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2020 – ET ÅR UTENOM 
DET VANLIGE

Endelig er året 2020 tilbakelagt. Et år som har vært 
utenom normalen på de fleste områder. For «nye» 

Åfjord kommune var dette første driftsår i en ny og 
sammenslått kommune. Arbeidet med konsolidering av 
organisasjonen, og å strukturere drift og tjenester har 
pågått løpende gjennom året, og fortsetter inn i 2021. 

LIKEVEL ER DET LITEN TVIL om at 2020 blir husket 
for Corona-pandemien og nedstengingen av samfunnet 
fra og med 12. mars. For Åfjord kommune har dette 
betydd innføring av strenge smitteverntiltak boksta-
velig talt over natta, endrede rutiner og arbeidsmåter, 
omlegging av driften og økt arbeidsbelastning på svært 
mange ansatte. Dette gjelder særlig innenfor helse- og 
oppvekstsektoren, men også innenfor kultur og idrett, 
oppfølging overfor næringslivet og et kontinuerlig 
arbeid for å forebygge smitteutbrudd. Dette handler om 
kommunens egen virksomhet, og å jobbe sammen med 
et næringsliv preget av høy aktivitet, både som følge av 
vindkraftutbygging og flere større prosjekter innenfor 
bygg og anlegg. Når status skal gjøres opp, og sett i lys 
av den aktiviteten som har vært, er det liten tvil om at 
Åfjord kommune og åfjordssamfunnet så langt har klart 
seg svært bra gjennom pandemien, mye takket være 
svært god innsats og nitidig oppfølging fra mange ansat-
te og nøkkelpersoner i Åfjord kommune. 

MED EN OMSETNING på nesten 559 millioner kroner i 
driftsregnskapet, har driften i Åfjord kommune i 2020 
vært preget av historisk høy aktivitet. I tillegg kommer 
investeringsregnskapet som viser bokførte investe-
ringsutgifter på vel 234 millioner kroner, der byggingen 
av aktivitetshus/badeanlegg og ny sykeheim i Roan er 
de klart største prosjektene, og som hver har belastet 
regnskapene med vel 85 millioner kroner i 2020. I 
tillegg kommer en rekke andre prosjekter som oppstart 

bygging av ny sentrumsbarnehage, nye tilrettelagte 
boliger og brannstasjon. Videre har arbeidet med nytt 
avløpsanlegg og kloakksanering på Revsnes i hovedsak 
blitt fullført, og kommunen har hatt et stort asfaltpro-
gram i 2020. Det er også blitt gjennomført et betydelig 
rassikringsarbeid på Sunnskjørveien. 

STORE INVESTERINGER MEDFØRER også økt gjeldsbe-
lastning. Pr 31.12.2020 har Åfjord kommune nær 829 
millioner kroner i rentebærende gjeld, og den vil også 
øke utover i 2021. Dette gjør kommunen sårbar for 
rentesvingninger, og som vil kunne få direkte konse-
kvenser for kommunens tjenesteproduksjon. I årene 
som kommer må Åfjord kommune derfor legge opp til 
en reduksjon i gjeldsbelastningen. 

DRIFTSREGNSKAPET VISER IMIDLERTID et godt 
resultat for 2020, med et netto driftsresultat på vel 36 
millioner kroner, eller nær 6,5 prosent av driftsinntek-
tene. Dette må imidlertid sees i lys av at det er inntekts-
ført nesten 32,4 millioner kroner fra Havbruksfondet, 
over 9 millioner kroner fra Fosen Vind DA / Statkraft 
AS knyttet til tiltak på Monstad havneområde, samt at 
kommunen mottok siste rest av den direkte reformstøt-
ten fra kommunesammenslåingen på 5.578.000 kroner. 
Uten disse «engangsinntektene» ville Åfjord kommune 
måtte ha brukt av oppsparte midler for å oppnå balanse 
i regnskapet. Videre må regnskapet sees i lys av at det 
er inntektsført vel 45 millioner kroner i eiendomsskat-
teinntekter, og at 2020 har vært preget av et historisk 
lavt rentenivå. 

MED DETTE SOM UTGANGSPUNKT er det liten tvil om 
at Åfjord kommune i årene som kommer må fortsette å 
bygge opp fond og reserver for dårligere tider, samtidig 
som organisasjonen og drifta må struktureres med sikte 
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på å redusere kostnader, samtidig må den rentebæren-
de gjelda reduseres. 

ÅFJORD KOMMUNE VIL LIKEVEL VÆRE GODT rustet 
for årene som kommer. Mange av de tunge investerin-
gene vil være unnagjort i løpet av 2021. Kommunen er 
sikret betydelige inntekter fra vindkraftutbyggingen og 
forhåpentligvis etter hvert noe mer stabile inntekter 
fra havbrukssektoren. Åfjord kommune har i noen gode 
år nå klart å bygge opp et disposisjonsfond som ved 
utgangen av 2020 er passert 100 millioner kroner. Dette 
sikrer både likviditet, og vil være en buffer mot ufor-
utsette hendelser, som renteøkninger. Det som gjør at 
kommunen har nødvendig tid til å tilpasse drifta til en-
drede økonomiske forutsetninger, uten at dette skaper 
for store konsekvenser for kommunens tjenestetilbud. 

LIKEVEL ER DET LITEN TVIL om at langsiktig tenkning, 
stramme politiske prioriteringer og nøkternhet i den 
daglige drifta er nødvendig for å kunne opprettholde et 
stabilt og godt tjenestenivå, og for at Åfjord kommune 
skal være en garantist for en fortsatt stabil og positiv 
samfunnsutvikling her i Åfjord. 

Åfjord 7. april 2021
PER O. JOHANSEN 
RÅDMANN
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Kommunens etiske retningslinjer ble revidert og vedtatt i fellesnemda for nye Åfjord kommune i 2019.  
I denne prosessen ble retningslinjene gjennomarbeidet politisk. Etter vedtaket er de gjennomgått både i 

rådmannens ledergruppe og med avdelingsledere, slik at de etiske retningslinjene etterleves.  
Dette skal sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. 

Rådmannen vil legge til rette for at ansattes behov i 
ulike livsfaser i størst mulig grad blir imøtekommet. 
Rådmannen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling, 
ivareta mangfold og sørge for like muligheter og likever-
dige rettigheter og plikter til deltakelse for alle ansatte 
uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsev-
ne og bakgrunn for øvrig.
Åfjord kommune hadde per 31.12.2019 419 registrerte 
årsverk, fordelt på 506 ansatte som mottar fast lønn. 
Dette er den faste arbeidsstokken i kommunen og det 
første året som ny sammenslått Åfjord kommune.

HELTID / DELTID
I tråd med politiske føringer har det vært stort fokus 
på at flere, da spesielt innen helse/omsorg, skal ha 
mulighet for heltidsstillinger om man ønsker det. Ved 
alle ledige stillingsressurser vurderes det om disse kan 
tillegges de små stillingsressursene. Etter hvert er det 
flere som har fått stillinger som ligger mellom 60 og 
100 prosent enn tidligere - flere ønsker seg stillingsan-
del på 80 prosent grunnet individuelle behov. Budsjet-
tøkninger for 2021 tilsvarende 3,6 årsverk som skal gi 
flere personer større stillingsandeler enn i dag.

ÅRSMELDING PERSONAL 2020

ANDRE AKTIVITETER:
KS sin medarbeiderundersøkelse 10Faktor ble gjen-
nomført i november: 85 prosent svardeltakelse, der 457 
personer deltok. Undersøkelsen er viktig som utgangs-
punkt i en ny sammenslått kommune, og gjennomføres 
hvert andre år.
Resultatet ligger på snittet, eller på enkelte områder 
høyere, enn landet for øvrig. Undersøkelsen tar ikke 

sikte på å få høyest mulig score, men gi et innspill til 
drøfting for forbedring og kontinuerlig fokus på god 
ledelse og godt medarbeiderskap.
Lederutvikling-programmet med basis i 10Faktor ble 
avsluttet i februar. Alle ledere har gjennom programmet 
blitt kjent med lederkvalitetene som Åfjord kommune 
ønsker.
Det har vært planlagt en egen renholdsenhet, som 

FAG ANT. FERDIG I 2020 ANT. FERDIG I 2021 ANT. FERDIG I 2022

Kontor og administrasjon: 0 0

Institusjonskokk: 0 0

Helsefag: 0 3 2

Barn/ungdom 3 3 5

LÆRLINGER 

SYKEFRAVÆR 

ÅR /PERIODE TOTALT: % KORTTIDS LANGTIDS MANN KVINNE

2020: januar 7,51 1,83 5,68 3,90 8,38

2020: 1. kvartal 6,8 1,79 5,01 4,37 7,42

2020: 2. kvartal 6,48 0,85 5,63 2,62 7,46

2020: 3. kvartal 5,46 1,25 4,21 3,25 6,0

2020: 4. kvartal 7,02 1,46 5,56 4,20 7,70

Registrering Vigo bedrift

Registrering Agresso
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fikk oppstart 01.01.2021. Målet er at renholdere på 
de ulike enhetene skal ha et fellesskap, dele og utvikle 
kompetanse og kvalitet. Enheten vil organiseres under 
driftsavdelingen.
Verdiene «Vi jobber sammen med respekt og humor» 
ble utformet fra et kulturbyggingsprosjekt, i samarbeid 
med PwC, for prosessen med sammenslåingen av Roan 
og Åfjord kommuner. Verdiene tas i bruk på enhetene.
Oppstart av oppbygging av et nytt kvalitets- og avviks-
system. Det eksisterende kunne ikke oppdateres.
Det fysiske arkivet ved Åfjord rådhus er sortert, pakket 
og avlevert for arkivering hos IKA Trøndelag. Arkivet 
fra Roan rådhus leveres på nyåret 2021. Et omfattende 
arbeid gjennomført av nåværende og tidligere ansatte.
Faktisk tilstand når det gjelder kjønnslikestilling:

KAPITTEL OG ARBEIDSTAKERGRUPPE:
435 årsverk gir 676 antall stillinger. 352 årsverk besit-
tes av kvinner og 83 av menn. Dette gir 561 stillinger 
for kvinner, 115 for menn (en person kan besitte flere 
stillinger).

UTDANNING
76 årsverk er i stillinger uten særskilt krav om utdan-
ning. Kvinner: 59 årsverk. Menn: 17 årsverk.
Fagarbeiderstillinger: 143 årsverk, derav 126 årsverk 
kvinner, 17 for menn.

Høyere utdanning: 151 årsverk, derav 132 kvinner og 
19 menn.
Ledere (kommuneledelse og enhetsledere): 28 årsverk. 
Kvinner: 20 årsverk. Menn: 8 årsverk.

HELTID / DELTID:
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for Åfjord kommune 
er 64 prosent. Deltidsstillingene utgjør 66 prosent av 
alle stillingene. Heltidsstillinger utgjør 34 prosent av 
alle stillingene. 40 prosent av kvinner jobber deltid. 
Barnehager: 60 prosent av stillingene er i gjennomsnit-
tet på 48 prosent stillingsstørrelse. 40 prosent er heltid. 
Gir en liten overvekt av deltidsstillinger i sektoren.
Helse/pleie/omsorg: 78 prosent av stillingene er gjen-
nomsnittlig 52 prosent stillingsstørrelse. 22 prosent 
er heltidsstillinger. Dette gir et bilde av at 189 ansatte 
(74 prosent andel ansatte i sektoren) jobber gjennom-
snittlig 62 prosent stilling, 65 ansatte (26 prosent andel 
ansatte i sektoren) jobber heltid.
Her jobber 75 prosent av arbeidsstokken deltid, og 
dette er også i hovedsak kvinner.

LØNN:
Kjønnsforskjell i lønn justert for stillingskode (de har 
samme stillingstittel) hvis kvinner og menn hadde 
samme årsverksfordeling: Kvinners grunnlønn er 99,4 
prosent av menns.

Åfjord kommune har fortsatt mest kvinner i tradisjonelle kvinneyrker, men samtidig er det også flere lederstillinger som besittes av 
kvinner. Maria Estela Almaas (til venstre) er renholdsleder og sjef for Anny Denstad.
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HELSE OG VELFERD 
I 2020 ble to organisasjoner til en. Flere fagmiljø skulle finne sammen under en ny ledelsesstruktur. 

Grunnmuren var lagt med felles verdigrunnlag: Om å jobbe sammen med respekt og humor mot en felles 
identitet, kultur og praksis. Målet for året var fortsatt å bygge fellesskap til det beste for innbyggeren, 

men også sammen med innbyggerne. Sammen med alle medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud skul-
le vi opprettholde åpen dialog, respekt og vilje til utvikling. Samt teste ut nye måter å løse oppgaver på.

12. MARS 2020 
Kriseledelsen ble satt. Sektoren har vært sterkt preget 
av koronapandemien, gjennom hele året. Enhetene 
med turnusdrift har driftet godt, men det har til tider 
vært krevende med høyt sykefravær og situasjoner med 
karantene. Når det gjelder arbeidet med internkontroll, 
har det vært jobbet godt med å utvikle nye rutiner, samt 
veilednings- og opplæringsmateriell innen smittevern. 
Det er innført gode rutiner for kontinuerlig øving på 
smittevern og beredskap. Pandemien har medvirket til 
et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammene 
av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients 
sykdom og livssituasjon. Strategi pandemi er fortsatt: 
Testing, isolering, sporing, karantene (TISK), samt vak-
sinering som skal håndteres av kommunehelsetjenesten
Vi har hatt fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, 
trivsel og medbestemmelse. Vi har igangsatt planarbeid 
for utarbeidelse av tiltak «Leve hele Livet».

OMSORGSTEKNOLOGI 
Stikkord: Prioritering, utvikling og ny installering 
av teknologi med nytt sykesignalanlegg ved Åfjord 
helsesenter. Ny sykeheim i Roan med fremtidsrettede 
løsninger. For at eldre med liten sosial kontakt skal 
kunne holde kontakten med familie og venner er det 
investert i digitalt kommunikasjonsverktøy (Komp).  
Det har medvirket til mer kontakt mellom generasjoner.

REHABILITERING
Fysio- og ergoterapeutene har i stor grad hatt fokus på 
rehabilitering i institusjon, hverdagsrehabilitering og 
demensteam.

KVALITETSREFORMEN «LEVE HELE LIVET» –  
I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV 
Helse- og omsorgstjenesten har i større grad jobbet for 
tidlig innsats med helsefremmende og forebyggende  

SEKTOR HELSE OG VELFERD
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arbeid. Hvor hver enkelt i størst mulig grad kan ta 
ansvar for eget liv og egen helse. «Leve hele livet» følges 
opp, med kartlegging og planlegging av nye tiltak i 
kommunen. Det er startet opp korøvelse for personer 
med tap av hukommelse, KorKjekt.

FRIVILLIGHET
Frivillige har vært en uvurderlig bidragsyter til tjeneste-
tilbudet. Med alt fra mat-utkjøring, ulike arrangement, 
gode møteplasser og enkeltbidrag gjennom hele året 
– takk til dere alle som sammen med dyktige ledere og 
ansatte har bidratt til gode tjenester og gylne øyeblikk i 
året som nå er over.

TIDLIG INNSATS BARN UNGE- «BARNEVERN/
OPPVEKSTREFORMEN»
Det er etablert et system for å utvikle det tverrfaglig 
samarbeidet, med fokus på tidlig innsats. Her inngår 
faglig veiledning og gode relasjoner, hvor barn og unge 
og familier fanges opp og møtes med forebyggende 
arbeid. Samt gode tjenester gjennom helsestasjonen,
barnevernstjenesten, PPT og Rask psykisk helsehjelp.

NAV
Arbeidsledigheten i Åfjord kommune var i desember 
2020 på 2,0 prosent. Andelen i befolkningen med alder-
spensjon og uførepensjon er høyere enn gjennomsnittet 
for Trøndelag. Legemeldt sykefravær i Åfjord kommune 
(offentlig og privat virksomhet) ligger under gjennom-
snittet for Trøndelag. 

ØKONOMI
Sektoren har fått budsjettkompensasjon for ekstra 
kostnader. Det gjelder for økningen i tjenestebehovene, 
samt utgifter på grunn av pandemien. Vi har gjen-
nomgått årsverksnivået i bemanningsplaner, sett opp 
mot rammen som er tildelt. Det er jobbet kontinuerlig 
med detaljbudsjettering på enhetsnivå. Fire forhold 
utfordrer økonomien i helse og omsorg: Demografiske 
utfordringer (økende antall syke eldre med økt tjenes-
tebehov i hjemmetjenester og sykehjem), ressurskre-
vende tjenester (inntektstap i overføringer fra staten 
og økende tjenestebehov), ekstra utgifter knyttet til 
korona-epidemien, samt utfordringer med rekruttering. 

BOLIG-BOFELLESSKAP
Ferdigstilt sykeheim i Roan.
Startet bygging av fire tilrettelagte boliger og avlast-
ningsbolig for barn.
 

FLYKTNINGTJENESTEN 
De siste årene har det vært redusert tilgang til boset-
tingsklare flyktninger. Men vi er glade for at vi er av 
kommunene som blir forespurt. Sammen med voksen-
opplæringen har vi jobbet med fokus på «karrierevei-
ledning». Det skal gi et bedre grunnlag til å kartlegge 
kompetanse og fremtidige jobbønsker for den enkelte 
flyktning.

REKRUTTERING OG KOMPETANSE
Det er gitt stipend til to sykepleierstudenter. Sektoren 
er veldig opptatt av å ha heltidsstillinger. I arbeidet med 
årsplaner prøver man så langt det er mulig å øke opp 
antallet faste stillinger. Det er jobbet interkommunalt 
med å etablere mentor, veiledning og desentralisert 
sykepleierutdanning 

2021/VEIEN VIDERE:  
VI SKAL «JOBBE SAMMEN MED RESPEKT OG HUMOR»
•  Pleie og omsorg 2024 skal bidra til omstilling for å 

levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbyg-
gerne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere. 

•  Avklare forventningene mellom ønsker og tilbud av 
tjenester.

•  Implementere frihets- og velferdsteknologiske 
løsninger og annen teknologi for å heve kvaliteten 
på tjenestene. Sørge for at innbyggerne kan mestre 
hverdagen i størst mulig grad selv.

•  Rekruttere medarbeidere med rett kompetanse og øke 
andelen heltidsstillinger.

•  Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for 
effektiv tjenesteproduksjon.

•  Kommunen som samfunnsutvikler med innbygge-
rinvolvering, planarbeid, klima og miljø, regionalt 
samarbeid og samarbeid med andre..

•  Digital transformasjon, kommunens tjenester og ar-
beidsmåter må endres for best mulig å kunne utnytte 
effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer 
som følger bruk av ny teknologi og nye, digitale 
plattformer.
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SEKTOR OPPVEKST

DIGITAL SKOLE OG STRUKTUR
2020 har vært et veldig spesielt år for hele oppvekst-
sektoren vår. Vi har opplevd den ekstraordinære situ-
asjonen å måtte stenge ned alle skoler og barnehager. 
Over natta la vi om all undervisning til digital undervis-
ning. Det ble en bratt læringskurve. Men takket være 
fleksible ansatte, foresatte og barn, klarte vi oss bra 
gjennom ukene vi ikke fikk ha enhetene i vanlig drift. 
Det ble sendt ut digitale samlingsstunder fra barneha-
gene, og tekstmeldinger og telefoner, samt utstrakt bruk 
av verktøyet Teams som kommunikasjonsplattform 
fra alle enheter. Voksenopplæringen har tilrettelagt 
med levering av oppgaver på trappa til deltakere, hatt 
en til en-oppfølging av både lekser og forklaringer på 
koronarestriksjoner. 
Hele sektoren har fått et markant digitalt løft gjennom 
koronapandemien. Derfor er det gledelig at kommune-
styret har innvilget midler til videre utvikling av digitale 
ferdigheter også i 2021. 

MÅLRETTET ARBEID
Koronasituasjonen har ført til at vi ikke har klart å 
være helt fremme i skoene på utviklingsarbeidet. Men 
vi har jobbet godt, og har kommet langt i arbeidet med 
fagfornyelsen, begynneropplæring, elevmedvirkning, 
rammeplanen, DEKOM og REKOM. Vi har jobbet med ny 
barnehagelov, som blant annet har fått en paragraf om 
barns psykososiale barnehagemljø, som kan sam-
menlignes med §9a i Opplæringsloven. Barnehagene i 
Åfjord har over lengre tid jobbet målrettet med barnas 
psykosoiale miljø, gjennom Mobbets. Her kan dere lese 
om det: www.mobbets.no
Høsten 2020 har vi jobbet med å berede grunnen for 
oppvekstreformen. Her kan du lese mer om oppvek-
streformen: www.regjeringen.no/no/dokumenter/
prop.-73-l-20162017/id2546056/sec1

SAMARBEID PÅ TVERS
Vi har satt fokus på tverrfalig samarbeid gjennom 
mange av våre satsningsområder. ABSOLUTT-program-
met har bidratt til et stort engasjement og utvikling for 
å fremme barn og unges oppvekstvilkår i kommmunen. 
«En god oppvekst varer i flere generasjoner» er et 
sitat vi har fått et nært forhold til. For å skape en god 
oppvekst er vi helt avhengige av gode barnehager og 
gode skoler. Samt at alle fagpersoner som jobber for 
barn og unge setter samhandling og barnets beste først. 
Vi har god kompetanse i alle tjenestene våre, men vi 
skal bruke tiden fremover for å sikre god samhandling. 

Slik at alle familier opplever samstemte kommunale 
tjenester, når de har behov for dem. 

FREMTIDIG STRUKTUR
Vi har jobbet spesielt med å innarbeide gode rutiner for 
det spesialpedagogiske feltet. Tett samarbeid mellom 
PPT, skoler og barnehager har ført til revidering av 
planverk og nye rutiner inn mot dette arbeidet. 
Høsten 2020 startet vi også opp med utredningen av 
fremtidig skole- og barnehagestruktur for hele Åfjord 
kommune. Vi gjennomførte en høringsrunde, der alle 
kunne komme med innspill på et tidlig tidspunkt. Vi fikk 
inn 60 høringsuttalelser. Rammen for dette arbeidet er 
at vi skal skape framtidsrettet og bærekraftig oppvekst-
sektor med god kvalitet på tjenestene.
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SEKTOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

NYTT ÅR, NY KOMMUNE OG 
NYE MULIGHETER?

Kulturuka var årets første store arrangement, og foregikk fra 23. januar til 2. februar. Det ble i alt 
arrangert 26 små og store arrangement, fordelt over hele kommunen. Målet var i år som tidligere, å 

skape et variert og allsidig program til glede for hele befolkningen. På plakaten stod navn som  
The Brazz Brothers, Narum, Torgeir Waldemar, Knut Reiersrud, Iver Kleive og vår egen Axel Frønes.

Åfjord Ungdomsråd stod for planlegging og gjennom-
føring av historiens første «Ung i Åfjord». Arrange-
mentet foregikk i uke 10, og bestod av ulike aktiviteter 
direkte rettet mot barn og ungdom. De besøkende fikk 
oppleve foredrag av Helsesista og Vegard Harm. Ung 
kultur møtes (UKM) ble også arrangert som en del av 
denne minifestivalen. Håpet er at dette skal bli et årlig 
arrangement. 

Åfjord kommune fikk i 2020 sitt eget politiske utvalg 
med et særlig ansvar for kultur, idrett og frivillighet. 
Utvalget har hatt jevnlige møter gjennom hele året, og 
har lagt vekt på å bli kjent med ulike lag og foreninger i 
den nye kommunen.  

12. mars innførte regjeringen de sterkeste tiltakene 
Norge har hatt i fredstid. Landet ble delvis stengt ned i 
håp om å begrense spredningen av koronaviruset. All 
organisert fritidsaktivitet ble i en periode stoppet, som 
en del av den nasjonale dugnaden.  

Covid-19-pandemien har satt tydelig preg på hele 2020, 
i form av avlyste arrangement og strenge begrensninger 
i all organisert aktivitet. Mange av de årvisse arrange-
mentene ble i år avlyst grunnet usikkerhet og risiko hos 
arrangørene. 

Åfjord fritidsklubb ble stengt som følge av den nasjona-
le nedstengingen. Det ble funnet alternative metoder å 
kommunisere med ungdommene på via sosiale me-
dier, inntil man igjen fikk åpne opp med begrensende 
smitteverntiltak.

Kulturskolen ble også utfordret på alternative undervis-
ningsformer når man ikke kunne møtes fysisk. Det ble 
i en periode tilbudt digital undervisning, før man etter 
hvert kunne åpne opp for fysisk oppmøte.

Bibliotekene ble også stengt som følge av nasjonale 
pålegg. Det ble i en periode innført ordninger som 
hentebibliotek, der lånerne kunne få utlevert bøker 

etter avtale. Etter hvert ble dørene igjen åpnet, og man 
kunne besøke biblioteket med begrensende smitte-
vernregler. Biblioteket har drevet aktiv formidling til 
grunnskolen i form av bokprat og klassedepot av bøker. 
Biblioteket har også markedsført sine digitale tjenester, 
noe som har resultert i at utlånet av e-bøker gikk opp 
med 458 prosent. Nedgangen i fysiske lån var på 13 
prosent. 2020 ble et unntaksår også for bibliotekene, 
men man er godt fornøyd med resultatet, situasjonen 
tatt i betraktning.

Den 17. oktober ble fosenregionens første Pride-arran-
gement arrangert i Åfjord. Åfjord Pride 2020 bød på 
blant annet regnbuemesse, parade, appeller og ulike 
konserter. Arrangementet skapte et stort engasjement 
som strakte seg langt utover kommunens grenser. 
Åfjord Pride skapte også gode debatter og refleksjoner 
som vi har med oss videre.  

Regjeringen innførte etter hvert ulike krisepakker som 
skulle kompensere for tapte inntekter grunnet avlyste 
arrangement og aktivitet. Lag og foreninger i Åfjord 
kommune mottok nesten 2,8 millioner kroner i erstat-
ning fra staten.

Vi håper at situasjonen etter hvert bedrer seg, og at vi 
sakte, men sikkert kan vende tilbake til det livet vi de-
finerer som normalt. Tusen takk til alle som har bidratt 
med smått og stort i et svært spesielt og krevende år.
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SEKTOR LANDBRUK OG TEKNISKE TJENESTER

ØKNING I BYGGESAKER OG 
STABILT LANDBRUK

2020 var et spesielt år, også for sektoren Landbruk og tekniske tjenester. Selv om sektoren  
kanskje var den som ble minst direkte berørt av Covid-19, ble 2020 likevel et «hektisk» år.

2020 var det første driftsåret etter sammenslåingen 
av Åfjord og Roan kommuner. Vi har brukt tid på å bli 
kjent, både med hverandre og teknisk infrastruktur i 
de to kommunene. Begge de to gamle kommunene har 
flyttet ut av sine rådhus. Det har tvunget frem rydding 
og digitalisering av en del gamle papirarkiv.

PLAN, KART, BYGGESAK OG OPPMÅLING
I 2020 ble det behandlet 311 byggesaker, 72 fradelings-
aker og 3 seksjoneringssaker. Hvis vi sammenligner 
med foregående år i Roan og gamle Åfjord, er det er en 
klar økning i byggesaker, og en liten nedgang i frade-
lingsaker. I 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse 
til bygging av 15 nye eneboliger, 1 stort frittliggende 
boligbygg med 6 boenheter og 15 nye fritidsboliger.
Det er i løpet av året gjennomført 78 oppmålingsfor-
retninger og 12 sammenføyninger av eiendommer. I 
tillegg er det lagt inn en del saker fra Jordskifteverket og 
Statens vegvesen i matrikkelen. Det har også vært utført 
en del kvalitetsheving i matrikkelen.
Alle reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er 
nå digitalisert og gjort tilgjengelig på samme sted. Nye 
reguleringsplaner blir lagt inn etter hvert som de blir 
vedtatt. I 2020 ble det vedtatt 4 reguleringsplaner. 
I 2020 har det vært arbeidet med ny planstrategi 
for Åfjord kommune. Den ble vedtatt i februar 2021. 
Planstrategien er grunnlaget for planarbeidet i Åfjord 
kommune de neste årene.
Flyfoto og oppdaterte kart er tilgjengelig i Åfjord 
kommunes kartløsning på nett. Kartdataene oppdateres 
kontinuerlig ved at alle byggetillatelser blir lagt inn i 
kartet etter hvert som de blir vedtatt, og nye veier blir 
målt inn med GPS så fort de er ferdigstilt og innmålt. 
Disse endringene er synlig i nasjonale karttjenester kort 
tid etter at de er lagt inn.

LANDBRUK
Landbruksproduksjonen i Åfjord holder seg stabil, der 
vi i de senere år har hatt en dreining mot større drifts- 
enheter. Etter kommunesammenslåingen var det 115 
foretak som søkte om produksjonstilskudd. I 2020 ble 
det utbetalt 410 000,- kroner i kommunalt grøftetil-
skudd. Det kommunale tilskuddet sammen med det 

statlige tilskuddet utgjorde 4500,- kroner pr. dekar grøf-
tet areal. I 2020 ble det også gitt kommunalt tilskudd til 
særskilte tiltak. Dette var til kjøp av melkekvote, nydyr-
king og til skogplanting. Det ble til sammen utbetalt  
164 738,- kroner på denne ordningen. På SMIL-ordnin-
gen ble det innvilget saker med et samlet tilskudds- 
beløp på cirka 1 400 000,- kroner.

DRIFT
I tillegg til ordinære driftsoppgaver har det vært jobbet 
med totalrenovering og ombygging av kommunale 
leiligheter, både i Prestlia og i Stibergsvingen.
Innenfor Vann og avløp har det i 2020 blitt gjort en 
betydelig jobb med oppgradering av vann- og avløpsled-
ninger på Revsnes. Avløpsanlegget for 11 boenheter ved 
Monstadstranda er ordnet og satt inn på kommunalt 
avløpsanlegg. Pumpestasjon Vassneset er utskiftet, det 
er installert overvåkningsanlegg i de fleste pumpesta-
sjoner og vannverk i den nye kommunen.
Det ble gjort en betydelig jobb i forbindelse med asfalte-
ring av kommunale veier i 2020, og det ble gjennomført 
anbudsutlysning og skrevet nye 5-årige driftsavtaler for 
brøyting og strøing i nye Åfjord kommune.

Arbeid med utskifting av kloakkpumpestasjon på Vassneset.
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ØKONOMI

ØKONOMI OG REGNSKAP
DRIFTSREGNSKAPET
Driftsregnskapet viser en historisk høy aktivitet, med 
driftsinntekter på nær 560 millioner, mot cirka 509 
millioner for 2019 (Roan kommune og Åfjord kommune 
slått sammen). Driftsregnskapet for de ulike sektorene 
viser jevnt over et mindreforbruk. Vi har hatt noe lavere 
lønns- og pensjonskostnader enn budsjettert, i tillegg er 
det et generelt mindreforbruk på reisekostnader, møte-
kostnader, kurskostnader med mer som selvfølgelig må 
ses i sammenheng med pandemien. 
Innen området administrasjon og fellestjenester er 
det et merforbruk på drøye 15 millioner sett opp mot 
regulert budsjett. Etter ny kommunelov skal et regn-
skap som avlegges med mindreforbruk stryke bruk av 
disposisjonsfond,slik at mindreforbruket reduseres så 
mye som mulig. Totalt har vi redusert bruk av disposi-
sjonsfond med cirka 16,8 millioner, der 11,6 millioner 
er tatt fra administrasjon/fellestjenester. Et slikt bortfall 
av inntekt vil i sin helhet medføre resultatendring på 
det gitte ansvarsområdet.
Det bemerkes også at vi i store deler av 2020 har hatt et 
svært lavt rentenivå, noe som har redusert rentekostna-
dene til kommunen i perioden. Avdragskostnadene er 
også litt lavere enn budsjettert, men det er betalt avdrag 
godt over det fastsatte minimumsavdraget.
Av inntekter er skatteinntekter og rammetilskudd 

samlet sett tilnærmet som budsjettert. Dette gjelder 
også eiendomsskatt. 
Av større inntekter som i utgangspunktet ikke var bud-
sjettert i 2020 nevnes Havbruksfondet (32,4 millioner) 
og Fosen Vind DA / Statkraft AS (9,4 millioner).

INVESTERINGSREGNSKAPET
Det første spadetaket på det nye aktivitetshuset ble 
utført i 2020, nytt sykehjem i Roan ble tatt i bruk tidlig 
i 2021 og ny barnehage er under oppføring. Dette er 
noen av investeringsprosjektene vi har hatt gående i 
2020. Med et høyt investeringsnivå har også kommu-
nens langsiktige gjeld økt. Ved utgangen av 2020 hadde 
Åfjord kommune gjeld til kredittinstitusjoner på knappe 
829 millioner. 
Investeringsregnskapet avlegges i balanse, dog med 
lavere investeringsutgifter enn budsjettert. Det skyldes 
at framdriften på enkelte prosjekter ligger noe etter 
opprinnelig plan, samt noen utsatte prosjekter. Det 
forventes at mindreforbruk fra 2020 i stor grad kom-
mer som en kostnad i 2021 og delvis i 2022. Totalt er 
det påløpt 234,5 millioner i investeringsutgifter i 2020. 
Også i investeringsregnskapet er det redusert bruk 
av disposisjonsfond, grunnet mindreforbruk i drift. I 
investeringsregnskapet er det redusert bruk av disposi-
sjonsfond med cirka 5,2 millioner i forhold til budsjett.

INNTEKTSTYPER

2020

Brukerbetalinger 19 038 3 %

Salgs- og leieinntekter 52 625 9 %

Overføring og tilskudd fra andre 117 840 21 %

Rammetilskudd 190 506 33 %

Div statlige tilskudd 17 427 3 %

Skatt 161 145 28 %

Renteinntekter og utbytte 14 458 3 %

573 039 100 %

■ Salgs- og leieinntekter: 9%

■  Overføring og 
tilskudd fra 
andre: 21%

■ Rammetilskudd: 33%

■  Diverse statlige 
tilskudd: 3%

■ Brukerbetalinger: 3%
■ Renteinntekter og utbytte: 3%

■ Skatt: 28%
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UTGIFTSTYPER

2020

Lønn 262 239 49 %

Sosiale utgifter 44 363 8 %

Varer og tj som inngår i tjenesteprod. 81 392 15 %

Varer og tj. som erstatter tjenesteprod. 60 906 11 %

Overføringer og tilskudd til andre 50 190 9 %

Renteutgifter 12 014 2 %

Avdrag lån 25 807 5 %

SUM 536 911 100 %

LANGSIKTIG GJELD (TALL I 1000)

2020

Langsiktig gjeld  pr 31.12  1 461 323 

Herav pensjonsforpliktelse  632 744 

Formidlingslån  80 608 

Ubrukte lånemidler  134 880 

Netto lånegjeld  613 091 

Innbyggere  4 271 

Netto lånegjeld pr innbygger  144 

TJENESTENES ANDEL AV FORDELTE MIDLER TIL DRIFT

2020

Politisk styring 2 % 5 106 

Fellestjenester 9 % 30 465 

Skole og barnehager 32 % 103 314 

Helse og omsorg 43 % 141 526 

Landbruk og tekniske tjenester 10 % 34 348 

Kultur, idrett og frivillighet 4 % 13 043 

Sum 100 % 327 802 

■ Renteutgifter: 2%
■ Avdrag lån: 5%

■ Lønn: 49%

■ Sosiale utgifter: 8%

■  Varer og tj. som 
inngår i tjeneste-
prod.: 15%

■  Overføringer og til-
skudd til andre: 9%

■  Varer og tj. 
som erstat-
ter tjeneste-
prod.: 11%

■ Politisk styring: 2%

■  Skole og bar-
nehage: 32%

■  Helse og omsorg: 43%

■  Landbruk og 
tekniske tje-
nester: 10%

■  Kultur, idrett og 
frivillighet: 4%

■ Fellestjenester: 9%
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§ 5-4. BEVILGNINGSOVERSIKTER – DRIFT REGNSKAP 2020

Tall i 1000 kroner Regnskap 
2020

Regulert 
budsjett 2020

Opprinnelig 
budsjett 2020

Regnskap 
2019

GENERELLE DRIFTSINNTEKTER

Rammetilskudd -190 506 -197 743 -197 743 0

Inntekts- og formuesskatt -115 391 -108 934 -108 934 0

Eiendomsskatt -45 545 -44 305 -44 305 0

Andre generelle driftsinntekter -18 474 -14 244 -14 244 0

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -369 916 -365 226 -365 226 0

NETTO DRIFTSUTGIFTER

Sum bevilgninger drift, netto - inkl avskrivninger 337 500 350 304 362 321 0

Avskrivninger 0 0 0 0

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 337 500 350 304 362 321 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -32 416 -14 922 -2 905 0

FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER

Renteinntekter -7 020 -5 725 -5 725 0

Utbytter -7 438 -7 000 -5 000 0

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

Renteutgifter 12 014 15 983 19 983 0

Avdrag på lån 25 807 28 182 31 782 0

Netto finansutgifter 23 363 31 440 41 040 0

Motpost avskrivninger -27 075 -24 765 -24 795 0

NETTO DRIFTSRESULTAT -36 128 -8 247 13 340 0

DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

Overføring til investering 2 225 7 409 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 7 727 -8 541 -8 541 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 36 192 19 395 -4 799 0

Dekning av tidligere års merforbruk -10 016 -10 016 0 0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV 
NETTO DRIFTSRESULTAT 36 128 8 247 -13 340 0

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 
(MERFORBRUK). 0 0 0 0
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§ 5-4. BEVILGNINGSOVERSIKTER – TIL FORDELING PR ENHET
                Regnskap til fordeling pr enhet

Tall i hele 1000 kroner Regnskap 
2020

Justert 
budsjett 2020

Opprinnelig 
budsjett 2020

Regnskap 
2019

ANSVARSOMRÅDE

1 POLITISKE STYRINGSORGANER

Sum til fordeling 5 106 5 716 5 642 0

1 ADMINISTRASJONEN/FELLESTJENESTER

Sum til fordeling 30 465 28 077 55 996 0

2 SKOLER OG BARNEHAGER

Sum til fordeling 103 314 111 940 109 484 0

3 HELSE OG OMSORG

Sum til fordeling 141 526 147 666 139 480 0

4 TEKNISK

Sum til fordeling 34 348 36 614 32 142 0

5 KULTUR, IDRETT - FRIVILLIGHET

Sum til fordeling 13 043 17 197 16 854 0

7 ANDRE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER

Sum andre inntekter og utgifter  9 698  3 094  2 723  -   

SUM TIL FORDELING 337 500 350 304 362 321 0

Bundne fond netto 1 684 -8 541 -8 541 0

Ubundne fond netto 25 401 13 789 -7 799 0

SUM NETTO ALLE OMRÅDER 364 585 355 552 345 981 0
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§ 5-5. BEVILGNINGSOVERSIKTER – INVESTERING
                Regnskap 2020

Tall i hele 1000 kroner Regnskap 
2020

Justert 
budsjett 2020

Opprinnelig 
budsjett 2020

Regnskap 
2019

INVESTERINGSUTGIFTER

Investeringer i varige driftsmidler 233 139 277 869 363 890  

Tilskudd til andres investeringer 55 0 5 300  

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 315 1 285 0   

Utlån av egne midler 0 0 0  

Avdrag på lån 0 0 0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 234 509 279 154 369 190 0

INVESTERINGSINNTEKTER

Kompensasjon for merverdiavgift -43 885 -39 412 -47 615

Tilskudd fra andre -1 841 0 0

Salg av varige driftsmidler -3 295 0 0

Salg av finansielle anleggsmidler -150 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0

Bruk av lån -184 613 -233 833 -311 275

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -233 784 -273 245 -358 890 0

VIDEREUTLÅN

Videreutlån 7 755 0 0

Bruk av lån til videreutlån -7 755 0 0

Avdrag på lån til videreutlån 3 844 0 0

Mottatte avdrag på videreutlån -7 561 0 0

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN -3 717 0 0 0

OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER

Overføring fra drift -2 225 -7 409 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 3 717 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 -10 300

Dekning av tidligere års udekket beløp 1 500 1 500 0 0

SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO 
AVSETNINGER 2 992 -5 909 -10 300 0

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 
(UDEKKET BELØP) 0 0 0 0
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§ 5-8. BALANSEREGNSKAPET
Tall i 1000 kroner 31.12.2020 01.01.2020

Utgående balanse Inngående balanse

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER 1 771 065 1 517 729

I. Varige driftsmidler 957 660 754 890

1. Faste eiendommer og anlegg 948 432 745 737

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 9 228 9 153

II. FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 147 865 146 574

1. Aksjer og andeler 41 789 40 689

2. Obligasjoner 0 0

3. Utlån 106 076 105 885

III. IMMATERIELLE EIENDELER 0 0

IV. Pensjonsmidler 665 540 616 265

B. OMLØPSMIDLER 391 979 312 644

I. Bankinnskudd og kontanter 298 072 213 598

II. FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 0 0

1. Aksjer og andeler 0 0

2. Obligasjoner 0 0

3. Sertifikater 0 0

4. Derivater 0 0

III. KORTSIKTIGE FORDRINGER 93 907 99 046

1. Kundefordringer 10 876 9 910

2. Andre kortsiktige fordringer 25 555 30 826

3. Premieavvik 57 476 58 310

SUM EIENDELER 2 163 044 1 830 373
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§ 5-8. BALANSEREGNSKAPET
Tall i 1000 kroner 31.12.2020 01.01.2020

Utgående balanse Inngående balanse

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL -615 794 -466 648

I. Egenkapital drift -156 618 -122 716

1. Disposisjonsfond -109 661 -73 469

2. Bundne driftsfond -46 957 -39 231

3. Merforbruk i driftsregnskapet/Mindreforbruk 2019 0 -10 016

II. EGENKAPITAL INVESTERING -7 005 -1 788

1. Ubundet investeringsfond -466 -466

2. Bundne investeringsfond -6 539 -2 822

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 1 500

 

III. ANNEN EGENKAPITAL -452 171 -342 144

1. Kapitalkonto -444 624 -334 597

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -7 547 -7 547

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0

D. LANGSIKTIG GJELD -1 461 323 -1 272 549
I. Lån -828 579 -620 396

1. Gjeld til kredittinstitusjoner -828 579 -620 396

2. Obligasjonslån 0 0

3. Sertifikatlån 0 0

II. PENSJONSFORPLIKTELSE -632 744 -652 153

E. KORTSIKTIG GJELD -85 927 -91 176
I. Kortsiktig gjeld -85 927 -91 176

1. Leverandørgjeld -32 870 -3 299

2. Likviditetslån 0 0

3. Derivater 0 0

4. Annen kortsiktig gjeld -53 057 -87 877

5. Premieavvik 0 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -2 163 044 -1 830 373

F. MEMORIAKONTI 0 0
I. Ubrukte lånemidler 134 880 89 414

II. Andre memoriakonti 1 148 667

III. Motkonto for memoriakontiene -136 028 -90 081



BEHOLDNING FOND 2020

Beløp i 1000 kroner Beholdning 01.01 Beholdning 31.12

Disposisjonsfond 73 469  109 660 

Bundne driftsfond *) 39 231  46 957 

Ubundne investeringsfond 466  466 

Bundne investeringsfond *) 2 821  6 539 

115 987  163 622 

*) Som det fremgår av regnskapet står det midler på disse fondene, men 
dette er midler som enten er øremerket eller bevilget til spesielle formål. 

18



ÅFJORD
KOMMUNE

afjord.kommune.no
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