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n   ÅFJORD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET
n   Arbeiderpartiet 
 Vibeke Stjern, ordfører
 Bjørn Arne Hosen
 Gro Alida Kristiansen
 Sten Morten Aaknes
 Faten Farhan
 Walter Solberg
 Wenke Osen Børmark
 Lise Grøtting Sørheim

n   Fremskrittspartiet
 Gunnar Singsaas
 Halvor Bueng

n   Høyre
 Håkan Berdahl
 Else Britt Humstad
 Ivar Refsnes 

n   Kristelig Folkeparti 
 Liv Marie Hugdal 
 Brit Helen Hoaas

n   Senterpartiet
 Jon Husdal, varaordfører
 Tone Bårdli
 Hilde Blix 
 Roy Jonny Larsen 
 Geir Berdahl 

n   Venstre
 Ingrid Gauslaa Hårstad

FORMANNSKAPET
Vibeke Stjern, ordfører, Ap,  
Jon Husdal, varaordf. Sp
Liv Hugdal, Kr. f. 
Gro Kristiansen, Ap
Bjørn Hosen, Ap
Tone Bårdli, Sp 
Håkan Berdahl, H
 
KOMITE FOR LIVSLØP
Gunnar Singsaas, FrP, leder
Sten Morten Aaknes, Ap, nestleder  
Fatan Farhan, Ap
Eva Berdal Nygård, Ap
Else Britt Humstad, H   
Hilde Blix, Sp
Geir Berdahl, Sp

KOMITE FOR  VEKST OG 
UTVIKLING / LU-NEMND
Walter Solberg, Ap, leder 
Ingrid Gauslaa Hårstad, V, nestleder
Lise Sørheim, Ap
Brit Helen Hoaas, KrF
Lars Arne Lien, H
Roy Jonny Larsen, Sp
Wenke Osen Børmark, Ap

Fylkesveier i km 196 -
Kommunale veier i km 56 -
Kommunens kystlinje i km 270 -

1.  Linesøy kirkegård
2.  Stokkøy kirkegård
3.  Stokksund kirke
  Stokksund trygdepensjonat
4.  Stokksund oppvekstsenter
5.  Tårnes kirkegård
6.  Bakeriet kulturverksted
7.  Åfjord Helsesenter
    Maribo Barnehage
    Åfjord kirke
8. Åset skole/Idrettsanlegg
9. Rådhus
10. By barnehage

Sektorsjef (Heggli ++)
Åset skole

By barnehage
Stokksund skole & BHG

Maribo MHG
Åfjord kulturskole

PPT Nord-Fosen
Voksenopplæringen

Pleie & omsorgssjef

Institusjonstjenestene
Hjemmetjenestene

Sektorsjef (Fosen helse)
Helsetj & legekontor

Kultursjef
Bibliotek
Bakeriet

Frivilligsentralen *)

Landbruk & skog
Vei, vann, avløp
og renovasjon
Kart, oppmåling

plan og byggesak
Eiendom, brann 

og beredskap
Vaktmestertjenesten

Sosialtjenestene
Barnevern

Helse & familie

Sektorsjef
Oppvekst

Sektorsjef
Helse

Sektorsjef
Landbruk og

tekniske tjenester Servicetorg

Fosen lønn

Økonomisjef

Personalsjef

RÅDMANN

ORDFØRER

Kommunestyret
21 medlemmer
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Høy aktivitet - men likevel balanse

RÅDMANNEN

For Åfjord kommune var 2018 preget at svært høy aktivitet. Omsetningen i 
driftsregnskapet økte fra 2017 til 2018 fra 346 til 362 millioner kroner, noe som 
uttrykker økt aktivitet og tjenesteproduksjon til beste for kommunens innbyg-
gere. Kommunen er en viktig premissleverandør for trivsel, utvikling, god helse, 
samfunnsbygging og i det hele tatt et godt liv.

Årene frem til at vindkraftutbyggingen vil gi kommunen ekstra eiendomsskatt-
inntekter var forventet å kunne bli krevende. På grunn av overføringer fra det 
såkalte Havbruksfondet, en andel til kystkommunene som følge av salg av 
oppdrettskonsesjoner i havbruksnæringen i 2018 (som for Åfjord utgjorde 20,26 
millioner kroner), samt større utbytte på aksjene i TrønderEnergi AS enn bereg-
net, kan Åfjord kommune legge frem et regnskap i balanse og med en styrket 
egenkapital. Det gjør kommunen i stand til å ivareta forpliktelsene sine i form 
av avtalte tilskudd til ny FV 723 på strekningen Morka til Herfjord, å kunne 
opprettholde nivået på tjenestene til tross for underdekning i den ordinære 
driften, og fortsatt kunne satse på viktige infrastrukturtiltak i kommunen, som 
for eksempel bredbåndutbygging. Det er likevel grunn til å merke seg at drifts-
nivået i Åfjord kommune er høyt. Uten disse ekstraordinære inntektene ville 
kommunen i 2018 ikke hatt balanse i regnskapet.

Det er svært viktig at en stor virksomhet som Åfjord kommune har en sunn og 
forutsigbar økonomi. Ikke minst med tanke på å sikre en stabil tjenesteproduk-
sjon, men også at kommunen er en viktig økonomisk handelspartner i lokal-
samfunnet. Det er viktig for fremtidig vekst og utvikling at kommunen har øko-
nomisk handlefrihet og  muskler til å gjennomføre nødvendige investeringer 
i infrastruktur, både alene og sammen med næringsliv og regionale aktører.

Folketallsutviklingen er et viktig mål på om kommunen lykkes som sam-
funnsutvikler. I 2018 gikk folketallet fra 3.278 til 3.340 personer. Hvis dette 
fortsetter over tre år, får kommunen status som vekstkommune. Det kvali-
fiserer for særskilte statlige overføringer. Uansett om Åfjord får status som 
vekstkommune eller ikke, er det mye som tyder på at kommune, næringsliv 
og lokalsamfunnet for øvrig har gjort gode prioriteringer og lyktes med sine 
satsinger i de siste årene. Og dermed oppnådd en utvikling som er få distrikts-
kommuner forunt.

Mange nyfødte og økt tilflytting har ført til stor etterspørsel etter barnehage-
plasser. Barnehagetilbudet i Åfjord er nå presset, men målet om full barne-
hagedekning er fortsatt innfridd, en målsetting vi vil videreføre. Ledelse og 
ansatte i barnehagene gjør en stor innsats for at alle som ønsker det får et 
trygt og godt barnehagetilbud.  Åfjord kommune arbeider med å utvide barne-
hagetilbudet gjennom et nybygg ved Prestegården. 

I 2018 startet arbeidet med kommunereformen for fullt. Mange av lederstill-
ingene er besatt og den nye organisasjonen trer fram. Fremover blir det viktig 
at Roan og Åfjord kommuner enes om felles prioriteringer og satsinger, og 
fremstå som en enhetlig kommune som har muskler til å bygge en ny kom-
mune som er attraktiv både for bosetting og næringsliv. 

Vindkraftutbyggingen setter for alvor sitt preg på lokalsamfunnet. Anleggsar-
beidene er godt i gang. Roan vindpark er ferdigstilt og satt i drift. Utbyggin-
gen skaper mye aktivitet i næringslivet. Samtidig skal vi ha respekt for at 
utbyggingen medfører ulemper for andre. Ulemper som både kan knyttes til 
miljøinngrep, støy og trafikk.

Åfjord kommune ønsker å legge godt til rette for lokalt næringsliv. Dette skjer 
gjennom årlige tilskudd til Åfjord Utvikling AS. De arbeider med næringsut-
vikling på vegne av kommunen. Som plan- og reguleringsmyndighet vil kom-
munen legge til rette for næringsareal og boligtomter. Kommunen sørger også 
for nødvendig infrastruktur som blant annet vei, vann og avløp, og ellers skape 
kvaliteter i lokalsamfunnet som er viktig for trivsel og folkehelse. De største 
postene i investeringsregnskapet for 2018 er byggingen av Fornybarsenteret 
(eget kommunalt foretak), byggingen av ny idretts-/fotballhall og planleggin-
gen av badeanlegget/aktivitetshuset. 

Store investeringer gir høy gjeld. Den lå ved utløpet av året på i underkant av 
430 millioner kroner, en nedgang på 3 millioner kroner fra 2017. Kommunen har 
holdt gjeldsnivået relativt konstant i 2018, til tross for flere store investeringer. 
Med byggingen av ny barnehage, etter hvert nytt legekontor og ikke minst 
med investeringene i nytt badeanlegg/aktivitetshus i 2019 – 2020 vil imidlertid 
gjelden øke. Takket være lave renter og god kontroll på driftsutgiftene klarer 
kommunen gjeldsforpliktelsene, selv om dette gjør kommunen sårbar for en-
dringer i rammebetingelsene. Fremtidige inntekter knyttet til den pågående 
vindkraftutbyggingen gjør det mulig å håndtere utgiftene som badeanlegget 
vil generere.

Regnskapet for 2018 for Åfjord kommune viser balanse, takket være eks-
traordinære inntekter. Stor arbeidsinnsats, «stå-på-vilje», god ledelse i enhe-
tene er alle viktige faktorer som i sum gir et godt resultat. Samtidig må Åfjord 
kommune ha fokus på å sette et aktivitetsnivå som er tilpasset tilgjengelige 
ressurser. Et økende sykefravær krever også tettere oppfølging av arbeidspress 
og arbeidsmiljøfaktorer. 

Sett i lys av hva som har skjedd i 2018 og tiden vi står foran, går åfjordssam-
funnet spennende tider i møte. Forvalter vi mulighetene som ligger foran oss 
godt, har vi historiske muligheter til å skape videre vekst og utvikling i årene 
som kommer. 

Avslutningsvis vil jeg takke politikere, næringsliv, lag og organisasjoner og alle 
som gjør en jobb for åfjordsamfunnet, for et godt samarbeid. Ikke minst vil jeg 
takke alle ansatte i Åfjord kommune, som hver eneste dag gjør en stor innsats 
for at Åfjord skal være et godt sted å bo og leve i. 
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Helse, omsorg og velferdssektoren satset 
i 2018 spesielt på forebyggende og helse-
fremmende arbeid. Perspektivet mestring 
har vært vektlagt. 

Vi har jobbet bevisst med å tilpasse tjen-
estene til hver enkelt bruker. Det gir best 
kvalitet og mer fornøyde brukere. I tillegg 
sparer det ressurser.

Gjennom koordinerende enhet har vi 
løftet perspektivet på både brukere og 
pårørende. Verktøyet «Hva er viktig for 
deg» styrker pasientens rolle i eget forløp. 
Koordinerende enhet sørger for at hjelpen 
samordnes. Enheten benytter en samlet 
tverrfaglig kompetanse i tildelingen av 
tjenester.

Veiledning og avlastning til familier med 
omsorgsoppgaver har vært sentralt. Både 
for koordinerende enhet og ute i tjenestene. 

Hele søylen viser totale utgifter. Fargene viser 
hvordan utgiftene er finansiert.

Kommunens utgift med tjenesten

Brukerbetaling, salgsinntekter, refusjon, 
statstilskudd, overføringer

n  HELSE OG VELFERD

Helse og omsorg gir et bredt spekter av 
tjenester. Både innen forebyggende tjen-
ester, lavterskeltilbud, hjemme- og insti-
tusjonsbaserte  tjenester. 

Måloppnåelsen i 2018 
Laila Dolmseth Refsnes ble ny sektorsjef 
fra 1. januar. Elisabeth Fossum ble ny virk-
somhetsleder for Pleie og omsorg. Fokus 
blant lederne har vært samspill, smidig 
organisasjon, endring og utviklingsarbeid 
mot ny kommunestruktur. Ansatte og le-
delse har jobbet med bruk av kompetanse, 
arbeidsmiljø, forebygging av sykefravær, 
omdømme, ansvarsområder og ledelse. Vi 
har tatt i bruk verktøyet 10-Faktor, som er 
en medarbeiderundersøkelse. Den skal bi-
dra til å oppnå gode resultater, i forhold 
til organisasjonens mål og kvaliteten på 
tjenestene.
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Det er startet et samarbeid med Fosen 
Vekst AS gjennom prosjektet Mitt Liv. Det 
utvikler et tilbud til ungdom som faller ut 
av ordinær skolegang/arbeidstilbud, og 
gir tilbud om meningsfulle aktiviteter og 
læring. 

Vi har tilbudt et utvidet dagtilbud med til-
skuddsmidler til «Når øyeblikket er viktig». 
Det er for hjemmeboende med demenssyk-
dom, i regi av hjemmetjenesten. Det er også 
gjennomført forebyggende hjemmebesøk 
for innbyggere i aldersgruppen 75 år.

Det er igangsatt et nytt tilbud for innbyggere 
som blir rammet av kronisk sykdom. Det skjer 
gjennom prosjektet «Rehabiliteringsforløp 
for kroniske syke i tidlig fase». Det foregår 
med veiledning fra sykepleier og lege.

Flyktningtjenesten har lagt til rette for bo-
setting av ti nye landsmenn.

HELSE OG VELFERD  n          

Det er tilsatt ny lege. Kristoffer Grøntvedt 
Moe startet i jobben i mars. 

Det er igangsatt arbeid med mål om nytt 
legesenter i 2021.

Det er igangsatt arbeid med å bygge fire 
nye tilrettelagte boliger for yngre.

Velferdsteknologi er anskaffet med digi-
tale trygghetsalarmer, roboter, trygghet-
spakker, elektronisk medisinerings-støtte, 
utstyr til avstandsoppfølging med formål 
om økt mestring av dagliglivet. 

Det er jobbet med Strategi for Frivillighet 
og økt satsing på folkehelsearbeid.

Utviklingssenter for sykehjem og hjem-
metjenester sine satsinger er innovasjon 
og kompetanseutvikling i Trøndelag.

Utfordringer
n  Antall kommunale tilrettelagte boliger 

for yngre dekker ikke dagens behov. Et 
antall yngre voksne som bor i foreldre-
hjemmet behøver boliger med kontinu-
erlig tilgang på fagtjenesten. 

n  Økning i antall personer med demens 
som bør få et personlig tilrettelagt til-
bud. Legetjenestens lokaler er ikke i tråd 
med dagens krav til standard. Mangel-
fullt tilbud om arbeid og aktivitet for yn-
gre mennesker som har behov for spesi-
elle tilrettelegginger. 

n  Økt bruk av digitale løsninger og velf-
erdsteknologi og alle deler av sektoren 
for å møte fremtidens utfordringer. 
Etablere tiltak i eldresatsingen «LEVE 
HELE LIVET».

VERDENSDAGEN FOR  PSYKISK HELSE
Hvert år markerer Åfjord kommune verdens-
helsedagen med stand rundt i kommunen 
og noen ganger temakvelder. 
Årets tema var raushet. Ved å markere 
verdensdagen vil vi bidra til  n  At det blir let-
tere å dele tanker med andre, og å gi og få 
støtte  n Mindre tabu og skam rundt psykiske 
utfordringer n  Å styrke den psykiske helsen   
n  Et mer inkluderende nærmiljø, arbeid-
smiljø og skolemiljø   n  Et rausere samfunn 
Arrangør for den årlige markeringen er 
Psykisk helsearbeid ved Åfjord kommune I 
år ble dagen markert med stand på Parken 
kjøpesenter. Teamet denne gang var Trond 
Rune Forfot, Marthe Syltern By, Karin Røm-
ma og Eva Fagerdal.  
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Hele søylen viser totale utgifter. Fargene viser 
hvordan utgiftene er fi nansiert.

Kommunens utgift med tjenesten

Brukerbetaling, salgsinntekter, refusjon, 
statstilskudd, overføringer

BRUTTOUTGIFTER
OPPVEKST

VOKSENOPPLÆRING
Voksenopplæringen har det siste året avventet 
situasjonene rundt fl ere bosettinger. Åfjord var 
en av fi re kommuner i Trøndelag som mottok ny 
anmodning om bosetting i 2018. Vi kunne derfor 
fortsette med vanlig drift av voksenopplærin-
gen. Den kan vise til gode resultater gjennom 
et målrettet arbeid. Det var med på å sikre at 
kommunen fi kk ta imot nye fl yktninger, selv om 
kommunen har under 5000 innbyggere. I tillegg 
har voksenopplæringen i 2018 hatt fl ere oppdrag 
utenom voksenopplæring for fl yktninger.  
Fokusområder:
• Tilrettelegge for god karriereveiledning til 

elevene våre
• Arbeid med integrering 
• Kvalifi sering til yrkeslivet

BARNEHAGE
Barnehagene har de siste årene opplevd 
mye endring. De har fra 2013 til utgan-
gen av 2018 doblet antall barn. Ved 
oppstart 1. januar 2019 har vi cirka 200 
barn i barnehagene. Dette er en veldig 
hyggelig utvikling for sektoren vår. Selv 
om barnetallet er kraftig stigende, har 
vi klart å opprettholde full barnehage-
dekning. By barnehage i Stordalen har i 
skrivende stund 42 barn. De er fordelt på 
fi re avdelinger, og har ekspandert med 
to avdelinger de siste tre årene. 
 
I 2018 startet vi arbeidet med å planleg-
ge ny barnehage. Etter nøye vurderinger 
fra Komité for livsløp og Komité for ve-
kst og utvikling, kom vi fram til at den 
nye barnehagen skal ligge på tomta til 
Prestgårdsfjøset. Vi er godt i gang med 
skisseprosjektet for barnehagen. Vi har 
i løpet av vinteren 2019 kommet langt i 
planleggingsfasen.

Selv om det har gått bra å innfri kravet 
om full barnehagedekning, ser vi at vi 
må jobbe målrettet med rekruttering av 
kompetanse i barnehagene. Det er en 
utfordring å få tak i den kompetansen 
vi trenger, når vi vokser så fort. Vi jobber 
derfor med å rekruttere kompetanse, 
både internt og eksternt. 

Barnehagene i Åfjord kommune har, 
siden høsten 2016, deltatt i et regionalt 
utviklingsprosjekt som heter BAKOM. Det 
er et program for å utvikle kompetanse. 
Dette er tenkt ferdigstilt våren 2019. 
Men vi jobber med forlengelse gjennom 
kompetansenettverk Fosen. Vi vil starte 
en pilot på ekstern barnehagevurdering 
gjennom midler fra Fylkesmannen.

Fokusområder
•   BAKOM og kvalitet i barnehagene
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fokus på refleksjon. Det gjøres for å kunne 
samarbeide og tilrettelegge bedre for at 
barna skal lære mer. PPT veileder i forhold 
til resultater av kartlegginger, samt gir råd 
for veien videre. 
Fokusområder:
• Jobbe for å få ned behovet for spesialun-

dervisning
• Systemrettet arbeid (se beskrivelse oven-

for) i barnehager og skoler. Forebyggende 
arbeid.

PPT
PPT arbeider stadig mer i form av såkalt 
systemrettet arbeid. Det foregår inn mot 
de ulike enhetene. Man ønsker å se mer på 
klassemiljø og læringsmiljø enn på enkeltin-
divider, for å finne løsninger på utfordringer. 
Vi jobber med å finne en god flyt i samar-
beidet, slik at sektoren oppvekst best mulig 
får utnyttet kompetansen som ligger hos 
PPT. 
I 2018 har PPT blant annet bidratt med 
veiledning av personale i metoden TRAS. Den 
handler om å observere språkutviklingen til 
barna. PPT har også bidratt innen arbeid mot 
mobbing (Olweus), samt lese-, skrive- og 
språkvansker. PPT har også tatt initiativ til 
møter med barnehagene og skolene, med 

KULTURSKOLEN
Kulturskolen har en motivert arbeids-
stokk. Den tar alltid i et ekstra tak der 
det trengs. Og legger til rette for store 
og små tilstelninger i løpet av året. 
Kultur er mest synlig for allmennheten 
gjennom offentlige fremføringer. 
Men de viktigste og mest synlige øyeb-
likkene for dem som jobber i kultur-
skolen, kommer hver dag i møte med 
elevene på øvingsrommene.

SKOLE

Skolene arbeider godt og målrettet for å si-
kre trivsel og øke elevenes læringsutbytte. 
I 2018 har skolene deltatt på kompetan-
seheving innen analyse av kartleggingsre-
sultater. Slik at vi i større grad skal kunne 
tolke og forstå de dataene vi får på alle 
elevene. Dette bidrar til at vi kan tilrettel-
egge for den enkelte elevs utvikling på 
best mulig måte. Det er Fosen-nettverket 
og pedagogikk-forskeren Thomas Nordahl 
som har bidratt til kompetansehevingen, 
gjennom midler fra Fylkesmannen.

Høsten 2018 startet skolene et forsknings- 
og utviklingsarbeid. Det er ledet av Re-
gionalt kunnskapssenter for barn og unge 
- psykisk helse og barnevern (RKBU). Pros-
jektet setter fokus på relasjonsarbeid mel-
lom elev og ansatt. Det omfatter alle som 
jobber direkte med elever i skolen. Vi vil 

gjennom en to-årsperiode jobbe system-
atisk med ulike tema. RKBU har hentet ut 
kontrolldata før prosjektet startet. De vil 
sammenligne med data etter at perioden 
er over. Dette er et spennende arbeid som 
det uttrykkes stor begeistring over.

Fokusområder
n Arbeid med relasjoner gjennom både 

Fosen-nettverket og RKBU
n Oppvekstsektoren er travel. Det jobbes 

systematisk og målrettet for at de vik-
tigste innbyggerne, barna, skal få de 
beste rammene i oppveksten sin. Alle 
ledd står på for å oppnå gode resultater 
og trygge omgivelser. Sektoren er i godt 
driv med utviklingsarbeid. Fokus på god 
kvalitet i tjenestene står høyt.

n Vi har startet arbeidet med å slå sam-
men oppvekstsektorene i Åfjord og 

Roan. Dette har hittil foregått mest på 
ledernivå. Men fra høsten 2019 vil alle 
ansatte kobles på i form av felles plan-
leggingsdager. 

 Vi er i gang med prosessen for å få ve-
dtatt nye vedtekter for SFO og barne-
hage, vi har vedtatt felles skolerute 
for 2019-2020 og vi har drøftet og blitt 
enige om hvilke verdier vi tenker skal 
være styrende for arbeidet vårt. 

n Vi ser fram mot at vi blir en større sek-
tor i 2020!

Bilder: Side 6: På skitur. 
Side 7: Trening i livredning i Herfjordvatnet 
for elever ved Stokksund oppvekstsenter .
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Drift vann- og avløpsanlegg (VA)
Det var normal drift og vedlikehold av VA-an-
legg i 2018, med tilsyn og pålagt prøvetaking.
Det ble satt i gang boring av nye brønner ved 
vannverket i Børmarka. De gamle sugespiss-
ene var ødelagt og ble erstattet med nye. Det  
ble montert renseanlegg. Anlegget ble satt i 
drift senhøsten 2018.
På grunn av periodevis lavt vanntrykk til Ho-
sen, ble det i 2018 montert trykkøkningsstas-
jon i området.
Den gamle brua over Norddalselva ble revet 
i 2018, etter krav fra NVE. Avløpsrørene som 
hang under brua ble fjernet. Avløpet ble sam-
let i nye rør og pumpet via Frøneset og den 
nye pumpeledningen som går i gang- og syk-
kelveien rundt Åsmundvatnet over til Joenget.
Planlegging av avløpssanering er litt for-
sinket, noe som skyldes utfordrende grunn-
forhold. Målet er å komme i gang med ar-
beidene i løpet av 2019.

Drift av veier
Det er utført normal drift av kommunale 
veier. Midler avsatt til asfalt til de prioriterte 
veistrekningene, Nedre By i Stordalen (cirka 
900 meter) og rundt Straumen på Linesøya 
(cirka 800 meter), som er klargjort med nye 
stikkrenner og masseutskifting. De to vil bli 
asfaltert i 2019. I tillegg  ble det lagt asfalt på 
en mindre veistrekning i Nessabakken (cirka 
200 meter).
Ny gang- og sykkelvei rundt Åsmundvatnet 
ble ferdigstilt i 2018.
NVE ferdigstilte erosjonssikring av Norddals-
elva i 2018. Det ble gjort i etterkant av at den 
gamle brua ble revet. I den sammenheng 
ble også siste rest av Frønesveien frem til 
fylkesveien ferdigstilt med asfalt, gatelys og 
fartsdumper. 

Plan og byggesak
I 2018 ble det behandlet 164 byggesaker, 41 fr-
adelingsaker og 1 seksjoneringssak. Av dette 
var det tolv nye eneboliger, en tomanns-
bolig, tre rekkehus og ett kjedehus og 12 nye 
fritidsboliger. Saksmengden ligger omtrent 
på samme nivå som de siste 4-5 årene. 
Alle reguleringsplaner med tilhørende be-
stemmelser ligger tilgjengelig på Åfjord 

kommunes kartløsning på nett. Nye regu-
leringsplaner blir lagt inn etter hvert som de 
vedtas. I 2018 ble det vedtatt fire regulerings-
planer. 
I 2018 ble det arbeidet med rullering av kom-
muneplanens samfunnsdel og arealdel. Kom-
muneplanens samfunnsdel ble vedtatt 13. 
desember 2018. Kommuneplanens arealdel 
ble vedtatt i 2019.

Kart, matrikkel og oppmåling
I mai 2017 ble deler av kommunen flyfoto-
grafert. Flyfotoene og oppdaterte kart er 
tilgjengelig i Åfjord kommunes kartløsning 
på nett. Kartdataene oppdateres kontinuer-
lig ved at alle byggetillatelser blir lagt inn i 
kartet etter hvert som de vedtas og nye veier 
blir målt inn med GPS. I 2018 tok vi i bruk et 
system for kartforvaltning, slik at endringer 
vi gjør i kartet vil være synlig i nasjonale 
karttjenester kort tid etterpå.
Det er i løpet av året gjennomført 52 
oppmålingsforretninger. Det har også vært 
utført en del kvalitetsheving i matrikkelen.

Eiendom - drift
Kommunens bygningsmasse er stor og 
kostnadskrevende. I investeringsbudsjettet 
for 2018 ble det avsatt 2,2 millioner kroner 
til gjennomføring av bygningsvedlikehold. 
200 000 er øremerket skjøtsel av grønt- og 
parkområder. Det er komité for vekst og 
utvikling som vedtar prioritering av denne 
summen blant alle de prosjektene vi har. 
Videre er det vaktmesterteamet som utfører 
vedlikehold av alle kommunale bygninger. 
Det ytes tjenester til alle kommunale om-
råder/avdelinger.

Vaktmesterteamet har renovert flere av utleie- 
leilighetene våre. By barnehage ble bygd om 
og tilpasset for å ta imot flere småbarn. Fire 
praktiske messeboder tok teamet på seg å 
bygge før julemarked-sesongen startet. Nye 
pumpehus er signert av teamet. Det ble ut-
ført ombygging/bygging av midlertidig bår-
erom ved helsesenteret mens det nye bårehu-
set var under utbygging. Vaktmesterne er en 
førstelinje som deltar med stort og smått for 
å drifte og drive kommunen vår i hverdagen.

LANDBRUK
Landbruket er en viktig distriktsnæring i sta-
dig utvikling, der potensialet for nye produk-
ter og tjenester er stort. Kommunen har i så 
måte en viktig rolle i utviklingen av en lokal 
landbrukspolitikk innenfor rammene som 
er gitt. Næringen bidrar til samfunns- og 
næringsutviklingen i kommunen. Og gir vik-
tige bidrag til øvrig næringsliv i en kommune 
som Åfjord. 
• Landbruksproduksjonen i Åfjord holder seg 

stabil, der vi i de senere årene har hatt en 
dreining mot større driftsenheter. I 2018 var 
det 88 foretak som søkte om produksjonstil-
skudd. 

   Det ble utbetalt 33 millioner på denne ord-
ningen i Åfjord. I 2018 ble det innvilget 120 
000 kroner i kommunalt grøftetilskudd. 
Det kommunale tilskuddet i tillegg til det 
statlige tilskuddet utgjør 4 000 kroner per 
dekar grøftet areal. På SMIL- ordningen ble 
17 saker bevilget et samlet tilskuddsbeløp 
på 650 000 kroner. Kommunen deltar i 
prosjektet «Dyrk Fosen», med fokus på ut-
viklingsmuligheter i landbruket sett i lys av 
«det grønne skiftet». Det vil si omstilling til 
mer miljøvennlig drift. 

• Åfjord er med i Lensa Fosen. Det er et sa-

marbeidsprosjekt som tar sikte på økt ak-
tivitet i skogbruket på Fosen. Samlet ble det 
avvirket 54 502 m3 (Åfjord: 10 000 m3) plan-
tet 211460 (Åfjord 48 250) planter, og utført 
ungskogpleie på 1 342 da (Åfjord 99 da) på 
Fosen i 2018.

• Hjorteviltforvaltning: Det var stabil avskyting 
på elg i forhold til tidligere år. Økende bes-
tand av hjort har medført en rekordavskyt-
ing på 94 hjort i 2018. Høy rådyrstamme 
har ført til en markant økning i avskyting. 
Og har i tillegg ført med seg alt for mange 
påkjørsler på rådyr siste år.
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Hele søylen viser totale utgifter. Fargene viser 
hvordan utgiftene er finansiert.

Kommunens utgift med tjenesten
Negative tall viser kommunes inntekter

Brukerbetaling, salgsinntekter, refusjon, 
statstilskudd, overføringer

BRUTTOUTGIFTER
TEKNISKE TJENESTER / LANDBRUK
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Ved utgangen av 2018 hadde Åfjord kommune 
305 årsverk. De var fordelt på 397 ansatte.

Ansatte i Åfjord kommune 
- kjønnsfordeling 
Tabellen viser antall kvinner og menn i 
ulike sektorer i organisasjonen vår. Tall per 
01.12.2018, basert på KS sitt såkalte PAIL-reg-
ister. 
SEKTOR                  Antall   Antall Andel % Andel %

                                        kvinner   menn   kvinner   menn

I ALT  318 73 81 19
Sentraladmin  22 8 73 27
Oppvekst 124 23 84 16
Skoleadministrasjon 4 0 100 0
PP-tjeneste 2 2 50 50
Grunnskole 51 13 80 20
Barnehager 52 1 98 2
Øvrig oppvekst 15 7 68 32
Helse/sosial 166 21 89 11
Administrasjon 3 0 100 0
Alm helsevern 13 8 62 38
Somatiske sykehjem 68 5 93 7
PU 23 4 85 15
Hjemmehjelp/ 
- sykepleie 56 2 97 3
Sosialhjelp 3 1 75 25
Andre virksomheter 0 1 0 100
Kultur 2 2 50 50
Teknisk sektor 4 17 19 81
Ymse 0 2 0 100

Fordeling heltid/deltid 
En ansatt kan ha flere stillinger. Om en an-
satt har stillinger i flere sektorer, vil vedkom-
mende telles i hver av disse sektorene. Deltid er 
stillinger som er under 99 % størrelse.

Stillinger/ansatte/årsverk: 467 stillinger fordelt 
på 397 ansatte med 305 årsverk. Stillingsstør-
relsen per ansatt er gjennomsnittlig på 77 %.
Vi har de siste to årene hatt en økning i hel-
tidsstillinger. For kvinner har økningen vært 
på 5,7 %. For menn har økningen vært 8,2 %. 
Disse er hentet vesentlig fra 75-99 % still-
ingsstørrelse.
Barnehagesektoren: Hadde ved årsskiftet 62 
ansatte fordelt på 44 årsverk- med gjennom-
snittlig 71 % stillingsstørrelse per ansatt. 40 
ansatte jobber deltid, mens 22 jobber heltid. 
Helse/pleie/omsorg: 172 ansatte på 117 årsverk 
gir gjennomsnittlig 68 % stillingsstørrelse per 
ansatt, alle sett under ett. 135 ansatte jobber 
deltid (de har i gjennomsnitt 59 % stilling), 
mens 37 jobber heltid.

Sykefravær 2018
Totalt: %  Korttids  Langtids Mann Kvinne
7,14 % 1,43 %     5,71 % 2,01 % 8,49 %

Sykefraværet har de siste årene vært sti-
gende. Siste år med 0,97 %. Korttidsfraværet 
er stabilt på omkring 1,4 %. Sykefraværet 
hos menn har litt nedgang. Det er langtids-
fraværet blant kvinner som øker. De samme 
tendensene vises på landsbasis også for an-
dre kommuner. Sektorene som øker er innen 
barnehage og helse/pleie/omsorg. Statens 
arbeidsmiljøinstitutt sin faktabok for 2018 
sier følgende: Veksten i tjenesteytende  sek-
tor har ført til at stadig flere jobber i yrker 
preget av kunde-, bruker- og pasientrelasjon-
er med utfordringer knyttet til emosjonelle 
krav, rollekonflikter og i enkelte yrkesgrupper 
vold og trusler. De største helseutfordringene 

blant norske yrkesaktive, både når det gjelder 
omfang og kostnader i form av redusert 
helse, sykefravær og uførhet, er muskel- og 
skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser 
som angst og depresjon.

IA-avtalen for inkluderende arbeidsliv (opp-
start 2001) ble avsluttet i 2018. Ny avtale er 
inngått for perioden 2019- 2022. Partene og 
myndighetene er enige om å løfte frem sats-
inger for forebygging av sykefravær og frafall. 
Og å målrette innsatsen mot lange og/eller 
hyppig gjentakende sykefravær.

Vektlegging av forebyggende arbeidsmiljøar-
beid gir mer oppmerksomhet mot hvordan 
konkrete arbeidsprosesser kan planlegges 
og organiseres bedre. Og hvor hovedfokus 
er arbeidsmiljø og det å hindre frafall fra ar-
beidslivet.

NED-prosjektet i Åfjord og Roan 2018
KS har tidligere inngått et samarbeid med 
NAV om prosjektet NED med sykefraværet. 
Målet er å fokusere på en systematisk 
innsats i arbeidet med sykefraværet. Det skal 
bidra til å redusere fraværet.
Det ble avholdt NED-samling for organisasjo-
nene i Åfjord og Roan kommuner. Fokus var 
sammenhengene mellom såkalt mestring-
sorientert ledelse og redusert sykefravær. 
Samt å støtte kommunenes videre arbeid 
for å sikre en varig reduksjon i sykefraværet. 
Verktøy i form av såkalte dialogduker ble tatt 
i bruk. Både på samlingen og senere ut i hver 
enkelt avdeling. Dukene la grunnlag for dia-
log mellom de ansatte, og en bevisstgjøring 
om arbeidsmiljøet. Resultatet ble konkrete 
handlingsplaner som ble skrevet på dukene 
og hengt opp på arbeidsplassene.

Lærlinger 
Fag Antall Antall Antall 
  Ferdig Ferdig
  2019 2020
Kontor og administrasjon: 1 1 
Institusjonskokk: 1 1 
Helsefag: 3 1 2
Barn/ungdom 5 2 2 (3)
lærekandidater                    2   (avsluttet 2018) 
  

Åfjord kommune tar inn 3,1 lærling per 1000 
innbyggere. Vi er i toppen i Trøndelag når det 
gjelder inntak av lærlinger i kommunal virk-
somhet. Innen høgskoleutdanningene er det 
spesielt sykepleiere som i økende grad er ut-
fordrende å rekruttere.

Medarbeiderundersøkelse: 10Faktor-medar-
beiderundersøkelsen ble gjennomført i slut-
ten av 2018. 10-FAKTOR bygger på omfattende 
forskning om effektiv ledelse. Og om gode 
virkemidler for å motivere medarbeiderne, 
slik at de yter best mulig. 

Hanna Gabrielsen (t.v.) og lærling Lisbeth Winther Bårdli koser seg seg sammen med 
matlaging. 
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OVERORDNET
Kommunens grunnleggende mål er å gi 
størst mulig velferd til befolkningen, in-
nen rammene som er fastsatt. I motsetning 
til privat virksomhet har ikke kommunene 
et formål om å tjene penger. Private bed-
rifter har hovedfokus på et godt årsresul-
tat, og om kapitalen til eieren har økt. For 
kommunen er budsjettet enda viktigere. 
Det prioriterer hvor mye penger som skal 
brukes på de ulike kommunale tjenestene. 
Regnskapet skal sjekke om budsjettet er 
holdt.
Kommuneloven krever at styringen av den 
kommunale virksomheten skjer via årlige 
bevilgninger. 
Kommunestyret har fastsatt rådmannens 
budsjettrammer på skjemaene 1A, 1B, 
2A og 2B, som det også rapporteres på i 
årsregnskapet. Regnskapet vil også gi in-
formasjon om effektiviteten. Det å vise 
kostnader som et grunnlag for å vurdere 
om målene ble nådd. Men her kan også 
andre kilder benyttes, som for eksempel 
KOSTRA. Sistnevnte er en database med 
statistikk om kommunens virksomhet. 
Kommuneregnskapet kan også brukes til å 
vurdere om kommunen har en bærekraftig 
økonomisk utvikling. Det vil si kommunens 
evne til å finansiere aktiviteten sin og 
møte forpliktelsene sine, både på kort og 
lang sikt. Det kommunale regnskapet er et 
viktig verktøy ved styring og kontroll i kom-
munen. Regnskapet bør gi informasjon til 
brukerne om bevilgningskontroll, effektiv-
itet og bærekraftig utvikling.
Bevilgningskontroll eller budsjettkontroll/
rapportering er en vesentlig del av rådma-

nnens etablerte interne kontroll. Og det 
rapporteres på dette også løpende gjennom 
året, ved tertialrapporteringer til kommune-
styret. I tillegg er det etablert kontroller, ru-
tiner/prosedyrer, retningslinjer og reglement 
på flere områder. Både sektorovergripende 
og per sektor, som er en del av rådmannens 
helhetlige etablerte interne kontroll.
Kommunens etiske retningslinjer ble re-
vidert og vedtatt i kommunestyret i 2016. 
I denne prosessen ble retningslinjene gjen-
nomarbeidet politisk. Etter vedtaket er de 
gjennomgått både i rådmannens ledergrup-
pe og med avdelingsledere. De skal bidra til 
at de etiske retningslinjene etterleves.
Etablert internkontroll og etiske retning-
slinjer sikrer betryggende kontroll og høy 
etisk standard i kommunen.

DRIFTSREGNSKAPET
Generelt
Driftsregnskapet er avlagt i balanse, etter 
at det er gjennomført såkalte strykninger 
med 8,3 millioner kroner. Strykninger er en 
lovpålagt øvelse. Det skal gjennomføres 
hvis kommuneregnskapet vil gå med mer-
forbruk om budsjetterte avsetninger til 
disposisjonsfond gjennomføres. Det ble 
budsjettert med avsetning til disposisjons-
fond med 35,7 millioner kroner i 2018, mens 
regnskapet viser 27,4 millioner. Det er et av-
vik på 8,3 millioner som omtales som stryk-
ninger. Dette er nærmere omtalt i note 19.
Flere ansatte gir økte lønnskostnader fra 
2017-2018, jamfør den økonomiske oversik-
ten for drift. Det er en økning på 21 årsverk 
fra 2017 til 2018.
Kommunen finansierer i hovedsak virksom-

heten sin gjennom skatteinntekter og ram-
metilskudd. I 2018 mottok kommunen 2,5 
millioner mer i skatteinntekter enn buds-
jettert. Og 3,2 millioner mindre i ordinært 
rammetilskudd. Dette medfører en negativ 
netto effekt på 0,6 millioner vedrørende 
skatt og rammetilskudd. Andre generelle 
statstilskudd i henhold til skjema 1A er 2,5 
millioner lavere enn budsjettert. Det skyl-
des 1,6 millioner vedrørende ressurskrev-
ende brukere og avvik på rentekompensas-
jon på 0,9 millioner.
Åfjord kommune har en netto finansutgift 
på 17,7 millioner i 2018. Det er 0,6 millioner 
lavere enn budsjettert. Det skyldes høyere 
renteinntekter med 1,5 millioner og høyere 
renteutgifter og avdrag med kr 0,9 million-
er. Netto finansutgift er summen av rent-
eutgifter og renteinntekter, avkastning av 
forvaltningsfondet og avdrag.
«Til fordeling drift» som angir det beløpet 
som står til disposisjon for drift av tjenes-
teområdene i kommunen var i 2018 194,3 
millioner. Det er 3 millioner lavere enn bud-
sjettert, på grunn av forhold omtalt i avs-
nittene ovenfor.
Regnskapsskjema 1B viser hvordan frie 
midler er anvendt på de ulike tjenesteom-
rådene. Bunnlinjen viser at det totalt er 
brukt 3,0 millioner mindre enn budsjettert. 
Det er både positive og negative avvik.
Politisk styring går litt under budsjett med 
0,4 millioner.
Fellestjenester er et samlebegrep på en 
rekke funksjoner. Som sentraladministras-
jon, servicetorg, kultur, næringsutvikling, 
lærlinger med mer. Fellesutgiftene har 
et merforbruk på 5,4 millioner kroner i 
forhold til budsjettet. Merforbruket sky-
ldes blant annet 1,6 millioner kroner i 
høyere avskrivninger enn budsjettert. Innen 
næringsformål er merforbruket på 2,7 mil-
lioner kroner. Det skyldes blant annet ut-
betaling av 3,8 millioner til kabel for over-
føring mellom Hubakken og Mælan. Det 
resterende merforbruket skyldes i hoved-
sak ikke budsjetterte driftsavtaler.
Skole og barnehage har et merforbruk på 
6,0 millioner. Sektorsjef skole og barnehage 
har et merforbruk på 4,0 millioner. Det sky-
ldes høyere utgifter til private barnehager, 
voksenopplæring og til ordinær barnehage- 
og grunnskoledrift. Åset skole har et merfor-
bruk på 0,8 millioner. By barnehage har et 
merforbruk på 0,6 millioner. Stokksund op-
pvekstsenter har et merforbruk på 0,8 mil-
lioner kroner. Åfjord kulturskole har brukt 
mindre enn budsjettert med 0,2 millioner.
Helse og omsorg har et mindreforbruk 
på 0,8 millioner. Noen av ansvarene in-
nenfor sektoren har merforbruk, mens 
andre har mindreforbruk. Sektorsjef helse 

n ØKONOMI

Åpne møter i kommuneplanprosessen er en viktig arena. Der kan alle  komme med innspill 
til hvordan de ønsker at den videre utviklingen i kommunen skal være. 
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Storheia vindpark. Foto: FosenVind

har et merforbruk på 0,9 millioner. Det er 
hovedsakelig på grunn av ikke budsjetterte 
avskrivninger. Leder for helse- og hjel-
petjenestene har et merforbruk på 0,7 mil-
lioner. Det er hovedsakelig innen legetjen-
esten. Sosialtjenesten har et merforbruk på 
0,6 millioner. Det skyldes i hovedsak økte 
utgifter til økonomisk sosialhjelp. Barnev-
ern har et merforbruk på 1,5 millioner. Det 
skyldes økte utgifter til institusjonstiltak. 
Leder familiesenteret har et mindreforbruk 
på 5,5 millioner. Det skyldes først og fremst 
introduksjonsordningen. Institusjonstjen-
estene har et merforbruk på 0,6 millioner, 
hovedsakelig på kjøkken på helsesenteret. 
Hjemmetjenestene har et lite mindrefor-
bruk på 0,3 millioner.
Teknisk har et merforbruk på 4,5 millioner. 
Merforbruket på sektoren kan forklares 
med at eiendom og drift har et merforbruk 
på 2,6 millioner. Det skyldes mest høyere 

vedlikeholdsutgifter. Drift Vei, vann, avløp 
og renovasjon har et merforbruk på 1,1 mil-
lioner. Det skyldes blant annet høyere ut-
gifter på vedlikehold og brøyting av kom-
munale veier. Avdelingsleder Landbruk og 
tekniske tjenester har et merforbruk på 0,7 
millioner, og et avvik på brann- og redning-
stjeneste på 0,2 millioner. 
Andre inntekter og utgifter på har høyere 
inntekter enn budsjettert med 17,8 millioner. 
Dette skyldes blant annet at premieavviket 
ble 4,7 millioner mer positivt enn budsjet-
tert. Avsetning til disposisjonsfond måtte 
reduseres med 8,3 millioner på grunn av 
strykninger. I tillegg står reserverte bevilgn-
inger på 2,8 millioner ufordelt/ubrukt. Mot-
post avskrivninger og kalkulert rente ble 2,5 
millioner høyere enn budsjettert.

INVESTERINGSREGNSKAPET
Investeringsregnskapet viser et finansier-
ingsbehov på 94,4 millioner og et udekket 
beløp på 7,0 millioner. Investeringsbuds-
jettet er ettårig på samme måte som drifts-
budsjettet. Og det er krav om budsjettjust-
ering dersom det gjennom året viser seg at 
prognosen for året endrer seg i forhold til 
opprinnelig bevilgning. Budsjettet er justert 
i løpet av 2018. Det har blant annet medført 
at totale investeringer i anleggsmidler har 
fått reduserte rammer. Finansieringen er 
justert tilsvarende. Ved årets slutt ser vi at 
prognoser for noen prosjekter har slått feil. 
Og dette er årsaken til det udekkede belø-
pet. Utgifter til bygging av Fornybarsen-
teret er utgiftsført i kommunen, men har 
deretter blitt refundert av det kommunale 
foretaket. Det gjelder et beløp på 29,0 mil-
lioner som slår ut på prosjekt 7601 Monstad 
industriområdet på skjema 2B. På 2A bør 
beløpet hensynstas for investeringer i an-
leggsmidler og mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner på skjema. Det er et totalt mer-
forbruk i forhold til årets finansieringsbe-
hov med 43,5 millioner. Dersom vi korrigerer 

DISPOSISJONSFOND
Beløp i 1000 kroner 2018 2017  2016 

Disposisjonsfond 57 095 39 201 35 971 
Herav
Frittdisposisjonsfond 25600501 3 920 728 3 052
Dispfond svømmehall - 25600904 8 469 8 469 8 469
Dispfond infrastruktur - 25600908 12 351 5 450 5 450
Dispfond premieavvik 17 784 12 984 8 384
Dispfond andre formål 14 571 11 570 10616

Sum driftsinntekter 361 801 346 343 310 731

Sum dispfond i prosent av driftsinnt  15,78 11,32 11,58
Fritt disp fond i prosent av driftsinnt  1,08 0,21 0,98 

Disposisjonsfond
Størrelsen på disposisjonsfondet sier noe om hvor stor buffer kom-
munen har til å møte uforutsette utgifter eller tapte inntekter. Dispo-
sisjonsfond er i utgangspunktet frie inntekter. Det vil si inntekter som 
kommunen selv disponerer. Mesteparten av midlene som står på dispo-
sisjonsfond er likevel besluttet til vedtatte formål av kommunestyret, 
slik at midler som ikke er besluttet til noen formål utgjør en liten andel. 

RESULTAT
Beløp i 1000 kroner 2018 2017  2016 
Netto driftsresultat 16 503 29 867 17 261
Netto driftsinntekter 361 801 346 434 310731
Netto driftsresultat i prosent av driftsinnt  4,56 8,62 5,55
Netto bruk/avsetning bundne fond 2 494 - 25 823 - 2 972
Korrigert netto driftsresultat 18 997 4 044 14 289
Korr netto driftsresultat i prosent av driftsinnt  5,25 1,17 4,60 

for Fornybarsenteret blir merforbruket 14,5 
millioner. Se note 10 for mer informasjon i 
forhold til investeringsprosjektene.
Investeringene i 2018 er finansiert med 34,3 
millioner i bruk av lån tilsvarende budsjett. 
Det er solgt anleggsmidler for 1,9 millioner 
som gjelder salg av bolig, tomt og aksjer. 
Kompensasjon for merverdiavgift er en av 
finansieringskildene med 8,1 millioner. Det 
er 6,4 millioner over budsjett. Årsaken er at 
investeringer i anleggsmidler er høyere enn 
budsjettet.

BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING
Netto driftsresultat
Teknisk beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi anbefaler 
at nivået på netto driftsresultat for kom-
munen settes til 1,75 % av inntektene. I 
praksis viser det seg at mange kommu-
ner benytter denne gjennomsnittlige an-
befalingen som et måltall i sin kommunes 
langsiktige økonomistyring. Åfjord kom-
mune har et netto driftsresultat på 4,56 % i 
2018. Det er godt over det anbefalte nivået, 
se tabell nedenfor.
Åfjord kommune mottok 20 millioner fra 
havbruksfond i 2018. Sum driftsinntekter 
og netto driftsresultat er påvirket av denne 
inntekten. Dersom Åfjord kommune ikke 
har hatt denne inntekten i 2018 ville netto 
driftsresultat vært negativt.
Vi har også beregnet korrigert netto drift-
sresultat som korrigerer for bruk og avset-
ning av bundne driftsfond. Det er midler 
som er mottatt til spesifikke formål. Åfjord 
kommune mottok 20 millioner som en-
gangstilskudd til kommunesammenslåing 
mellom Åfjord og Roan. Disse midlene er 
bundne for Åfjord kommune og ble i sin 
helhet avsatt i 2017. Vi ser at korrigert netto 
driftsresultat for 2017 blir vesentlig lavere 
for 2017 når vi korrigerer for dette. I 2018 så 
er det brukt mer av bundne fond enn det er 
avsatt. Da ser vi at korrigert netto driftsre-
sultat blir noe forbedret.

Ole Johnny By og de andre i vaktmester-
teamet har mange ulike arbeidsoppgaver. 



Utgifter til tjenesteområdene     
Beløp i 1000 kr        Regulert Opprinnelig  Avvik
Tjenesteområde Regnskap  budsjett budsjett Regnskap regnsk 18
  2018 2018 2018 2017 regl buds 18

1. Politisk styring
 Netto driftsrammer 3 446 3 836 3 798 3 517 - 390     
2. Fellestjenester 
 Netto driftsramme 35 438 30 009 29 789 43 132 5 429

3. Skole og barnehage
 Netto driftsramme 79 290 73 276 71 847 76 223 6 014

4. Helse ogomsorg
 Netto driftsramme 85 291 86 131 81 189 80 578 - 840

5. Teknisk
 Netto driftsramme 15 204 10 656 10 399 14 495 4 548 

 Sum  218 669 203 908 197 022 217 945 14 761

7. Andre inntekter og utgifter
 Netto driftshjerne - 24 322 - 6 524 - 10 638 - 21 830 - 17 798

 Sum fordelt til drift 194 347 197 384 186 384 196 115 - 3 037
 

   

Driftsregnskap     
Beløp i 1000 kr
  Regulert Opprinnelig  Avvik 
Regnskap  Regnskap budsjett budsjett Regnskap regnskap 18
Tjenesteområde 2018 2018 2018 2017  regl buds 18
Skatt på inntekt og formue - 84 883 - 82 341 - 76 841 - 77 982 - 2 542
Ordinært rammetilskudd - 122 215 - 125 373 - 125 373 - 122 636 3 158 
Skatt på eiendom - 3 784 - 4 100 - 4 100 - 4 231 316
Andre generelle statstilskudd - 1 415 - 3 870 - 2 270 -8 322 - 2 455
Sum frie disponible inntekter - 212 297 - 215 684 - 208 584 - 213 371 - 3 387
       
Renteinntekter og utbytte - 10 259 - 8 700 - 4 800 - 5 934 - 1 559
Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 9 258 9 000 11 000 9 569 258
Avdrag på lån 18 674 18 000 16 000 13 489 674 
Netto finansinntekter/ - utgifter 17 673 18 300 22 200 17 124 - 627 
     
Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 0 0 0 1 262 0
Til bundne avsetninger 277 0 0 132 277
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 - 1 262 0 
Bruk av ubundne avsetninger  0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger  0 0 0 0
Netto avsetninger 277 0 0 132 277 

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0
Til fordeling drift  - 194 347   - 197 384 - 186 384 - 196 115 3 037 
Fordelt til drift (fra skjema 1B) 194 347 197 384 186 384 196 115 - 3 037 
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0
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UTGIFTSTYPER

Renteinntekter
og utbytte 3 %

Salgs- og
leieinntekter 11 %

Skatt 24 %

Div statlige
tilskudd 5 %

Ramme-
tilskudd 33 %

Bruker-
betaling 
3 %

Overføring 
med krav om
 motytelser 

21 %

Avdrag lån
5 %

Renteutgifter
3 %

Lønn 50 %
Overføringer

10 %

Varer og tjenester
som erstatter 
egenprod 6 % 

Varer og tjenester
som inngår i 

egenprod 17 % 

Sosiale 
utgifter 9 %
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Kommunens langsiktige gjeld inklud-
ert pensjonsforpliktelser er på 884 
millioner kroner ved utgangen av 
2018. Langsiktig gjeld uten pensjons-
forpliktelser er på 429 mill og utgjør 
119 % av driftsinntektene for 2018. 
Netto lånegjeld pr innbygger (lang-
siktig gjeld ex. pensjonsgjeld fratruk-
ket utlån og ubrukte lånemidler) er 
pr. 31.12.2018 kr 87 356,-. Sammen med 
økt folketall i kommunen gir dette en 
reduksjon i gjeld på kr 4,- pr. innbygg-
er fra 2017.

Investeringsregnskap     
Beløp i 1000 kr  Regulert  Opprinnelig  Avvik
  Regnskap  budsjett budsjett Regnskap regnskap 18

 2018 2018 2018 2017 regl buds 18
Investering i anleggsmidler 76 984 35 337 52 215 36 034 41 647
Utlån og forskuttering 10 116 10 000 10 000 12 352 116
Kjøp av aksjer og andeler 1 379 1 377 0 1 269 2 
Avdrag på lån 3 747 4 203 3 500 9 183 - 456
Dekning av tidligere års udekket  0 0 3 488 0
Avsetninger  2 218 76 0 0 2 142

Årets finansieringsbehov 94 444 50 993 65 715 62 326 43 451    
Finansiert slik    
Bruk av lånemidler - 34 263 - 34 263 - 61 715 - 20 654 0
Inntekter fra salg av anleggsmidler - 1 937 0 0 - 6 172 - 1 937
Kompensasjon for merverdiavgift - 8 050 - 1 674 0 - 4 330 - 6 376
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - 41 270  - 17 276 - 3 500 - 22 145 - 23 994
Andre inntekter/overføringer   0 0 - 9 0 
Sum ekstern finansiering - 85 520 - 53 213 - 65 213 - 53 310 - 32 307    
Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0
Bruk at tidligere års udisponert  0 0 0 0
Bruk av avsetninger - 1 945 2 220 - 500 - 9 016 - 4 165
Sum finansiering - 87 465 - 50 993 - 65 715 - 62 326 - 36 472

Udekket/udisponert 6 979 0 0 0 6 979

Balanseregnskap   
Beløp i 1000 kr Regnskap  Regnskap 
 2018 2017
EIENDELER     
Anleggsmidler 1 092 933 1 024 954
Faste eiendommer og anlegg 535 949 513 886
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 080 7 547
Utlån 77 351 70 911
Pensjonsmidler 438 787 400 922
Aksjerog andeler 32 766 31 688

Omløpsmidler 230 340 223 103
Premieavvik 44 010 37 460
Kortsiktige fordringer 44 994 30 999
Kasse / bank / post 141 336 154 644    
SUM EIENDELER 1 323 273 1 248 057   

EGENKAPITAL OG GJELD  373 436 314 820  
Disposisjonsfond  57 095 39 201
Bundne driftsfond 42 607 45 102
Ubundne drifsfond 232 935
Bundne investeringsfond 4 420 2 341
Endring regnskapsprinsipp 7 154 7 154
Udekket i investeringssegnskapet - 6 979 0
Kapitalkonto 268 907 220 087

Langsiktig gjeld 884 473 881 019
Pensjonsforpliktelse 454 905 447 587
Andre lån 429 568 433 432

Kortsiktig gjed 65 364 52 218
Annen kortsiktig gjeld 65 364 52 218
   
Sum egenkapital og gjeld 1 323 273 1 248 057
   
MEMORIAKONTI 31.12.2018 31.12.2019
Ubrukte lånemidler 60 446 76 152
Andre memoriakonti 465 5 924
Motkonto for memoriakontiene - 60 911 - 82 076

KOMMUNENS GJELDSUTVIKLING
KOMMUNENS GJELD 2006-20187

KOMMUNENS GJELD
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n KULTUR

Kulturåret 2018 startet på tradisjonelt vis, 
med kulturuka i slutten av januar. Kulturuka 
hadde 23 ulike arrangement fordelt på 10 
dager. Målet er å legge opp til et bredt og 
variert tilbud, der de fleste skal kunne finne 
noe av interesse. Kulturuka bestod av ulike 
arrangement med både lokale og nasjonale 
artister. Ett av flere høydepunkt var kon-
serten med Jon Pål Inderberg og Henning 
Sommero i Åfjord kirke. Kulturuka ble avs-
luttet med Åfjordprisen. Målet var at åfjordin-
gen skulle hedre seg selv ved å gjøre stas på 
lokalt nærings- og kulturliv. Arrangementet 
ble en suksess med utsolgte hus. I tillegg til 
kortreist underholdning, ble det servert lokal 
mat og drikke.

Åfjord kommune ble i 2018 vertskap til Tur-
neteatret i Trøndelag. Teatret produserer pro-

fesjonelle teaterforestillinger og sender dem 
ut på turné. Slik kan vi få oppleve profesjonelt 
teater blant annet i Åfjord. Teatret er et av 
landets yngste regionteater, men har på kort 
tid etablert seg som en produsent av teater 
med høy kvalitet og høyt aktivitetsnivå. Åf-
jord har i løpet av året hatt besøk av fire ulike 
forestillinger. Besøkstallene har vært gode.

Sommerfesten ble i 2018 arrangert 14. juni. 
Arrangementet ble også denne gang en suk-
sess. Mye takket være bidrag fra lokale og 
nasjonale artister. 

Bjørnørspelet hadde 3. juli sitt formelle stif-
telsesmøte. Det ble arrangert «spelkickoff» 
på Momyrstua 22. september. Her møtte det 
deltakere fra Osen, Roan og Åfjord kommun-
er. Helena Wiik driver prosjektet framover, og 
spelet skal ha premiere 18. juli på Bessaker. 

Bygdekinoen har hatt 10 besøk med til 
sammen 20 ulike forestillinger i kulturstua 
på Åset. Bygdekinoen har gode besøkstall i 
Åfjord. Den vil opprettholde samme tilbud i 
2019.

Filmbussen besøkte Åfjord 29. og 30 juni. 
Det ble i år spilt inn to filmer: «Bøddelen» og 
«Skam Åfjord». Filmen Bøddelen vant i tillegg 
prisen for beste film på storpremieren på 
Steinkjer 4. august. 

27. november var det bok-lansering med 
Oddvar Brå og Thor Gotaas i kulturstua. Ar-
rangementet var godt besøkt. Vi fikk oppleve 
et spennende foredrag med den tidligere ski-
legenden.

I september 2018 startet bygginga av ny fot-
ballhall på den gamle grusbanen ved Åset. 
Været har vært på vår side og framdriften har 
vært god.  Bygget stod klart til april  2019.

Kommunen har videreført arbeidet med 
merking og tilrettelegging av turstier. Turene 
blir etter hvert å finne på nettstedet ut.no.

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING

Disse gikk videre til fylkesmønstringen:

SCENE

The Counting Sheeps: Tobias André Edvard-
sen, Marco Wold, Robin Simonsen, Caroline 
Hand Sundet  n Live Ovedie L. Svenning  n 

Hannah Yvonne Edvardsen n Katrine Thomas-
sen n Helle Kvernland   n  Eirin Mørreaunet   n 

Maja Sæther

KUNST
Elise By Haugsnes n Anniken Skansen Kris-
tiansen n Tora Sæther n Marco Wold

KONFERANSIERER
Karoline Kiran Sagmyr n Emilie B. Johansen 
Varsi. 

TEKNIKER
Tobias André Edvardsen  

BIBLIOTEKET

Trenden i Åfjord er som i landet for øvrig: 
Flere er innom biblioteket, men antall utlån 
har gått ned. 

Antall arrangementer har økt fra ett i 2017 til 
18 i 2018. 

Antall besøkende
på biblioteket:  23 098 22 000 + 1 098 
Utlån barn:  4 496  3 811   + 685
Utlån voksne:  3 218 3 230 - 12
Utlån uspesifisert:  681 1 152 - 471

Planleggingen av nytt bibliotek er godt i 
gang. Biblioteket er tiltenkt en sentral rolle 
som møtested i det nye flerbrukshuset som 
planlegges i sentrum. 

Dans med Tomas. Hver fjortende dag får vi besøk fra Raw dansestudio i Trondheim

KULTURPRISEN 2018 ble tildelt Åfjord trekk-
spillklubb, her representert ved Ivar Gilde, Knut 
Herfjord og Oddbjørn Aune. Foto: Petter Bueng



KULTURSKOLEN n          

Kulturskolen tilbyr aktiviteter innen småkul-
tur, musikk og instrument-opplæring, kunst-
fag, teater, dans, samt lydteknikk og musikk-
teknologi. Skolen arrangerer også UKM i 
samarbeid med Fritidsklubben.

Kulturskolen deltok som en av seks kommuner i «Spill Norsk»-prosjektet. Det var 
konserter blant annet heime hos folk og som her, i Sylterns nye verkstedbygg. 

Kulturskolen gjennomførte et gehørspillprosjekt med Åset skolekorps.

Full konsentrasjon

Forberedelser til UKM

Forberedelser til UKM

Trommegutta

«The wolf»Band mai 2018
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