungdomstrinnet tilsier et stabilt elevtall og noe økning 

fram mot 2030. Ved en eventuell elevtallsnedgang fra dagens elevtall på 18 elever bør det 

vurderes å flytte ungdomsskoletilbudet til Åset skole. 

4. Plassutfordringene ved Åset skole bør utredes nærmere.  
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5. Øvrig barnehage- og skolestruktur videreføres som i dag. 

 

Ved et eventuelt politisk vedtak om å samle skoler og barnehager i tidligere Roan kommune til et 

oppvekstsenter er det avgjørende at prosessen planlegges godt. Det bør legges opp til god 

medvirkning i alle faser i prosjektet. Grundig forarbeid, tilstrekkelig tid i prosessen, god og 

hensiktsmessig involvering av tillitsvalgte, elever og foresatte er våre anbefalinger. En ny struktur 

skal gi gevinster i form av innholdskvalitet og kostnadseffektivitet. At endringen faktisk fører til å 

realisere gevinster krever både en detaljert gevinstkartlegging, planlegging og realisering. I 

gevinstrealiseringsarbeid er det ikke uvanlig at selve oppfølgingen og målingen av hva tiltakene 

faktisk medfører uteblir. Vi anbefaler at det tas høyde for å gjennomføre de ulike fasene med høy 

kvalitet og gode rammebetingelser.  

 

 

 

  



 

 

 

 

KSK-rapport nr. 4 /2022 78 

8. Oppdragsteam KS Konsulent 

 

 

Bettina B. Nordahl 

Bettina Nordahl er seniorrådgiver og jobber med ledelse og 

organisasjonsutvikling. Hun er en del av KS-K sitt kompetanseteam rettet 

mot oppvekstfeltet, og har særlig fokus på koordinering av tjenester for 

barn og unge, tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, 

innovasjon, bærekraft og medvirkning.  

Hun har jobbet med samorganisering av tjenester for barn og unge og har 

lang erfaring i forhold til barnevern/sårbare barn. Nå jobber hun blant 

annet med ABSOLUTT Trøndelag, som har søkelys på at 

kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet sammen utvikler 

kompetanse om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges 

utdanning og oppvekst. 

Erlend Nordby 

Erlend er seniorrådgiver og jobber med økonomianalyser, 

tjenestesteanalyser, effektivitetsanalyser, og med å omsette dette 

kunnskapsgrunnlaget til mer effektiv og bærekraftig styring. Erlend har 19 

års erfaring med analyse, utredning og rådgivning fra kommunal, statlig og 

privat sektor. Han er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv 

ressursbruk og tjenesteutvikling. 

 

Robert Rognli  

Robert jobber med utvikling innen oppvekstfeltet i kommuner og 

fylkeskommuner. Han er en del av KS-Ks kompetanseteam rettet mot 

skole og barnehage. Han har bred erfaring fra topplederstillinger i 

videregående opplæring og kommunal sektor. Robert har 13 års erfaring 

fra videregående opplæring, 5 av disse som rektor ved Thor Heyerdahl 

videregående skole i Larvik. I stillingen som kommunalsjef i Holmestrand 

kommune ledet han omstillingsarbeid i forbindelse med 

kommunereformen, og strukturutredningsarbeid innen barnehage og 

skole. 
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9. Vedlegg 

Vedlegg 1  Høring 2020 

Vedlegg 2  Prosjektbeskrivelse med risikovurdering 
Vedlegg 3  Intervjuguide 

Vedlegg 4  Informasjonsskriv informanter 
Vedlegg 5 Informasjonsskriv ungdomsrådet 
Vedlegg 6  Notat fra befaring barnehage- og skolebygg tidligere Roan kommune 

Vedlegg 7  Kjøretid Trønderbilene 
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