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1. Kommunestyrets endelige vedtak 

Kommunestyre slutter seg til budsjettnemdas forslag til økonomiplan 2022 – 2025. 

 

2. Budsjettnemdas innstilling 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2022 – 2025.  

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår 

av økonomiplandokumentet. 

 

3. Rådmannens tilråding 

Budsjettnemda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2022 – 2025. 

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår 

av økonomiplandokumentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rådmannens kommentarer? 

Å rigge seg for det «Grønne skiftet» 

 

Mye har gått i riktig retning for Åfjord kommune i de siste årene. En til dels tidkrevende kommune-

sammenslåing er tilbakelagt. Viktige deler av veinettet i kommunen er oppgradert, blant annet med 

bygging av 5 nye veituneller. Det er foretatt en viktig og betydelig oppgradering av strømnettet i 

kommunen, som kanskje er det aller viktigste forutsetningen for at Åfjord og Nord-Fosen kan ta del i 

«Grønne skiftet», der samfunnet skal elektrifiseres og gjøres klimanøytralt i tråd med Parisavtalens 

forutsetninger og klimalovens bestemmelser. Mye er takket være veiutbyggingene i regi av Fosenvegene 

i de siste årene, og den nylig gjennomførte vindkraftutbyggingen. 

 

 

Prosjekter og finanser 

For Åfjord kommune har disse prosjektene muliggjort et historisk utbyggingsprogram i kommunal regi, 

samtidig som kommunen har fått anledning til å videreføre og til dels styrke tjenestetilbudet.  Byggingen 

av Julie Næss tunet i Roan, ny brannstasjon i Åfjord, ny sentrumsbarnehage, nye tilrettelagte boliger, 

og ikke minst aktivitetshuset med basseng og nytt rådhus, har ikke vært mulig uten disse inntektene. De 

fleste av disse prosjektene avsluttes i 2021 og 2022.  

 

Av gjenstående prosjekter er nybygg for Fosen vekst og nytt legekontor de viktigste 

enkeltinvesteringene. Både legetjenestene og Fosen vekst tilbringer sin arbeidshverdag i nedslitte og til 

dels uhensiktsmessige lokaler, og nye bygg er viktige og nødvendig for å kunne tilby gode 

arbeidsforhold og tjenester fremover. Dersom det i tillegg lykkes å samlokaliseres lege- og 

tannlegetjenestene i et nytt «Åfjord helsehus», ville dette vært med å skape et større fagmiljø, som også 

kunne være et godt rekrutteringstiltak innenfor disse tjenestene framover.  

 

 

Finansiell risiko 

Åfjord kommune sitter etter dette utbyggingsprogrammet igjen med en moderne og fremtidsrettet 

anleggs- og bygningsmasse, som gjør kommunen godt rustet for å løse fremtidige oppgaver og å tilby 

innbyggerne gode tjenester og livskvalitet. Samtidig sitter kommunen med mye gjeld, som i løpet av 

2022 vil passere én milliard. Dette gjør kommunen sårbar på mange måter: 

 
• Rentenivå: Endringer i rentenivået skjer som følge av endringer i makroøkonomiske  

forhold. Utsikter til dyrere varer og fraktrater i verdensøkonomien kan gi seg 
utslag i økende kjerneinflasjon her hjemme, som igjen kan stimulere til 
renteøkninger. En renteøkning på f.eks. 0,25 % utgjør 2,5 millioner kroner i økte 
utgifter for Åfjord kommune. Pr. i dag er det små rentemarginer i budsjetterte 
renteutgifter.  

 

• Basistilskudd: Som følge av kommunesammenslåingen mottar Åfjord kommune et ekstra  
basistilskudd på om lag 20 millioner kroner, dette trappes ned i 2035. 

 

• Havbruksfond: Åfjord kommune har budsjettert med bruk av 7 millioner kroner i bruk av  
havbruksfondsmidler i 2022. Dette er midler som er betinget av at havbruks-
næringen går bra. Det ligger også en politisk risiko i at slike midler kan 
inkluderes i den generelle inntektsrammen i stedet for direkte utbetaling til 
vertskommunene. Det kommunale inntektssystemet er for tiden under revisjon 
og et bredt sammensatt utvalg skal levere sine konklusjoner i en NOU innen 1. 
juni 2022. Så langt er det imidlertid ingenting som tyder på at disse inntektene 
blir fratatt vertskommunene.  

 

• Eiendomsskatt: Åfjord kommunes eiendomsskatteinntekter på vel 60 millioner kroner er knyttet  
til vindkraft. Disse inntektene går nesten i sin helhet til dekning av renter og 
avdrag på gjeld. Høyesterettsdommen av 11. oktober 2021 viser at også disse 
inntektene kan utfordres. I tillegg vil de nedskaleres som følge av retakseringer 
hvert 10. år. Samtidig er det også her en politisk risiko knyttet til endringer i 
inntektsgrunnlaget ved endringer i eiendomsskattelovgivningen.  



Dersom det blir innført en produksjonsavgift på vindkraft, så vil det være en svært positiv sak for Åfjord 

kommune. Særlig hvis det etableres en forståelse som gjør at Roan og Storheia vindkraftverk kan drives 

som forutsatt. Dette kan være den bufferen som Åfjord kommune trenger framover, og som bør gå til 

ekstraordinær nedbetaling av gjeld, slik at kommunens finansielle risiko kan trappes ned.  

 

 

Ny kommuneplan 

Arbeidet med ny kommuneplan for det kommende tiåret er i gang. Åfjord kommunestyre vedtok 

planstrategien i februar 2021 og Det faste planutvalget vedtok å legge planprogrammet ut på høring i 

møte den 21. oktober 2021. Kommunestyret og planutvalget har så langt gitt tydelige signaler på at 

Åfjord kommune skal posisjonere seg, og være en pådriver i det grønne skiftet.    

 

Av formålet for ny kommuneplan er det så langt tydelig formulert at Åfjord kommune skal være en 

attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i, og kommunen skal tilstrebe en klima- og miljøvennlig 

samfunnsutvikling som er i tråd med FNs bærekraftsmål. For øvrig setter planprogrammet fokus på 

viktige satsinger for Åfjord kommune i de neste årene: 
 

• Redusere klimautslipp og forurensing.  

• Sørge for at Åfjord er et inkluderende og raust samfunn.  

• Kommunen skal stimulere kunst, kultur og aktivitet.  

• Åfjord kommune skal jobbe målrettet med rekruttering og digital transformasjon.  

• Videre utbygging av infrastruktur, men samtidig ivareta naturmangfoldet.  

 

 

Med dette som utgangspunkt vil Åfjord kommune i løpet av 2022 utarbeide en kommuneplan med 

samfunnsdel og arealdel som sannsynligvis vil være både offensiv, og som gir et tydelig mandat i forhold 

til å omstille og tilpasse Åfjordssamfunnet til det «Grønne skifte», som vil prege Norge og verden i 

årene som kommer. Dette vil gjelde både mot 2030 med en halvering av klimagassutslippene og ikke 

minst mot 2050 der Norge i henhold til Klimaloven skal være et lavutslippssamfunn, der klimagass-

utslippene er redusert med 90 – 95 % i forhold til referanseåret 1990.  

 

 

Budsjettet for 2022 

Budsjettet for 2022 vil være et fullt konsolidert budsjett for nye Åfjord kommune etter kommune-

sammenslåingen. Budsjettet vil bære preg av en styrking av rammene i sektorene, men dette er ikke et 

uttrykk for økt aktivitet, men nødvendige tilpasninger for å finansiere eksisterende aktivitet og 

tjenestebehov.  

 

I investeringsbudsjettet prioriteres fullføring av igangsatte prosjekter som aktivitetshus og rådhus. I 

tillegg kommer nytt legekontor og nybygg for Fosen vekst inn som større enkeltprosjekter. Rådmannen 

foreslår også at Åfjord kommune tilbyr utkjøp av leilighetene over familiesenteret. Helseplattformen, 

med pasientadministrativt system og en gjennomgående pasientjournal i kommune- og 

spesialisthelsetjenestene, er også tatt inn som en av de større investeringene i kommende år. Videre vil 

rådmannen følge opp asfaltprogrammet og IKT-investeringene i skolen, og legger opp til at satsingene 

på bredbåndsutbygging i kommunen videreføres.  

 

 

Avslutning 

Rådmannen vil avslutningsvis understreke betydningen av den store innsatsen som hver og én ansatt i 

viser i hverdagen ved å levere gode tjenester innenfor alle virksomhetsområder, gjerne med glød, humor, 

faglig innsikt, og et stort engasjement med et bankende hjerte bak. Medarbeiderne er kommunens 

absolutt viktigste ressurs og gjennom å legge til rette for gode arbeidsvilkår, utviklende arbeidsplasser 

og et godt arbeidsmiljø, skal Åfjord kommune å oppnå resultater som ikke alle andre kommuner klarer 

å levere.   

 

 



5.Lovgrunnlag 

I lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), femte del, kapittel 14, finnes blant 

annet følgende om kommunal økonomiplan:  

§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen 

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen 

blir ivaretatt over tid. 

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen 

virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. 

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke 

innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved 

forfall. 

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta 

a) 

c)  

økonomiplanen og årsbudsjettet 

finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi 
 

§ 14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før 

årsskiftet. 

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets 

slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om 

årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn. 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller 

fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkes-utvalget 

innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller 

kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 

offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette 

gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. 

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokument-ene fra 

det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også 

revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. 

Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene. 

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 

regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 

bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. 

De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkes-kommunens økonomi og utviklingen i 

gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye 

lån som skal tas opp i budsjettåret. 



Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 

oversiktlige. 

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn 

i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og 

bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. 

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter 

over utviklingen i gjeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Demografi 

6.1 Befolkningstall 

Pr. 1.juli 2021 var innbyggertallet i Åfjord kommune på totalt 4245 personer. Dette er en 

nedgang på 34 personer fra 1.juli 2020 (4279) og 52 personer fra 2019 (4297, da med tall for 

Roan kommune og Åfjord kommune slått sammen). Det er blant annet folketallet, med 

tilhørende aldersfordeling pr 1.juli som gir grunnlaget for beregning av rammetilskuddet hvert 

år.  

6.2 Befolkningsframskriving  

SSB publiserte 18.august 2020 en oppdatert modell av befolkningsframskrivingen for landets 

kommuner. Modellen predikerer folketall på regionalt nivå fra år 2020 frem til år 2050, og 

resultatet er et noe lavere anslag enn forrige modell som var fra 2018.  

Utformingen på tabellen under er justert slik at aldersgruppene stemmer overens med 

kriteriedataene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For 2021 er tallene fra 

kriteriedataene satt inn (tall fra 01.07.2021). Til høyre i tabellen er det gjort en beregning av 

andelen hver aldersgruppe utgjør av det totale folketallet i kommunen for årene 2021, 2026 og 

2031. 

Åfjord   Andel 

Alder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2021 2026 2031 

0-1 år 79 74 72 72 71 71 71 70 69 68 68 1,9 % 1,7 % 1,6 % 

2-5 år 192 192 185 184 169 152 151 151 150 151 149 4,5 % 3,7 % 3,6 % 

6-15 år 401 418 421 412 431 457 462 463 467 458 450 9,4 % 11,1 % 10,9 % 

16-22 år 357 323 307 303 297 285 272 269 268 274 276 8,4 % 6,9 % 6,7 % 

23-66 år 2241 2204 2172 2158 2137 2130 2120 2105 2099 2083 2076 52,8 % 51,5 % 50,2 % 

67-79 år 687 684 698 694 687 687 689 704 691 688 702 16,2 % 16,6 % 17,0 % 

80-89 år 239 242 254 260 280 293 308 305 327 344 342 5,6 % 7,1 % 8,3 % 

Over 90 år 49 58 56 62 62 57 58 63 60 66 70 1,2 % 1,4 % 1,7 % 

Total 4245 4195 4165 4145 4134 4132 4131 4130 4131 4132 4133 100 % 100 % 100 % 

Endring % fra 
foregående år   -1,19 % -0,72 % -0,48 % -0,27 % -0,05 % -0,02 % -0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,05 %    

Tall hentet fra SSB, Tabell 12882: Framskrevet folkemengde 1.januar etter region, alder, 

statistikkvariabel og år. Hovedalternativet (MMMM) er benyttet. For 2021 er tallene fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt inn. 

Det er ingen endringer i denne tabellen fra i fjor, annet enn at man ser ut til å måtte bekrefte 

SSBs befolkningsprognosen med et synkende folketall. I alle fall på kort sikt. Det estimeres 

altså et synkende folketall i Åfjord kommune frem til man når drøyt 4130 innbyggere, der det 

ser ut til å stabilisere seg. Det bemerkes fremdeles at økningen i aldersgruppen 80-89 år er på 

over 100 personer i perioden. Videre har vi en signifikant økning i aldersgruppen 6-15 år med 

en predikert topp i 2029. Modellen estimerer et lavere anslag i aldersgruppen 0-1 år fremover 

enn hva vi har sett de siste årene, da har vi sett tall på over 90. Effekten av dette påvirker ikke 

aldersgruppen 6-15 år nevneverdig før vi passerer år 2030, da med en gradvis nedgang.  

Nevner også i år at dette kun er en modell med ulike sett av forutsetninger, både historiske 

data og antakelser om fremtiden.  Det er grunn til å anta at usikkerheten rundt tallene blir større 

jo lengre frem i tid man kommer.  

 

 

 



7. Rammetilskudd, skatteinngang og eiendomsskatt 

7.1 Rammetilskudd, skatteinngang og inntektsutjevning 

Prognose for rammetilskudd og skatteinngang er hentet fra KS sin beregningsmodell. 

Rammetilskuddet baserer seg i stor grad på demografiske størrelser. Men også geografiske 

størrelser har betydning. 

7.2 Eiendomsskatt 

Både gamle Roan kommune og gamle Åfjord kommune hadde generell eiendomsskatt på 

verker og bruk. Etter at ny eiendomsskattelov trådte i kraft 01.01.19 fjernes 

utskrivningsmuligheten på verker og bruk, hvilket medfører at eiendomsskatten på disse 

skatteobjektene fases ut. Beregningen for eiendomsskatt i økonomiplanen er gjort med 

bakgrunn i begge de gamle kommunenes beslutning om utskrivningsalternativ c) i ny 

eiendomsskattelov § 3: «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum». I økonomiplanen er det lagt inn eiendomsskatteinntekter fra 

alle vindparkene i kommunen, i tillegg til kraftlinjer og transformator-stasjoner. Summen av 

dette er beregnet til cirka 62,6 millioner årlig. Beregningene forutsetter at kommunestyret 

opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi. 

7.3 Frie inntekter 

Om man sammenstiller både rammetilskuddet, skatteinngangen og eiendomsskatten vil man 

få de totale frie inntektene til kommunen. Altså midler kommunen disponerer uten andre 

føringer fra staten enn gjeldene lover og regler. 

 Prognose 

Tall i 1000kr 2022 2023 2024 2025 

Rammetilskudd ink. inntektsutjevning              200 119           203 119           203 119           203 119  

Skatt på formue og inntekt              124 389           124 389           124 389           124 389  

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)              324 508           327 508           327 508           327 508  

Eiendomsskatt                 62 677             62 677             62 677             62 677  

Sum frie inntekter              387 185           390 185           390 185           390 185  

 

Som vi ser av tabellen, gir prognosene en liten økning i rammetilskuddet i 2023. Dette skyldes 

økt utgiftutjevning. Hovedårsakene ser ut til å være at antall eldre øker, samtidig som vi får en 

økning i barn i skolepliktig alder. Det er forventet at rammetilskuddet flater ut på 2023-nivå. 

Skatteinngangen estimeres å være relativt stabil i årene som kommer. Det budsjetteres med 

eiendomsskatteinntekter på dagens nivå i økonomiplanperioden.   

 

 

 

 

 

 

 

 



En grafisk framstilling av størrelsene vil se slik ut: 

 

Prognose frie inntekter, tall i 1000 kr. 

Som det kommer frem av figuren utgjør rammetilskuddet om lag 52% av de frie inntektene, 

skatt på formue og inntekt 32% og eiendomsskatt rundt 16%.  
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8. Finansielle måltall 

Ifølge kommuneloven, § 14-1 1. ledd, skal kommunene forvalte sin økonomi slik at den 

økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Videre, § 14-2 c), «kommunestyret (og 

fylkestinget) skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens (eller 

fylkeskommunens) økonomi».  

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall som godt synliggjør hva som skal til for å ha 

en sunn kommuneøkonomi over tid. De finansielle måltallene bør være retningsgivende ift. 

Budsjett- og økonomiplanarbeid i kommunen, men de bør ikke være absolutte krav. Det kan 

være vektige argumenter for å avvike fra de finansielle måltallene, men hovedregelen bør være 

at de finansielle måltallene skal følges. Det er vedtatt finansielle måltall til følgende størrelser: 

• Disposisjonsfond 

• Netto driftsresultat 

• Langsiktig lånegjeld 

8.1 Disposisjonsfond 

Finansielt måltall: «Disposisjonsfond skal minimum utgjøre 10% av sum driftsinntekter.» 

Disposisjonsfond er en buffer som gjør at uforutsette hendelser som medfører uforutsatte 

utgifter eller reduserte inntekter ikke får direkte virkning på driftsresultat og aktivitetsnivå så 

lenge man kan bruke av et disposisjonsfond. Disposisjonsfond kan også benyttes til å 

finansiere utgifter som ikke kan finansieres på annen måte, både i drift- og 

investeringsregnskapet. 

Prognose for disposisjonsfondet i økonomiplanperioden (inkluderer også 2021 her): 

Tall i 1000 2021 2022 2023 2024 2025 

Disp.fond per 01.01          109 660             93 860             65 035             54 635             51 235  

Bruk av disp.fond i inv.  -         11 200  -            5 000  -            5 000  -            5 000  -            5 000  

Netto fondsbruk drift -            4 600  -          23 825  -            5 400               1 600               7 700  

Prognose disp.fond 31.12            93 860             65 035             54 635             51 235             53 935  

        

Sum driftsinntekter          501 019           517 979           521 110           521 110           521 110  

Disp.fond % av driftsinnt. 18,73 % 12,56 % 10,48 % 9,83 % 10,35 % 

        

Avvik disp.fond ift måltall -         43 758  -         13 237  -         2 524  876 -         1 824  

 

Kommunens disposisjonsfond var ved inngangen av 2021 på ca 110 millioner. Det er imidlertid 

vedtatt bruk gjennom året, slik at det estimeres å være på knappe 94 millioner ved inngangen 

av økonomiplanperioden. Konsekvensene av budsjettforslaget vil være en gradvis nedgang i 

størrelsen på disposisjonsfondet i årene 2022-2024, frem til man i 2025 tar sikte på å en positiv 

netto avsetning til disposisjonsfond igjen. Likevel ser vi at det finansielle måltallet er oppfylt 

gjennom hele økonomiplanperioden. 

 

 

 

 



8.2 Netto driftsresultat 

Finansielt måltall: «Positivt netto driftsresultat som utgjør 1,75% av sum driftsinntekter.» 

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter er kanskje det nøkkeltallet som er aller mest 

brukt i kommunal sektor. I henhold til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi, TBU, sin anbefaling har Åfjord kommune satt måltallet slik at netto 

driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter skal være lik 1,75%.  

Prognose for netto driftsresultat og sum driftsinntekter i økonomiplanperioden: 

Tall i 1000 2022 2023 2024 2025 

Netto driftsresultat -         25 506  -            7 080  -                 80               6 020  

Sum driftsinntekter          517 979           521 110           521 110           521 110  

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter -4,92 % -1,36 % -0,02 % 1,16 % 

 

Det budsjetteres med en inndekning ved bruk av fond i årene 2022-2024, i 2025 budsjetteres 

det med et overskudd, men ikke nok til at det finansielle måltallet vil være innfridd.  

8.3 Langsiktig lånegjeld 

Finansielt måltall: «Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter som er lavere enn 75%.» 

Størrelsen på langsiktig gjeld sier noe om de framtidige langsiktige forpliktelser kommunen må 

ta ansvar for i form av renteutgifter og låneavdrag. Desto større gjelden til kommunen er, jo 

mer må kommunen bruke av frie driftsinntekter til å betale renter og avdrag. Netto lånegjeld er 

i denne tabellen langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. 

Prognose for netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter i økonomiplanperioden (alle tall i 1.000 

kr.): 

Tall i 1000 2022 2023 2024 2025 

Netto lånegjeld per 01.01 (estimert)          936 000       1 004 000           994 000           963 000  

       

Sum driftsinntekter          517 979           521 110           521 110           521 110  

Netto lånegjeld i % av sum driftsinnt. 180,70 % 192,67 % 190,75 % 184,80 % 

       

Netto lånegjeld ift oppnåelse måltall          388 484           390 833           390 833           390 833  

Avstand prognose netto lånegjeld ift måltall          547 516           613 168           603 168           572 168  

 

Det bemerkes at kommunens lånegjeld i løpet av 2022 vil passere 1 milliard kroner. Det vil i 

praksis si at vi er over 600 millioner kroner unna å innfri det finansielle måltallet knyttet til 

langsiktig gjeld. Høy gjeld medfører også høye rente- og avdragskostnader som vi blir nødt til 

å hensynta i mange år fremover. Av de finansielle måltallene som er vedtatt er kommunen 

lengst unna å nå dette måltallet.  

I tabellen over forteller «Netto lånegjeld ift oppnåelse måltall» hva kommunen skulle hatt i gjeld 

for å oppnå måltallet. «Avstand prognose…» forteller hva vi må redusere lånegjelden med for 

å oppnå måltallet.  

 

 

 



9. Klima og miljø 

9.1 Utslippsregnskap Åfjord kommune 

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene 𝐶𝑂2, metan og lystgass fordelt på ni 

sektorer. Utslippene vises med kommuneinndelingen som var gyldig f.o.m. 01.01.2020, ergo 

er tall for gamle Roan og gamle Åfjord slått sammen. For nye Åfjord kommune sin del ser 

utslippsregnskapet ut som i tabellen nedenfor (tall i tonn 𝐶𝑂2-ekvivalenter), der siste data 

tilgjengelig er fra 2019: 

Sektor 2016 2017 2018 2019 

Industri, olje og gass                     -                        -                        -                        -    

Energiforsyning                     -                        -                        -                        -    

Oppvarming              366,7               461,6               433,8               368,9  

Veitrafikk           5 002,6            4 606,5            4 839,5            4 630,1  

Sjøfart        16 463,9         18 364,9         19 602,4         18 559,2  

Luftfart                     -                        -                        -                        -    

Annen mobil forbrenning           5 945,6            4 914,2            7 587,2            6 530,2  

Jordbruk        20 519,2         20 180,0         20 141,8         19 991,3  

Avfall og avløp              711,4               656,2               663,0               593,2  

Total        49 009,4         49 183,4         53 267,7         50 672,9  
Kilde: Miljødirektoratet 

Av utslippsregnskapet ser vi at Åfjord kommune har hatt en nedgang i utslipp på knappe 2600 

tonn 𝐶𝑂2-ekvivalenter, eller nesten 5%. Dette kan skyldes noe lavere aktivitet knyttet til 

vindkraftutbygging i 2019 enn i 2018, men også jordbruk har en nedgang.  

Tabellen, som går tilbake til 2009, kan vises i sin helhet på nettsidene til Miljødirektoratet. 

9.2 Hva gjør Åfjord kommune? 

Med bakgrunn i tiltaksdelen i gjeldende klima og miljøplan er blant annet følgende tiltak utført: 

• I nye Åfjord kommune er det satt av ressurser tilsvarende en hel stilling som skal bidra 

til å løfte arbeidet med klima og miljø.  

• Åfjord kommune bygger ny sentrumsbarnehage og tilrettelagte boliger med utstrakt 

bruk av massivtre. Det er tidligere bygd passivhus i samarbeid med Åfjord 

videregående skole på Vassneset. 

• Det er tidligere etablert solfangere ved Åfjord helsesenter, samt fjernvarmeanlegg til 

forsyning av energi til flere bygg i Åfjord sentrum.  

• Strandryddeuka arrangeres, der fokus er marint avfall. 

• Åfjord kommune har vært med på etablering av en base for profesjonelle kyst-

renovatører som skal rydde marint plast og avfall på ytre kyst der man ikke kan satse 

på frivilligheten. Dette er et samarbeid med Handelens Miljøfond, Fylkesmannen i 

Trøndelag og Mausund Feltstasjon. 

• Arbeidet i Nordre Fosen Vannområde har medført at alle deltakerkommuner har fått en 

ny lokal forskrift for spredt avløp. Kommunestyre vedtok en tiltaksplan for spredte avløp 

våren 2021. For å starte dette arbeidet vil det bli ansatt en egen ressurs i 100% stilling 

som skal starte dette arbeidet i 2022. 

I tillegg gjør vindkraftutbygginga Åfjord kommune til et senter innen produksjon av fornybar og 

grønn energi! 

 



9.3 Mål og prioriteringer 

Av forrige økonomiplan har vi at det bør utarbeides et klimabudsjett som en del av ny 

økonomiplan fra 2021. Arbeidet med klimabudsjett er dessverre ikke påbegynt pr oktober 

2021. Det skyldes i sin helhet ressurser, men med miljø- og bærekraftsrådgiver på plass fra 1. 

oktober 2021, tar vi igjen sikte på å ferdigstille arbeidet i det kommende år. Ifølge KS defineres 

et klimabudsjett «som et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte 

klimamål. Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og 

fordeler ansvaret for gjennomføringen.»  

Det vises for øvrig til FNs bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene. 

Samt delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på 

nasjonalt nivå. 

Med et klimabudsjett mener vi at vi også kan jobbe mot delmål 13.2 på et kommunalt nivå, 

derfor tar vi sikte på å utarbeide et klimabudsjett for Åfjord kommune. 

For ytterligere mål, prioriteringer og utfordringer vises det i tillegg til delkapittel 13.3 og 13.5 i 

økonomiplanen. 

 

 

 

 

 

10. Personal 

Samfunnet er i endring og Åfjord kommune må endre seg i takt med utviklingen.   

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet: Endringene drives fram av teknologisk utvikling, 

globalisering og grønt skifte. Koronapandemien har og vil fremskyve omstillingen på flere 

områder og det blir neppe mangel på jobber om noen år, men økt risiko for at utsatte grupper 

som ungdom, flyktninger og personer med nedsatt arbeidsevne blir stående varig utenfor 

arbeidsmarkedet.    

Digitalisering gir nye forventninger og muligheter: Innbyggere vil i økende grad forvente 

mer koordinerte og skreddersydde tjenester fra kommunen. Framveksten av delings- og 

plattformøkonomien vil gi nye muligheter, f.eks. innen digitale tjenester, men møter også en 

del utfordringer med tanke på kontinuerlig kompetansebygging og ressursfordelingsmodeller  

For å videreutvikle Åfjord som en attraktiv organisasjon der vi evner å rekruttere, beholde 

og utvikle ønsket kompetanse må vi fortsette arbeidet med nærvær og partssamarbeidet. 

Sammen med gode kompetanseplaner sett opp mot digitaliseringsstrategien, omdømme-

bygging og en tydelig rekrutteringsstrategi vil dette bygge opp under vårt målbilde. Kvalitets-

systemet vil bidra til å tydeliggjøre, forenkle og forbedre alle ledd i organisasjonen.   

 

 

 

 

 



11. Oppvekst 

Oppvekstsektoren i Åfjord kommune er i stadig endring. Vi har stort fokus på faglig 

utviklingsarbeid i alle enheter, som for oppvekst inkluderer; barnehage, grunnskole, PPT og 

voksenopplæring. 

Vi er i gang med arbeidet med å utrede en ny, fremtidsrettet og bærekraftig skole- og 

barnehagestruktur i Åfjord kommune. KS-konsulent er ekstern partner i utredningsprosessen 

og målet er å ha en rapport klar i løpet av april 2022. Denne rapporten skal danne 

beslutningsgrunnlag for et vedtak i skole- og barnehagestruktursaken i kommunestyrets 

junimøte 2022.  

11.1 Grunnskole 

I kommende økonomiplanperiode vil hovedfokus i våre 4 grunnskoler være vurdering, 

begynneropplæring, elevmedvirkning og relasjoner.  

Vårt utviklingsarbeid støttes av det regionale nettverket på Fosen, Fosennettverket og 

kompetansenettverk for skolene. Vi har gjennom mange år vært godt organisert regionalt og 

vi har gode strukturer for samarbeid. Kompetansehevingsmidlene som tildeles regionene via 

Fylkesmannen er grunnlaget for de beslutninger kompetansenettverk Fosen tar i forhold til 

utviklingsarbeid. Dette har ført til at utviklingen skjer i der barna er og vi ser effekten av tiltakene 

fra skoleeier til klasserom. Denne organiseringen kalles Dekom, for alle grunnskoler i 

Trøndelag og alle barnehager har samme modell, som kalles Rekom. Det spesialpedagogiske 

feltet skal organiseres på samme måte og vi er i gang med arbeidet.  

Vi har lenge brukt ekstern skolevurdering som hjelpemiddel til skolenes utviklingsarbeid. I 

kommende periode vil skolene få bistand fra UH-sektoren til oppfølging av det rapporten 

avdekker som forbedringspunkter.  

Vi har også veilederkorps fra UH-sektoren i skolene våre for å bidra til å styrke 

organisasjonskulturen og arbeidet med å lage langsiktig lese- og skriveutviklingsplan. 

11.2 Barnehage 

Etter de siste års økning i antall barn som søker barnehageplass er Åfjord kommune i 

sluttfasen med bygging av ny sentrumsbarnehage. Denne skal stå ferdig 1.januar 2022 og vil 

romme 6 avdelinger for 120 barn. By barnehage vil skaleres ned fra samme dato og vil fortsette 

sin drift med to avdelinger.  

Barnehage jobber kontinuerlig med kompetanseheving og fokus på barnehagens innhold. 

Utgangspunktet for dette arbeidet er Rammeplan for barnehagen og Lov om barnehage.  

Barnehagens verdigrunnlag er: 

• Barn og barndom 

• Demokrati  

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd  

• Bærekraftig utvikling  

• Livsmestring og helse  

Felles satsningsområder er IKT og Livsmestring, samt at hver barnehage velger seg et 

fagområde fra Rammeplan de fordyper seg i. Dette fagområdet kan kobles opp i mot 

Barnehagebasert kompetanseutvikling der alle kommuner på Fosen er en del av et regionalt 

samarbeid (REKOM). Dette er nettverksbasert og med samarbeid og veiledning fra Dronning 

Mauds Minnehøgskole (DMMH). Dette er tiltak som skal bidra til å videreutvikle barnehagen 

som lærende organisasjon og målretta kompetanseutvikling vil bidra til at alle barn får et 



barnehagetilbud av høy kvalitet. Sammen med DMMH har barnehage startet opp ekstern 

barnehagevurdering som et ledd i å kvalitetssikre det faglige innholdet i barnehagene.  

Stortinget vedtok ny barnehagelov fra 01.01.21. Dette innebærer blant annet at barnehagene 

har fått en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagene 

i Åfjord er med i et prosjekt i regi av RKBU vest ved Norce, «Sammen mot mobbing». Dette er 

et tiltaksprogram som fokuserer på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og 

negative handlinger som kan skje i barnehagen. Dette blir vårt kvalitetssikringsverktøy for å 

sikre og håndtere det psykososiale barnehagemiljøet i våre barnehager.  

En virksomhetsplan for barnehage er under utforming, denne skal bidra til å sikre at alle barn 

vil få et tilnærmet likt tilbud.  

11.3 ABSOLUTT 

I november 2020 startet vi opp ABSOLUTT-programmet som er initiert av KS. Hoved-

målsettingen er å få satt fokus på barn og unges oppvekstvilkår i Åfjord kommune og FN`s 

bærekraftsmål og barnekonvensjonen er de viktigste styringsdokumentene i dette arbeidet. 

Gjennom arbeidet ønsker vi å få synliggjort de aktiviteter som finnes for barn og unge i vår 

kommune, samt gjennom dialog med barn og unge videreutvikle tilbud tilpasset faktiske behov. 

11.4 Utfordringer 

Åset skole er den skolen som vil oppleve en økning i barnetallet fremover. Denne økningen 

har allerede hatt innvirkning på en slik måte at vi har vært nødt til å ta i bruk brakker som 

undervisningslokaler. Åset skole har behov for å utvide sine arealer i kommende 

økonomiplanperiode og det forventes at dette arbeidet starter etter at vedtak i skole- og 

barnehagestruktursaken er landet.  

Rekruttering av kompetanse vil være et prioritert område for oppvekstsektoren. Vi forsøker, så 

langt det er mulig, å lyse ut og ansette i faste stillinger, da vi ser at dette gi langt flere 

kompetente søkere enn ved utlysning av vikariater. Vi vil søke samarbeid med næringslivet i 

kommunen for å se om det er mulig å tiltrekke oss flere arbeidstakere gjennom strategien 

«jobb for to».  

11.5 Investeringer 

I perioden 2022-2025 vil investeringsprosjektene uteområde skole, Stoksund og Åset, 

begynne å ta form. Begge skolene har ferdige skisser, men det er noe forsinkelser i 

gjennomføringen, blant annet i påvente av vedtak i skole- og barnehagestruktursaken.  

Skole- og barnehagestruktursaken vil mest sannsynlig føre til behov for investeringer i forhold 

til det vedtak som kommer. Dette må påregnes å ha betydning for denne økonomi-

planperioden. Vi vet allerede at Åset vil ha behov for utvidelse uavhengig av vedtak.  

Vi ønsker å se på mulighetene for å styrke styrernes avsatte tid til ledelse i planperioden. 

Barnehagesektoren er i stadig endring og har de siste årene fått langt flere lovpålagte 

oppgaver og en større dokumentasjonsplikt. Dette betyr at våre styrere har knapt med ressurs 

til å utøve sitt lederskap.  

 

 

 

 

 



12. Helse og velferd 

12.1 Utfordringer og utviklingstrekk 

Det overordnede målet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene er å sikre at 
innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte 
brukers behov. Tjenestene må i større grad legge til rette for at brukerne kan leve et aktivt liv, 
samtidig som de skal ha trygghet for at de får god hjelp og omsorg, når de har behov for det. 

God helse ligger i evnen til å mestre sin livssituasjon, oppleve selvbestemmelse og føle 
verdighet. Mange vil leve hele eller deler av livet med sykdom eller funksjonsnedsettelse. I 
fremtiden vil det bli flere pasienter og brukere med kronisk sykdom som vil kreve langvarig 
oppfølging i helse- og omsorgstjenesten. For å møte denne utfordringen må tjenestene 
tilpasse seg brukernes og pasientenes behov, ønsker og forutsetninger. Pasienten skal kunne 
være en aktiv deltaker i alle spørsmål om egen helse. 

I henhold til nasjonale føringer skal den kommunale helse- og omsorgstjenesten videreutvikles 
slik at den gir pasientene gode muligheter for økt livskvalitet og mestring. De kommunale 
helse- og omsorgstjenestene skal sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, 
sammenhengende og tilpasset den enkelte brukers behov. Det skal tilbys riktige lovpålagte 
døgnkontinuerlige tjenester til rett tid, og i tilstrekkelig omfang. Vi opplever økning i 
sammensatte og kompliserte saker både i den eldre og yngre pasientgruppen 

Med stadig endrede rammebetingelser og økte forventninger fra samfunnet, samtidig som det 
økonomiske handlingsrommet blir stadig mindre, er samfunnsoppdraget utfordrende å 
oppfylle. 

12.2 Dimensjonering og tilpasning av tjenester 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i kontinuerlig utvikling. Kommunene har over 
tid fått nye oppgaver, og samtidig har de hatt en tilvekst av nye brukergrupper med behov for 
både fysisk, psykisk og sosial omsorg, støtte og bistand. Det ytes stadig mer kompleks 
medisinsk behandling i de kommunale tjenestene. 
 
Befolkningens økende alder innebærer at flere utvikler demens eller annen kognitiv svikt, samt 
andre aldersrelaterte sykdommer. En annen utfordring er å ivareta faglig kvalitative tjenester 
til en økende yngre brukergruppe.  
 
En av sektor helse og velferd sine hovedutfordringer vil være å dreie tjenestetilbudet mot 
forebyggende, helsefremmende og re- og habiliteringstjenester for å utsette og redusere 
tjenestebehov for befolkningen. Parallelt vil økningen i antall eldre likevel medføre en økning i 
antall pasienter, både innenfor hjemmetjenesten og bolig med døgnbemanning, noe som igjen 
vil betinge styrking og omdisponering av helse- og omsorgsressursene. Det vil ikke være 
tilstrekkelige ressurser, hverken økonomiske eller personalmessige, til å videreføre dagens 
drift. Tjenestetilbudet må derfor dimensjoneres og tilpasses endrede rammebetingelser.  
 
Omsorg og hjelp som ytes av pårørende, står sterkt i Norge, og innsatsen er på størrelse med 
den profesjonelle omsorgen i de kommunale omsorgstjenestene. Med en økende andel eldre 
i befolkningen, utfordringer med å rekruttere fagpersonell og økt press på tjenestene er det 
viktig å opprettholde den uformelle omsorgen.  
Pårørende er en viktig ressurs for sine nære, for tjenestene og for samfunnet. Det er viktig at 
pårørende anerkjennes, og får den støtten og avlastningen de har behov for. 

Videre må det tilrettelegges for et aldersvennlig samfunn, slik at kommunens innbyggere kan 
bo hjemme så lenge som mulig, at de får mulighet til å «leve hele livet». Når det gjelder demens 
er det viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig, for både å støtte den som er rammet, men 
også de pårørende. Avlastningsplasser, dagaktivitetstilbud og pårørendeskoler blir viktig for å 
ivareta pårørenderessursen. 



12.3 Individualisering av tjenester 

Kommunens helse og velferdstjenester skal være individuelt utformet. Målet er at brukerne 
våre skal mestre livet samt være mest mulig selvhjulpne og selvstendige. Hva den enkelte har 
av reelle behov, og hva han/hun klarer selv, skal være utgangspunkt for tildeling av tjenester. 
Tjenestene vi skal gi skal medvirke til at tjenestemottaker opplever mestring og trygghet. 
Tjenestene skal utformes slik at brukerne kan påvirke og ha ansvar for egen hverdag og fokus 
på hverdagsrehabilitering. Involvering i eget liv gir livskvalitet, og det er viktig at brukerne får 
hjelp til å mobilisere egne ressurser. Hjelpen skal være hjelp til selvhjelp.  

Tjenestene skal sammen med velferdsteknologi, hjelpemidler og tilrettelegging, bedre eller 
opprettholde brukernes helsetilstand og funksjonsnivå. 

12.4 Helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende arbeid  

Folkehelsen i Norge er generelt god, og levealderen er høy. Likevel er sosial ulikhet i helse og 
levekår fortsatt en utfordring. God helse og gode levekår er viktig for å gi bedre muligheter for 
alle. 
Det viktig å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid for å utsette og redusere behovet 
for offentlige tjenester.  
 
Flere barn og barnefamilier har sammensatte utfordringer. Samtidig ser vi behov for større og 
mer målrettet innsats mot unge innen psykisk helse. For å lykkes i dette arbeidet, må hele det 
kommunale virkemiddelapparatet jobbe sammen om å forebygge og gi veiledning på lavest 
mulige nivå. 
 
Kravene til sømløse tjenester øker, og betinger mer samarbeid på tvers av blant annet 
fagområder, kommunalområder, næringslivet og andre kommuner. Det blir viktig å utfordre oss 
selv på å se sammenheng i tjenestene, samt sikre gode overganger for felles brukere.  
 
Oppvekstreformen vil gi kommunen flere oppgaver som i dag ivaretas av statlige aktører. Dette 

vil utfordre kommunen på tvers av sektorene når det gjelder bemanning, kompetanse og 

økonomi. Det vil være viktigere enn noen gang at vi som kommune lykkes i det forebyggende 

arbeidet for kommunens barn og deres familier. Som et ledd i dette har sektor helse og velferd 

sammen med sektor oppvekst startet en felles satsning på de tjenestene som jobber med barn 

og deres familier. Vi har kommet godt i gang, men mere tid og ressurser vil helt sikkert være 

nødvendig for at vi skal bevege oss i riktig retning.  

Helhetlig ledelse er et viktig virkemiddel for å oppnå bedre samhandling og koordinering av 
oppgavene. 

Åfjord kommunes folkehelseprofil viser at kommunen har utfordringer på flere områder. 
Andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt og som bor trangt er høyere enn i landet 
ellers, og man vet at dette er faktorer som har betydning for barns mulighet til deltagelse i 
aktiviteter og sosiale sammenhenger. Det vil derfor være viktig å ta tak i disse 
problemstillingene, prioritere unge i denne kategorien for å få færre på tiltak og ytelser og flere 
i arbeid. 

Pandemien har hatt innvirkning på folks dagligliv. Det er ennå for tidlig å si noe om de varige 
konsekvenser og skader dette har hatt. Det er også viktig å følge med på innbyggernes 
psykiske helse og eventuelle senvirkninger av koronapandemien. Dette gjelder spesielt barn 
og unge, og de mest sårbare i befolkningen. 
 

 
 
 



12.5 Kompetanse og rekruttering 

Det ventes en vesentlig økning i etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenesten 
de nærmeste tiårene. Det må arbeides aktivt med å rekruttere og beholde helsepersonell med 
kritisk kompetanse. En helhetlig vurdering av kompetansesammensetning, fremtidige 
driftsformer og organisering er derfor avgjørende for en riktig dimensjonering av bemanningen 
i helse- og omsorgstjenesten. 

Kommunene får overført oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og utfører stadig mer avansert 
medisinsk behandling. Dette setter store krav til tjenestenes kompetanse, faglighet og evne til 
å gi forsvarlige tjenester. Sykdomsbildet og hjelpebehovet endres og blir mer komplekst. Flere 
har flere sykdommer og diagnoser. Disse faktorene fordrer økt kompetanse, flerfaglighet, 
helhetlige-, nære-, og godt koordinerte tjenester på tvers i organisasjonen og mellom de ulike 
nivåene helsevesenet. 

Personell er den viktigste ressursen i helse- og omsorgstjenesten og utgjør ca. 70 prosent av 
ressursbruken. Det er store utfordringer med å rekruttere kompetent personell, spesielt 
sykepleiere og vernepleiere. Dette er yrkesgrupper som er helt nødvendige for å sikre 
forsvarlige tjenester, kvalitativt gode tjenester og pasientsikkerhet. 

I internasjonal sammenheng har Norge høy dekning av helsepersonell per innbygger. Tall fra 
OECD viser at Norge rangerer som nummer en for sykepleiere med om lag 18 sykepleiere per 
1000 innbyggere i 2020, mens EU-gjennomsnittet er om lag 8 sykepleiere per 1000 innbygger. 
Samtidig har SSB framskrevet behov for en økning i årsverk på om lag 35 prosent fram mot 
2035 i referansebanen. En slik økning vil kunne beslaglegge nesten halvparten av veksten i 
arbeidsstyrken. Det er ikke bærekraftig.  

Den fremskrevne mangelen på helsepersonell må derfor i hovedsak møtes med ulike 
virkemidler for å rekruttere, utvikle tjenestene og beholde personell. Eksempler på dette er 
bedre personellplanlegging, bedre planlegging for kompetanseutvikling og bærekraft i bruk av 
personell- og kompetanseressurser. 

Som arbeidsgiver må Åfjord kommune legge til rette for kompetansehevende tiltak for ansatte, 
samt fortsatt ha fokus på å øke andelen heltidsstillinger. Tjenesteutvikling og rekruttering, i 
tillegg til å beholde de dyktige ansatte vi allerede har, er en av de største utfordringene og det 
viktigste satsningsområdet gjennom planperioden.  

12.6 Investeringer  

• Nytt helsehus – samlokalisering lege og tannhelsetjeneste 

• Helseplattformen  

• Nye sykesenger sykehjemmet Åfjord S  

• Velferdsteknologi og multidose 

• Garderobe for ansatte Bo- og oppfølgingstjenesten 

 
 

 

 

 

 



13. Landbruk og tekniske tjenester 

Sektor for landbruk og tekniske tjenester vil i tillegg til å jobbe etter løpende politiske vedtak, 
arbeide etter følgende kommunale styringsdokumenter for Åfjord kommune: 

▪ Kommunal planstrategi 
▪ Kommuneplan-dokumentene 
▪ Arealforvaltningen styres av kommuneplanenes arealdel med gjeldende 

kommunedelplaner og reguleringsplaner 
▪ Landbruksplan 
▪ Klima og energiplan 
▪ Trafikksikkerhetsplan 
▪ Diverse kommunale og sentrale føringer, blant annet økonomiplan med 

årsbudsjetter og investeringsbudsjetter etc. 
▪ Diverse kommunale reglement og retningslinjer 

 

I tillegg vil føringer fra regionale og sentrale myndigheter være retningsgivende for sektorens 
arbeid. 

Det vil ta litt tid før Åfjord kommune har utarbeidet styringsdokumenter som listet opp ovenfor. 
Inntil styringsdokumenter er på plass vil sektoren jobbe etter hva som er best for innbyggerne 
og Åfjord kommune som helhet, og avklare prinsipielle og førende avgjørelser med politiske 
organer. 

13.1 Planarbeid 

Prosessen med rullering av kommuneplan pågår. Kommuneplanens samfunnsdel og 
kommunedelplan for naturmangfold forventes vedtatt tidlig 2022. Prosessen med kommunens 
arealplan vil gå gjennom 2022. 

Det er naturlig at strategisk plan for havne- og sjøområder langs kysten, innlemmes som en 
del av arbeidet med rullering av en ny kommuneplan. Det er viktig å få lagt en overordnet 
strategi som tilrettelegger for ulike typer næring samtidig som tilgjengelighet til fiskeplasser, 
friområder etc. opprettholdes. 

Etter hvert vil det bli satt i gang detaljregulering av Monstad industriområdet, et arbeid som vil 
skje i nært samarbeid med Åfjord Utvikling. 

13.2 Vannforsyning 

Skjerpede krav til kapasitet og kvalitet samt nødvendigheten av beredskap på vannforsyningen 
gjør det nødvendig å utarbeide en nettanalyse som beskriver og prioriterer tiltak for Åfjord 
kommune fremtidige i vannforsyning. Nettanalysen vil være en del av hovedplan for 
vannforsyning. 

Fremtidige utfordringer: 

• Sikre en stabil og god vannforsyning spesielt i «ytre deler» av kommunen, hvor det 
legges til rette for både fritidsboliger og næring. 

• Tilgang på personell med VA kompetanse vil fortsatt være en stor utfordring. Det vil 
være nødvendig å tilknytte seg personer med prosjekt- og VA-kompetanse for å få 
gjennomført fremtidige VA prosjekter på en god måte. Vi har intensjon om å ha dette 
på plass tidlig i 2022. 

• Å opprettholde et stabilt og «lavt» avgiftsnivå på grunn av behov for nyinvesteringer 
innenfor området. 

 

 

 



13.3 Avløp og vannmiljø 

På samme måte som for vannforsyning er det nødvendig å sette i gang arbeider med 
utarbeidelse av hovedplan for avløp for Åfjord kommune. 

EU`s rammedirektiv har gitt Norge Vannforskriften som gir oss forpliktende miljømål på 
tilstanden i våre vannkilder. I den sammenheng har vannregion Trøndelag utarbeidet en 
forvaltningsplan som kommunene på Fosen må følge. For å imøtekomme føringer i den 
regionale forvaltningsplanen vedtok Åfjord kommune i 2020 Forskrift om utslipp av avløpsvann 
fra mindre avløpsanlegg, på lik linje med øvrige kommunene på Fosen.   

Kommunen har dermed plikt til å håndheve det regelverket som gjelder for slike avløpsanlegg, 
og å forebygge og gjøre tiltak mot forurensning. Dette innebærer blant annet å drive kontroll 
og tilsyn med avløpsanleggene. Kommunene på Fosen har tidligere i liten grad gjennomført 
tilsyn av private avløpsanlegg, og det er behov for å ta tak i oppgavene som følger med dette 
myndighetsansvaret. 

I 2021 vedtok Åfjord kommune vedtatt handlingsplan for spredte avløp. Vi har planer om å 
sette i gang kartlegging og registrering av avløpsanlegg i 2022. Åfjord kommune har ca 1 850 
slamavskillere, og arbeidene forventes å gå over flere år. 

Fremtidige utfordringer innenfor avløp vil blant annet være: 

• Hindre at kommunale avløpsanlegg forurenser ytre miljø 

• Håndtering av eldre spredte avløpsanlegg. 

• Begrense mengder overvann inn i kommunale kloakkanlegg 

• Sikre bebyggelse mot skade fra overvann ved å sikre at ledningsnett, 
overflateavrenning og alternative flomveier har tilstrekkelig kapasitet og fungerer etter 
hensikten. 

• Ressurser til kartlegging, overvåking, planlegging og iverksetting av tiltak innenfor 
kommunens eget myndighetsområde (spredte avløp). 

• Å opprettholde et stabilt og «lavt» avgiftsnivå på grunn av behov for nyinvesteringer 

innenfor området. 
 

13.4 Kommunale samferdselsanlegg 

I dette ligger blant annet utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, 
parkeringsplasser, broer, havner og gatelys. 

Det er inngått kontrakter på vintervedlikehold for kommunale veier og plasser for perioden 
2020 (høst) – 2025 (vår). 

Sommervedlikehold som skraping og grusing, støvbinding, grøfterensk og kantrydding utføres 
etter behov, og utføres stort sett av lokale tjlbydere. 

Det legges opp til å harmonisere drift av kommunale havner. Det sees på løsninger hvor drift 
overlates til eksterne, eventuelt at det etableres digitale plattformer for drift av havner. I 2021 
ble det inngått avtale om drifting av Fosen kysthavn med Fosen terminalen AS. Monstad kai 
driftes foreløpig av Fosen Vekst og Åfjord kommune i felleskap. 

Utfordringene vil være å ha ressurser nok til at vi til enhver tid kan opprettholde sikre og gode 
samferdselsanlegg rundt omkring i Åfjord kommune. Nedklassifisering av veier vil bli vurdert 
langs strekninger hvor det ikke er fastboende eller aktivt næringsliv til stede. Det ble vedtatt 
retningslinjer for avhending av kommunale veier i 2021. 

13.5 Deponi rene masser 

Åfjord kommune har pr. i dag ikke mottak for deponi av rene gravemasser. Det vil bli prioritert 
å finne aktuelle areal for dette formålet i kommende periode. 

 



13.6 Landbruk 

En prioritert oppgave innenfor landbruk i kommende periode vil være å rullere landbruksplan. 
Den skal legge premissene for hvordan fagområdet skal jobbe og prioritere i årene fremover. 

Åfjord kommune har tidligere valgt å skille ut den delen som omhandler utvikling av 
landbruksnæringen til utviklingsselskapet Åfjord utvikling. 

Det er Fylkesmannen som i stor grad legger føringene for landbruksforvaltningen. Åfjord 
kommune har et tett og godt samarbeid med både Fylkesmannen og næringa. Men i tillegg 
ønsker avdelingen å delta i utviklingen av landbruket gjennom regionalt samarbeid med andre 
kommunale landbrukskontor på Fosen, samt diverse andre organisasjoner, produsentlag etc. 

Lokalmat er blitt og vil være et viktig fokusområde for landbruket i årene fremover. 

13.7 Klima, energi og miljø 

Alle fagområdene innenfor sektor landbruk og tekniske tjenester har hatt fokus på klima og 
miljø i større eller mindre grad. Avdelingen vil involvere nytilsatt klima og miljørådgiver i sitt 
arbeide innenfor de områdene dette er naturlig. 

13.8 Bygningsdrift 

Åfjord kommune har en del etterslep på vedlikehold, selv om vi etter hvert begynner å få en 

relativt ny bygningsmasse. I forbindelse med nybygging de siste årene er det fokusert en del 

på gode og utemiljø. Dette krever oppfølging og det vil bli prioritert og satt av ressurser til 

skjødsel av kommunes grøntanlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Kultur, idrett og frivillighet 

14.1 Kulturskole 

Kulturskolen er i kontinuerlig utvikling, og skal fortsatt være det. Det legges vekt på å utvikle 
nye og aktuelle tilbud, samtidig som det er viktig å heve kompetansen innad i kollegiet. 
 
Åfjord Kulturskole skal være et ressurssenter i lokalmiljøet, og vil søke tettere samarbeid mot 
barnehage, skole, helsesektor og det frivillige kulturlivet. 
 
Kulturskolen ser fram til å komme inn i nye lokaler i aktivitetshuset. Fasilitetene i aktivitetshuset 
vil legge ytterligere til rette for samarbeid og synlighet i lokalsamfunnet. 
 

14.2 Bibliotek 

Biblioteket driver tradisjonell bibliotekvirksomhet, men har også jevnlige arrangement, kurs og 
workshops. 
 
Hovedbiblioteket i Åfjord skal etter hvert inn i nye lokaler i aktivitetshuset. Åfjord folkebibliotek 
vil etter hvert bli et «meråpent» bibliotek som gir økt tilgjengelighet i forhold til i dag. Biblioteket 
har fått styrket ressursen, og skal i tillegg yte tjenester til skolebibliotek. 
 
Filialen i Roan har tatt i bruk i nye flotte lokaler i Julie Næss-tunet. Avdelingen i Roan skal i 
tillegg drive utadrettet aktivitet mot skoler og barnehager. Vi håper at nye lokaler bidrar til økt 
aktivitet og utlån. 
 
Filialen i ved Stoksund oppvekstsenter opprettholdes, og fungerer i tillegg som skolebibliotek. 
 
Bibliotekene våre er i stadig utvikling, og målet er at biblioteket skal ta en tydeligere rolle som 
kunnskapsformidler, møteplass og debattarena. 

 

14.3 Fritidsklubben 

Fritidsklubben opplever stadig økende besøk, noe som tyder på at det er et attraktivt tilbud 
blant barn og unge. Samarbeidet med Motorkjellern opprettholdes, med aktiviteter innen 
mekanikk og motorlære. Det gjennomføres ulike prosjekter i samarbeid med Åfjord kulturskole, 
deriblant Ung kultur møtes (UKM)   
 
Klubben flytter etter hvert inn i nye lokaler, og blir en del av fellesskapet i det nye 
aktivitetshuset. Samlokaliseringen vil legge ytterligere til rette for samarbeid og samhandling.  
Fritidsklubben skal være et tilbud for hele kommunen, og man ser at logistikken er krevende 
med dagens kollektivtilbud. Det er mulig man må se på alternative løsninger slik at tilbudet blir 
tilgjengelig for alle.  

 

14.4 Park og idrettsanlegg 

Det arbeides fremdeles med Hutjønnaprosjektet. Etablering av vei inn i området er høyt 
prioritert, og er på mange måter en forutsetning for at man kan etablere øvrige 
anleggselementer. Åfjord kommune vil bli utfordret på å bidra med finansiering av 
skogsbilvegen som er planlagt fra Hutjønna til Berdalsvatnet. Opplysningsvesenets fond er 
byggherre på den planlagte vegtraseen. 
 
Det arbeides videre med Tangenprosjektet, og man vil forhåpentligvis ha etablert gang og 
sykkelbru over Norddalselva i løpet av høsten 21. Tangen vil bli brukt som rigg område, og 
videre arbeid med aktivitetsparken vil komme i gang når brua er ferdigstilt.  
 



Den stadig økende anleggsporteføljen er ressurskrevende med tanke på drift, vedlikehold og 
oppfølging. Kommunen har fått på plass en kultur- og idrettskonsulent som skal ha et særskilt 
ansvar for oppfølging av kommunale idrettsanlegg. 
 
Det knytter seg særlig spenning til åpning og drift av det nye badeanlegget. Vi håper og tror at 
det nye badet kan tilby attraktive opplevelser for hele Fosen-regionen. Det knytter seg samtidig 
stor spenning til drift, da man aldri før har drevet basseng i et slikt omfang.   

 

14.5 Museum og kulturminneforvaltning 

Kommunen har etter hvert en omfattende samling av gjenstander med kulturhistorisk 
interesse. Samlingene ligger i dag på lager, og er i utgangspunktet utilgjengelige for publikum. 
Et langsiktig mål er å gjøre samlingene tilgjengelige, slik at de kan formidle historie og 
kunnskap, som etter hvert står i fare for å gå tapt. 
 
Det bør avsettes egne budsjetter til kulturminneforvaltning, slik at man har en økonomisk 
forutsigbarhet. Dette vil gi oss muligheter til å utføre løpende vedlikehold på historiske bygg, 
samtidig som man kan starte en prosess for å få brukt samlingene mere aktivt. 
 
Utrotunet står i en særstilling med tanke på behov for sikring og vedlikehold. Kommunen vil be 
om kulturminnefaglig bistand for å kartlegge nåsituasjonen, samt be om rådgivning for videre 
arbeid og prioriteringer. 

 

14.6 Arrangement og opplevelser 

Det er positivt at man har lokale aktører som driver med kulturformidling som en del av sitt 
forretningskonsept. Dette er tilbud som kommer lokalsamfunnet og besøkende til gode. 
Disse aktørene er dessuten i særstilling når det gjelder å skape merverdi gjennom mat og 
drikke, overnatting og øvrige opplevelser. 
 
Dette krever økonomisk forutsigbarhet, og krever at dagens ordninger opprettholdes fram i 
tid. 
 
Åfjord kommune skal om kort tid ta i bruk det nye aktivitetshuset. Målet er å fylle bygget med 
aktivitet og opplevelser for alle. Sektoren har behov for økonomisk forutsigbarhet for å skape 
et godt scene- og kinotilbud over tid.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Hovedoversikter 

 

15.1 Bevilgningsoversikt drift - §5-4 

§5-4. Bevilgningsoversikt drift Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Rammetilskudd -200 119 000 -203 119 000 -203 119 000 -203 119 000 

Inntekts- og formuesskatt -124 389 000 -124 389 000 -124 389 000 -124 389 000 

Eiendomsskatt -62 677 000 -62 677 000 -62 677 000 -62 677 000 

Andre generelle driftsinntekter -18 787 852 -18 787 852 -18 787 852 -18 787 852 

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -405 972 852 -408 972 852 -408 972 852 -408 972 852 

Sum bevilgninger drift, netto 392 937 347 374 512 347 367 512 347 361 412 347 

Avskrivinger 29 939 145 29 939 145 29 939 145 29 939 145 

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 422 876 492 404 451 492 397 451 492 391 351 492 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 16 903 640 -4 521 360 -11 521 360 -17 621 360 

Renteinntekter -5 725 000 -5 725 000 -5 725 000 -5 725 000 

Utbytter -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 

Renteutgifter 18 266 798 19 266 798 19 266 798 19 266 798 

Avdrag på lån 36 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000 

NETTO FINANSUTGIFTER 38 541 798 41 541 798 41 541 798 41 541 798 

Motpost avskrivinger -29 939 145 -29 939 145 -29 939 145 -29 939 145 

NETTO DRIFTSRESULTAT 25 506 293 7 081 293 81 293 -6 018 707 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 

Overføring til investering 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -1 681 293 -1 681 293 -1 681 293 -1 681 293 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -23 825 000 -5 400 000 1 600 000 7 700 000 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

SUM DISP. ELLER DEKNING AV NTO DRIFTSRESULTAT -25 506 293 -7 081 293 -81 293 6 018 707 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2 Økonomisk oversikt drift - §5-6 

§5-6. Økonomisk oversikt drift Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Rammetilskudd -200 119 000 -203 119 000 -203 119 000 -203 119 000 

Inntekts- og formuesskatt -124 389 000 -124 389 000 -124 389 000 -124 389 000 

Eiendomsskatt -62 677 000 -62 677 000 -62 677 000 -62 677 000 

Andre skatteinntekter -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -18 647 852 -18 647 852 -18 647 852 -18 647 852 

Overføringer og tilskudd fra andre -47 335 616 -47 166 866 -47 166 866 -47 166 866 

Brukerbetalinger -16 200 653 -16 200 653 -16 200 653 -16 200 653 

Salgs- og leieinntekter -48 469 800 -48 769 800 -48 769 800 -48 769 800 

SUM DRIFTSINNTEKTER -517 978 921 -521 110 171 -521 110 171 -521 110 171 

Lønnsutgifter 288 357 664 287 657 664 286 657 664 286 657 664 

Sosiale utgifter 69 940 479 69 940 479 69 940 479 69 940 479 

Kjøp av varer og tjenester 106 398 621 92 923 621 92 923 621 89 123 621 

Overføringer og tilskudd til andre 40 246 652 36 127 902 30 127 902 27 827 902 

Avskrivninger 29 939 145 29 939 145 29 939 145 29 939 145 

SUM DRIFTSUTGIFTER 534 882 561 516 588 811 509 588 811 503 488 811 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 16 903 640 -4 521 360 -11 521 360 -17 621 360 

Renteinntekter -5 725 000 -5 725 000 -5 725 000 -5 725 000 

Utbytter -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 

Renteutgifter 18 266 798 19 266 798 19 266 798 19 266 798 

Avdrag på lån 36 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000 

NETTO FINANSUTGIFTER 38 541 798 41 541 798 41 541 798 41 541 798 

Motpost avskrivninger -29 939 145 -29 939 145 -29 939 145 -29 939 145 

NETTO DRIFTSRESULTAT 25 506 293 7 081 293 81 293 -6 018 707 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 

Overføring til investering 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 681 293 -1 681 293 -1 681 293 -1 681 293 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -23 825 000 -5 400 000 1 600 000 7 700 000 

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

SUM DISP. ELLER DEKNING AV NTO DRIFTSRESULTAT -25 506 293 -7 081 293 -81 293 6 018 707 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.3 Bevilgningsoversikt investering - §5-5 

§5-5. Bevilgningsoversikt investering 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringer i varige driftsmidler 343 898 500 133 136 500 34 662 000 15 162 000 11 162 000 

Tilskudd til andres investeringer 6 200 000         

Investeringer i aksjer og andeler           

Utlån av egne midler           

Avdrag på lån           

Sum investeringsutgifter 350 098 500 133 136 500 34 662 000 15 162 000 11 162 000 

Kompensasjon for mva -95 742 500 -19 906 500 -3 682 000 -1 532 000 -1 132 000 

Tilskudd fra andre -77 000 000         

Salg av varige driftsmidler           

Salg av finansielle anleggsmidler           

Utdeling fra selskaper           

Mottatte avdrag på utlån egne midler           

Bruk av lån -166 156 000 -108 230 000 -25 980 000 -8 630 000 -5 030 000 

Sum investeringsinntekter -338 898 500 -128 136 500 -29 662 000 -10 162 000 -6 162 000 

Videreutlån 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 

Bruk av lån til videreutlån -14 000 000 -14 000 000 -14 000 000 -14 000 000 -14 000 000 

Avdrag på lån til videreutlån 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Mottatte avdrag på lån til videreutlån -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 

Overføring fra drift           

Netto avset./bruk av budne invest.fond           

Netto avset./bruk av ubudne invest.fond -11 200 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Dekning av tidligere års udekket tap           

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -11 200 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Fremført til inndekning senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.4 Investeringsbudsjett - bruttostørrelser 

Investeringsbudsjettet 2021 2022 2023 2024 2025 

Infrastruktur / tilrettelegging 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  

Oppgradering av bygninger/grøntareal 2 500 000  4 000 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  

Asfaltering av veier og plasser 3 437 500  4 000 000    4 000 000    

PC-utstyr skole 1 500 000  212 000  212 000  212 000  212 000  

Smartboard skole 450 000  450 000  450 000  450 000  450 000  

Bredbåndsutbygging 5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  

Brennholmen 625 000  500 000  500 000  500 000  500 000  

Åfjord kirke - oppgradering 1 375 000  1 412 500  500 000      

IT-investeringer Fosen IKT 400 000  400 000        

Utkjøp leiligheter Familiesenteret   6 600 000        

Nytt rådhus   59 000 000        

Helsehus - utvidet budsjett 2023     5 000 000      

Fosen Vekst - nytt bygg - utvidet budsjett 2023     10 000 000      

Helseplattformen   2 000 000  8 000 000      

Tidligere vedtatte investeringer 2021 som går inn i 2022:           

Renovering Stoksund kirke 1 962 000  1 962 000        

Helsehus 2 750 000  15 000 000        

Uteområde Åset skole 2 500 000  3 000 000        

Uteområde Stoksund 1 750 000  2 100 000        

Fosen Vekst - nytt bygg 10 000 000  25 000 000        

Tidligere vedtatte investeringer, budsjett 2021:           

Renovering Stoksund kirke 562 000          

Åfjord krike - renovering 500 000          

Aktivitetshus 142 000 000          

IKT Barnehage 700 000          

Sykehjem Roan 40 000 000          

Areal skyttere Åfjordhallen 1 625 000          

Hovedplan vannforsyning Roan 3 000 000          

Investeringstilskudd Ørland Arena 6 200 000          

Brannstasjon 17 375 000          

Lekestativ By barnehage 125 000          

Skogsbilvei Hutjønna 1 500 000          

Ombygging driftsbygg Vassneset 3 000 000          

Plenklipper 250 000          

Hovedplan vannforsyning Roan 1 000 000          

Monstad - grunnutredning 500 000          

Monstad Ind.omr. detalj-regulering 250 000          

Monstad Industriområde (deponi) 2 500 000          

Ny barnehage 43 750 000          

Tilrettelagte boliger 21 200 000          

Åfjord vgs. - utkjøp 17 700 000          

Uteområde Brandsfjord skole 50 000          

Utbedring Breivold bru 562 000          

Utvidelse Bjerkan VBA 9 000 000          

Sum investeringsutgift 350 098 500  133 136 500  34 662 000  15 162 000  11 162 000  



 

 

 


