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FORORD
Både kommuneloven og plan- og bygningsloven stiller krav til kommunen om at den skal drive langsiktig
planlegging. I plan- og bygningsloven er dette videre utdypet:
«Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige,
regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke
være mer omfattende enn nødvendig.»
Dette dokumenter er basert på kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 2009. Det er gjort en avgrenset
revidering av samfunnsdelen i denne omgangen. En mer omfattende gjennomgang er nødvendig ved neste
korsveg når det skal lages kommuneplan for «nye-Åfjord kommune», etter at kommunen Roan og Åfjord er slått
sammen.
Planen bygger på planprogram vedtatt av kommunestyret 21.06.2018.
Det faste planutvalget har stått for arbeidet med kommuneplanen. Medvirkning i planprosessen er gjennomført
gjennom verksted med en bred representasjon av inviterte deltakere samt to åpne dager, henholdsvis på Årnes
og på Revsnes, hvor politikere og folk fra administrasjonen var tilgjengelig for drøfting og mottak av innspill til
kommuneplanen. Muligheten til å komme med innspill til kommuneplanen er i tillegg formidlet gjennom
annonsering, både i avis og på kommunens hjemmeside.
Åfjord 13.12.2018
Vibeke Stjern
ordfører
Per O. Johansen
rådmann

Engasjerte deltakere på verksted på
Fosen fjordhotell. Foto:Åfjord
kommune.

1

ÅFJORD KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2018-2030

INNHOLD
FORORD ................................................................................................................................................................. 1
1.

Visjon, hovedmål og verdigrunnlag ................................................................................................................. 3

2.

Rammebetingelser, utviklingstrekk og utfordringer ......................................................................................... 4

3.

2.1.

Nasjonale forventninger ...........................................................................................................................4

2.2.

Statlige føringer .......................................................................................................................................4

2.3.

Fylkesplanen ............................................................................................................................................ 5

2.4.

Befolkning ................................................................................................................................................ 6

2.5.

Arbeids- og næringsliv ............................................................................................................................. 9

2.6.

Tidligere satsingsområder .....................................................................................................................10

2.7.

Kommunal økonomi ...............................................................................................................................10

2.8.

Utfordringer og muligheter .....................................................................................................................11

Satsingsområder, mål og retningslinjer .........................................................................................................14

2

ÅFJORD KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2018-2030

1. Visjon, hovedmål og verdigrunnlag
Visjon
Det er viktig at hele befolkningen i Åfjord skal ha høy livskvalitet på alle livets områder. Dette setter krav til
tjenesteproduksjonen i Åfjord kommune, men også krav til det private næringsliv og de frivillige lag og
organisasjoner. Åfjord skal være en tilflyttingskommune, en kommune det er godt å bo i, i alle livets faser. Vi
skal legge til rette for vekst i arbeidsplasser.
Visjonen blir da: «Levende samfunn med glød, glede og utvikling.»
Hovedmål
Ut over denne visjonen har vi følgende hovedmål:
1. Kommunesenteret Åfjord skal fortsatt videreutvikles til et sterkt senter på Fosen som gjenspeiler stedets
særpreg og estetiske kvalitet. Det utformes konsentrert, med god kontakt med sjøen og elvene og med gode
grønnstrukturer. Stedet skal kjennetegnes ved et mangfoldig kulturliv, allsidige tjenester og gode
møteplasser for innbyggerne og besøkende. I tillegg skal det videreutvikles et kystsentrum i Stokksund.
2. Åfjord kommune skal vektlegge et oppvekstmiljø som gir trygghet og gode utviklingsmuligheter for barn og
unge, slik at de rustes til å møte samfunnets utfordringer. Dette gir positive opplevelser som skal gjør Åfjord
til en god oppvekstkommune. Åfjord skal videreutvikle sin vertskapsrollen for videregående skole.
3. Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolkningen best mulig blir
i stand til å ta ansvar for egen helse og sosiale situasjon. Når behovet oppstår skal befolkningen sikres
nødvendige helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
4. Åfjord kommune skal være en kulturkommune med et rikt og allsidig kultur- og idrettsliv. Tilbudene skal
bidra til trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Aktiviteten i frivillige lag og organisasjoner skal være
grunnmuren i det lokale kulturlivet, og skal derfor ha forutsigbare rammer. Kunst- og kultur skal bevisst
brukes i arbeidet med steds- og samfunnsutvikling.
5. Åfjord kommune skal gjennomføre målrettet næringsarbeid for å skape nyetableringer og gi gode
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Primærnæringene skal stå sentrale i dette
arbeidet. Samarbeid og nettverksbygging mellom bedrifter skal vektlegges. Det skal stimuleres til utvikling av
nye miljøbaserte næringer.
6. Åfjord kommune skal ha en bærekraftig areal- og naturforvaltningen som sikrer at de rike og allsidige
naturressursene tas vare på for framtidige generasjoner. Store sammenhengende naturområder skal fortsatt
holdes ubebygde og gi god livskvalitet for befolkningen.
7. Kommunikasjonene mot Trondheim skal utvikles til å bli effektive, på høyde med andre regioner i
Trøndelag. Dette skal gi næringslivet utviklingsmuligheter og bedre levekårene for befolkningen både på
Fosen og i Trondheimsområdet.
8. Politikere og ansatte i Åfjord kommune skal ha positive holdninger og yter tjenester av høy kvalitet. Det
interkommunale samarbeidet har mål om en livskraftig og utviklingsorientert region.
9. Åfjord kommune skal være ledende innen miljø, klima og energibruk i samsvar med det grønne skiftet.
Klima, energi og miljø skal inngå i all kommunal virksomhet og bidra til bærekraftig utvikling. Gjennom
nytenkning, åpenhet og lokalt initiativ skal Åfjord være en foregangskommune for miljøvennlig
samfunnsutvikling.
10. God samfunnssikkerhet og beredskap skal gjøre kommunen til et trygt og robust lokalsamfunn for
fastboende og gjester. Åfjord kommune skal forebygge uønskede hendelser, arbeide for økt trafikksikkerhet
og gjennom sin virksomhet skape minst mulig ny risiko. Skadevirkningene skal reduseres når uønskede
hendelser likevel inntreffer.
Verdigrunnlag
Dette skal skje med basis i det etterfølgende verdigrunnlag. Åfjord-samfunnet skal kjennetegnes ved:
 Åpen og direkte kommunikasjon som vises gjennom positivt engasjement, samhandling, medvirkning,
gjensidig respekt og anerkjennelse av andres arbeid.
 At vi tar vare på hverandre og er åpne, imøtekommende, rause og inkluderende.
 At vi er nyskapende og utviklingsorienterte og har høy kvalitet på produkter og tjenester.
 Respekt for enkeltmennesker, kulturarv og tradisjoner.
 At bygninger og utearealer gis en universell utforming slik at de gir like muligheter for alle.
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2. Rammebetingelser, utviklingstrekk og utfordringer
2.1. Nasjonale forventninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging.» Denne er vedtatt ved kongelig resolusjon den 12. juni 2015. De nasjonale forventningene
summeres opp i følgende hovedpunkter:
- Gode og effektive planprosesser
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
2.2. Statlige føringer
Statlige planretningslinjer (rikspolitiske retningslinjer før 2009) konkretiserer de nasjonale forventningene til
planleggingen. Statlige planretningslinjer kan gjelde for hele landet eller geografisk avgrenset område og skal
legges til grunn blant annet ved kommunal planlegging. Her gis en kort beskrivelse av gjeldende retningslinjer:
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det
et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med
vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
For Åfjord kommune sin del er det vesentlig å presisere at retningslinjen åpner for at det i områder med lite
utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for
bosetting, kan planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet langs
sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging
langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.
Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på arealene,
mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom kommunale planer, spesielt
til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg.
1. Oslofjordregionen: Strengest føringer, og her videreføres rikspolitiske retningslinjer fra 1993.
2. Sørlandskysten og sentrale deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene:
Også relativt strenge føringer.
3. De mindre sentrale delene av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagskysten, og
for alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark: Ikke like strenge føringer.
Inndelingen følger kommunegrensene og nærmere vurdering innenfor den enkelte kommune skal gjøres i
kommuneplanen og eventuelt i regional plan. Åfjord kommune ligger i område 3.
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Som det fremgår av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk har kommunene ulike
roller og besitter virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp i Norge. Kommunene er
både politiske og kommersielle aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, innkjøpere, eiendomsbesittere og
har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor
bidra til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til
miljøvennlige energiformer.
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:
a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere
klimagassutslipp.
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- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å:
a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven.
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
De nasjonale mål for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av
verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr 10 (1980-81). For å oppnå målene, må det særlig legges vekt
på å gi grunnlag for å:
a. Unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og
kulturmiljø.
b. Sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene.
c. Sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner.
d. Sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det er faglig
dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi.
e. Sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interessene
var en del av grunnlaget for vernevedtaket.
Sjømatmeldingen beskriver regjeringens visjon om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Hovedmålet i
sjømatmeldingen er:
Norge skal gjennom en kunnskapsbasert og miljømessig bærekraftig forvaltning realisere potensialet som
sjømatnasjon ved å øke verdiskapningen til beste for forbrukere, norsk økonomi samt bosetning og
sysselsetting langs kysten. Økt produksjon og eksport av kunnskap og sjømat vil også styrke global
matsikkerhet.
2.3. Fylkesplanen
Trøndelagsplanen 2018-30 som er en fylkesplan for Trøndelag fylkeskommune og har fått undertittelen "Vi
skaper historie.” I skrivende stund er planforslaget på høring og ute til offentlig ettersyn fram til 31.08.2018.
Fylkestinget skal vedta planen i desember 2018.
Forslaget til fylkesplan inneholder tre valgte innsatsmål:
 Bolyst og livskvalitet.
 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser.
 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner.
Innsatsområdene synliggjøres gjennom ni prioriterte retningsmål:
 I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag.
- Samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.
- Flere er i jobb, flere fullfører videregående opplæring og flere tar høyere utdanning.
- Nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.
- Frivillighetssektoren er aktiv og inkluderende.
- Offentlige tjenester er innovative, har bred dekning og høy kvalitet.
 I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag.
- Kommunen har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig og skapende kulturliv.
- Både kulturelle egenaktiviteter og profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig for alle.
- Samisk språk og kultur skal være levende og synlig i Trøndelag.
- Det kulturbaserte næringslivet er velutviklet.
 I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling.
- Dialogen mellom kompetansemiljø, næringsliv og råvaresterke distrikt er god.
- Trondheim og Trøndelag opptrer samlet i nasjonal sammenheng.
- Deltakelse på internasjonale arenaer er strategisk og koordinert.
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 I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv.
- Grunnopplæringen stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet.
- Opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt og i nært samarbeid med arbeidslivet.
- Det er god tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø.
 I 2030 er Trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.
- Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø er godt.
- Vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn.
- Vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav.
 I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.
- Produksjon av ren og trygg mat er i god vekst.
- Sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.
- Vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor.
- Vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff.
 I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur.
- Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene.
- Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.
- Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.
 I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster.
- Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.
- Vi har attraktive småbyer, regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester.
- Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.
 I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem.
- Transporttilbudet er funksjonelt og klimanøytralt.
- Løsninger for kommunikasjon (transportnett og datanett) er tilpasset lokale og regionale behov.
- Ulike transportformer kombineres i gode knutepunkter.
- Trøndelag skal være en pådriver for økt andel godstransport på sjø.
2.4. Befolkning
Tabell 1 viser at det har vært en betydelig befolkningsnedgang siden midten avåttitallet. De siste ti årene har
nedgangen stagnert.
Av tabell 2, som viser tre ulike prognoser for befolkningsutviklingen fram mot 2040, kan vi se at vi kan vente oss
en befolkningsvekst. Veksten er liten for alternativet som bygger på lav nasjonal befolkningsvekst, mens den er
betydelig for alternativet med høy nasjonal befolkningsvekst. Hovedalternativet, som er en mellomting og den
mest sannsynlige, viser at befolkningen i Åfjord kommune vil være i underkant av 3600 i 2040.
Figur 1 viser en grafisk framstilling av befolkningsutviklingen fram til i dag og de tre ulike prognosene fram mot
år 2040.
Tabell 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune i perioden 1986 – 2017 (per 1. januar). Kilde: Statistisk sentralbyrå.
År
M e nn
Kv in n e r
T o t a lt

19 8 6
1872
1815
3687

19 8 7
1844
1783
3627

19 8 8
1843
1775
3 6 18

19 8 9
1834
1786
3620

19 9 0
1824
1768
3592

19 9 1
1804
1752
3556

19 9 2
1813
1753
3566

19 9 3
1825
1738
3563

19 9 4
19 9 5
1821
1823
1724
1709
3545 3532

19 9 6
1817
1699
3 5 16

19 9 7
1816
1698
3 5 14

19 9 8
1791
1669
3460

19 9 9
1757
1655
3 4 12

2000
1750
1653
3403

2001
1740
1658
3398

År
M e nn
Kv in n e r
T o t a lt

2002
1724
1638
3362

2003
1727
1609
3336

2004
1720
1602
3322

2005 2006 2007
1741
1731
1695
1596
1584
1563
3337
3 3 15 3 2 5 8

2008
1677
1555
3232

2009
1680
1557
3237

2 0 10
1667
1553
3220

2 0 12
1690
1567
3257

2 0 13
1662
1575
3237

2 0 14
1652
1590
3242

2 0 15
1674
1574
3248

2 0 16
1683
1589
3272

2 0 17
1677
1586
3263
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2 0 11
1676
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Tabell 2: Prognose for befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fram mot 2040. Tabellen viser tre alternative prognoser, et
hovedalternativ og to basert på henholdsvis høy og lav nasjonal befolkningsvekst. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
År
P ro g n o s e - h o v e d a lt e rn a t iv
P ro g n o s e - la v n a s jo n a l v e k s t
P ro g n o s e - h ø y n a s jo n a l v e k s t

2 0 18
3291
3267
3311

2 0 19
3296
3266
3330

2020
3307
3268
3347

2021
3312
3259
3364

2022
3320
3254
3378

2023
3328
3255
3396

2024
3336
3260
3423

2025
3338
3244
3447

2026
3352
3254
3463

2027
3378
3253
3502

2028
3390
3265
3526

År
P ro g n o s e - h o v e d a lt e rn a t iv
P ro g n o s e - la v n a s jo n a l v e k s t
P ro g n o s e - h ø y n a s jo n a l v e k s t

2030
3422
3277
3592

2031
3446
3278
3618

2032
3461
3286
3657

2033
3471
3291
3691

2034
3479
3292
3716

2035
3505
3298
3749

2036
3512
3290
3790

2037
3527
3295
3816

2038
3544
3293
3850

2039
3561
3297
3878

2040
3572
3290
3916

2029
3402
3266
3556

Figur 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fra 1986 til 2017. For årene etter 2017 viser figuren tre alternative
prognoser for befolkningsutvikling basert på alternativer for nasjonal vekst. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I tiårsperioden fra 2007 til 2016 har befolkningen i Åfjord ligget på samme nivå, til tross for at det i perioden har
vært et fødselsunderskudd på 146. Dette er veid opp av en netto innflytting på 144 personer. Av det siste tallet
utgjør netto innvandring 105 personer.
Figur 2 viser prosentvis
aldersfordeling av de ulike
aldersgruppene, også fordelt på
kjønn, for Åfjord kommune per 1.
januar 2017. Figur 3 viser
tilsvarende data gjennomsnittlig
for daværende Sør-Trøndelag
fylke. Figur 4 viser en
sammenligning av prosentvis
fordeling av aldersgruppene
mellom Åfjord og gjennomsnittet
for Sør-Trøndelag.

Figur 2: Grafisk framstilling som viser
prosentvis alders- og kjønnsfordeling i
Åfjord kommune per 1. januar 2017.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Figur 3: Grafisk framstilling som viser
prosentvis alders- og kjønnsfordeling i
Sør-Trøndelag per 1. januar 2017.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 4: Søylene viser andelen av
befolkningen i de ulike aldersgruppene
per 1. januar 2016 i Åfjord kommune
sammenlignet med tilsvarende fordeling
i hele Sør-Trøndelag. Kilde: Statistisk
sentralbyrå.

Ser vi på aldersfordelingen i Åfjord sammenlignet med gjennomsnittet for Sør-Trøndelag er det to hovedtrekk
som gjør seg gjeldende. Andelen av befolkningen i alderen 20 – 45 år er betydelig lavere i Åfjord enn
gjennomsnittet i Sør-Trøndelag. Andelen av befolkningen eldre enn 45 år er tilsvarende høyere. Det er også en
mindre andel barn under ti år i Åfjord sammenlignet med gjennomsnittet for fylket. Dette har nok en direkte
sammenheng med at foreldregenerasjonen er underrepresentert.
Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2017 viser at 156 av innbyggerne i Åfjord kommune har
innvandrerbakgrunn. De fleste av disse er i alderen 20-54 år (109 personer). Av de med innvandrerbakgrunn er
det 13 barn i alderen til og med fem år. 39 av personene er arbeidsinnvandrere, 43 er flyktninger (og deres
familieinnvandrere) og 51 er familieinnvandrere. 22 er uoppgitt.
Størst andel innvandrere kommer fra Syria. Dernest fra Polen, Sverige, Litauen og Filippinene.
Det er en større andel av innvandrere som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, enn det er for
befolkningen for øvrig. Spesielt gjelder dette kvinner. Til tross for dette er det en større andel av innvandrere
som har universitet eller høyskole som høyeste utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig.
Helse- og omsorgsdepartementet opererer med en koeffisient for aldersbæreevne. Koeffisienten viser forholdet
mellom den yrkesaktive delen av befolkningen og den eldre delen av befolkningen. Som yrkesaktiv del av
befolkningen regnes her personer fra og med 16 år til og med 66 år, mens den eldre del av befolkningen er
personer på 67 år og eldre. Aldersbæreevnen er av interesse for framtidas økonomiske bæreevne, for
velferdstilbud og for helse- og omsorgstjenester. På landsbasis oppgir departementet koeffisienten til 4,7 (altså
4,7 yrkesaktive per eldre) i år 2000 og at denne vil reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i 2050. Framskrivningen til
2030 og 2050 er basert på middelalternativet i befolkningsframskrivningen.
For Åfjord kommune har denne koeffisienten variert mellom 3,4 og 2,9 de siste ti årene. Legges
middelalternativet for befolkningsframskrivning til grunn, viser prognosen at koeffisienten vil synke til
henholdsvis 2,5 og 2,0 i 2030 og 2040. Se figur 5.
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Figur 5: Endring i koeffisient for
aldersbæreevne fra 2008, fram til i dag
og med prognose fram til 2040. Kilde:
Statistisk sentralbyrå.

Synkende aldersbæreevne kan gi oss utfordringer i framtida, spesielt innen helse og velferd. Folkehelse og
helsefremmende tiltak vil være en vesentlig faktor for å gjøre eldre i stand til å klare seg selv lenger. Det må
satses på velferdsteknologi og innovative tjenester. Dette setter krav til kompetanse i helse- og velferdssektoren.
Både i oppvekst- og helsesektoren kan utfordringen bli å rekruttere kompetente medarbeidere.
Utfordringene knyttet til synkende aldersbæreevne må gjøres til tema i Kommuneplanens samfunnsdel, i
Sektorplan for helse- og velferdstjenester, Strategiplan folkehelse, Kompetanse- og utviklingsplan for helse og
Kompetanse- og rekrutteringsplan for oppvekst. Behovet for en overordnet kompetanse- og rekrutteringsplan
kan også melde seg i nær framtid.
Det er nokså jevn kjønnsfordeling i Åfjord med 51,4 % menn og 48,6 % kvinner. Dette er tall per 01.01.2017.
(Kilde: Statistisk sentralbyrå).
2.5. Arbeids- og næringsliv
Sysselsettingen, eller antall arbeidsplasser, har vært nokså stabil i perioden fra 2008 til 2016 med en nedgang
på 0,2 %. For fylket har det i samme periode vært en økning på 5,4 %.
Åfjord kommune har (2013) en
arbeidsplassdekning på 95 %. Det
vil si at antall arbeidsplasser er 95
% av antall sysselsatte som er
bosatt i kommunen. Som i de
fleste kommuner er det i Åfjord
også helse- og sosialtjenester som
sysselsetter flest. Deretter følger
bygge- og anleggsvirksomhet og
primærnæringene. Dette fremgår
av figur 6.

Figur 6: Sysselsetting etter næring.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Registrert arbeidsledighet i Åfjord ligger på 2,0 % per november 2016. Dette gjelder personer i aldersgruppen
15 – 74 år. (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Tilsvarende tall for fylket og for hele landet er henholdsvis 2,3 % og
2,8 %.
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Sysselsettingsgraden i Åfjord er på 67,9 %. Tilsvarende tall for fylket og for hele landet er henholdsvis 66,9 %
og 65,6 %.
Tabell 3 viser antall nyetablerte foretak i Åfjord i perioden 2001 – 2015. Tabellen omfatter nyetableringer unntatt
offentlig forvaltning og primærnæringer.
Tabell 3: Antall nyetablerte foretak i Åfjord unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingen ansatte

15

11

17

14

21

25

21

22

18

12

23

18

22

20

31

1-4 ansatte

2

0

2

1

3

3

3

3

2

1

1

1

4

5

3

5-9 ansatte

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

2

1

0

10-19 ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20-49 ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50-99 ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 - 249 ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 ansatte og over

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

11

19

15

25

28

24

25

21

13

24

21

28

26

34

Sum

Tabell 4 viser antall bedrifter i Åfjord med unntak av offentlig forvaltning og primærnæringer.
Tabell 4: Antall foretak i Åfjord, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer, etter antall ansatte. Kilde: Statistisk
sentralbyrå.
2008

2012

2013

2014

2015

Ingen ansatte

151

150

154

160

1-4 ansatte

54

59

67

64

5-9 ansatte

16

16

15

22

10-19 ansatte

13

14

12

11

20-49 ansatte

3

3

4

5

50-99 ansatte

3

2

2

2

100 - 249 ansatte

0

1

1

1

250 ansatte og over

0

0

0

0

240

245

255

265

202

2009

229

2010

231

2011

226

2.6. Tidligere satsingsområder
I løpet av de senere årene er det gjennomført en rekke tiltak i kommunal regi. I tilknytning til helsesenteret er det
foretatt rivningsarbeid og oppbygging av 14 nye omsorgsenheter. I tillegg er 14 eldre kommunale utleieboliger
erstattet med nye. Rassikring av nye fylkesveg 723 til Stokksund er gjennomført ved hjelp av et større
kommunalt bidrag. Ny gang- og sykkelveg rundt Åsmundvatnet for friluftsliv og rekreasjon er ferdigstilt. Det
bygges naust på Monstad for lagring og utstilling av åfjordsbåter for å ivareta våre båtbyggertradisjoner.
2.7. Kommunal økonomi
Kommunene forvalter betydelige deler av det norske samfunnets ressurser. Her ligger det overordnede
ansvaret for å utføre gode velferdstjenester. Disse skal leveres med høy kvalitet og være tilpasset innbyggernes
behov. For å oppnå dette må kommunene ha effektiv utnyttelse av de ressursene som er tilgjengelige.
Kommunene opplever at de økonomiske rammene er stramme, men må tilpasse tjenesteytingen til de
inntektsrammene som staten vedtar.
Det er avgjørende at staten stiller forutsigbare rammebetingelser. Fra 2017 er det gjennomført endringer i
inntektssystemet til kommunene. Målsettingen med endringene er å få en jevnere fordeling og større
forutsigbarhet i kommunenes inntekter. Hovedpunktene i det nye inntektssystemet er differensiering av
kompensasjonen for smådriftsulemper i utgifts-utjevningen, endringer i de regionalpolitiske tilskuddene –
innretning og satser, og ny oppdatert kostnadsnøkkel. Kommuner med vekst i innbyggertall premieres med et
eget veksttilskudd. Dette medfører at distriktskommuner med svak eller negativ befolkningsutvikling kommer
dårligere ut.
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På tross av stramme økonomiske rammer, kan økonomien til Åfjord kommune defineres som sunn. Det er viktig
at driften av tjenestene ligger på et nivå som kan takle naturlige endringer i tjenestebehov, uten at
ressursinnsatsen må oppjusteres. Likevel vil det være nødvendig med omprioriteringer og endringer i driften,
når nye satsingsområder skal gjennomføres.
Åfjord kommune har hatt et forholdsvis høyt investeringsnivå de siste årene, og det ligger også flere store
investeringsprosjekter i vedtatte økonomiplan. Kommunen har eiendomsskatt på verk og bruk, noe som vil gi
betydelige årlige inntekter fra vindkraftanleggene som er under bygging. Det gjør at en vil være i stand til å
betjene gjelden i årene som kommer, selv med en forholdsvis høy gjeldsbelastning sammenlignet med andre
kommuner.
Norge har de siste årene opplevd en konjunkturnedgang i økonomien, hovedsakelig som følge av lav oljepris og
stans i petroleumsinvesteringene. I løpet av 2017 er imidlertid dette snudd til en moderat konjunkturoppgang.
Oppgangen forventes å fortsette som følge av internasjonal oppgang og økte oljeinvesteringer. Men en styrking
av den norske krona modererer konjunkturoppgangen gjennom å svekke den kostnadsmessige
konkurranseevnen til konkurranseutsatte virksomheter.
I forbindelse med konjunkturnedgang blir det ofte satt inn motkonjunkturtiltak i kommunesektoren. Selv om
kommunene har behov for økte rammer, er det viktig at man ikke bygger opp et tjenestetilbud under en
lavkonjunktur som ikke vil være bærekraftig på sikt. Forutsigbarhet i kommunenes inntekter er helt avgjørende;
om vi er inne i lav- eller høykonjunktur.
2.8. Utfordringer og muligheter
Åfjord kommune har i de siste 20 årene hatt store utfordringer med fraflytting og nedgang i folketallet. Dette er
imidlertid en trend som kommunen gjennom de siste 7 – 8 årene synes å ha klart å snu. Kommunen opplever
nå en stabilisering og delvis vekst i folketallet og en langvarig negativ trend synes å være snudd til optimisme og
vekst.
Dette skyldes trolig et målrettet arbeid for å oppfylle målsettingene i kommuneplanen fra 2009 med fokus på
steds- og næringsutvikling, prioritere helsefremmende tiltak og gode oppvekstmiljø, satse på kultur, utvikling av
kommunikasjonene mot Trondheim og sette fokus på positive holdninger og generelt yte tjenester av god
kvalitet.
Åfjord kommune har i sitt arbeid som bosettingskommune lagt vekt på dyktiggjøre flyktninger, og
arbeidsinnvandrere ellers, for arbeid i Åfjord. Dette gjelder både å bli kjent med norsk kultur og arbeidsliv, og
ikke minst språkopplæring. Kommunen har ved hjelp av Husbankens ordninger også økt antallet utleieboliger,
og styrket virkemiddelbruken for at innvandrere kan skaffe seg sin egen bolig.
Kvalifisering, integrering og bosetting er områder vi i Åfjord i stor grad har lyktes med siden vi startet med
bosetting av flyktninger. Vi ble tildelt 10 nye flyktninger i 2018, nettopp på bakgrunn av at vi har stor grad av
sysselsetting og folk i utdanning. Nært samarbeid med et næringsliv i oppsving har skaffet mange flykninger
språkpraksis og etter hvert fast jobb.
I tillegg går nå Åfjord inn i en tid med historiske muligheter for vekst og utvikling gjennom den storstilte
vindkraftutbyggingen i Midt-Norge, der Åfjord har tatt en viktig posisjon, ikke minst gjennom et aktivt næringsliv
som har fått store kontrakter med utbyggerne. I tillegg ligger Åfjord strategisk til på Trøndelagskysten med store
muligheter innenfor blant annet havbruk og reiseliv.
Utfordringen fremover blir å ta del i de mulighetene som ligger foran oss, og sørge for at vindkraftutbyggingen
og veksten i havbrukssektoren også kommer Åfjordssamfunnet til gode gjennom vekst i næringslivet og økt
sysselsetting.
Erfaring viser at vekst og utvikling helst skjer i et samarbeid mellom ulike aktører, både gjennom kommunen
selv, næringsutviklingsapparatet, næringslivet og utenforstående aktører.
Med bakgrunn i utviklingstrekkene i de siste årene vil vi trekke fram og oppsummere følgende muligheter og
utfordringer som en står overfor:
Utvikle kommunikasjoner mot Trondheim
Det er viktig å forbedre transportåra til Trondheim. Dette gjelder både vegen og forbindelsen over
Trondheimsfjorden, men også de interne veiene på Fosen. Dette for å gjøre arbeidsmarkedet større, både
internt på Fosen og i samhandling med arbeidsmarkedet på sørsiden av Trondheimsfjorden. Mye er allerede
gjort gjennom Fosenvegene ”Ei tim´ te by´n”, men det er også på tide å ta tak i videre utvikling av
kommunikasjonene på Fosen etter prosjektene i regi av Fosenvegene.
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Bru over Trondheimsfjorden er det største og viktigste prosjektet i så måte, og noe som ville redusert reisetiden
fra Åfjord til Trondheim til om lag én time. Dette ville ha vært et kvantesprang i forhold til kommunikasjonene
mot storbyen, og gitt store muligheter for næringsutvikling og bosetting på Fosen og Åfjord.
Næringsutvikling
Utvikling av næringslivet med nye arbeidsplasser er grunnlaget for all annen vekst og utvikling. Å gi gode
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv er kanskje den viktigste oppgaven i næringsarbeidet. Et godt
utvalg i detaljhandel og øvrig tjenestetilbud er viktig i arbeidet med å gjøre det attraktivt å bo og besøke Åfjord
og utgjør viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Åfjord har flere større entreprenørbedrifter som det er viktig å
legge til rette for at disse kan fortsette og utvikle seg, ikke minst for å sikre arbeidsplasser, og med tanke på at
hovedkontorene fortsatt kan ligge i Åfjord.
Primærnæringene har vært, og er, viktig for kommunen i Åfjord. Dette gjelder både volumproduksjon, men også
tilleggsproduksjoner som sikrer mangfoldet, blant annet i reiselivsperspektiv, med lokalmat og opplevelser.

Primærnæringene er viktige i
Åfjord. Foto: Ole Einar Butli
Hårstad.

Havbruk og reiseliv viktige vekstnæringer med stort potensiale fremover, og med riktig tilrettelegging, kan dette
gi mange arbeidsplasser i Åfjord i årene som kommer. På sikt bør kommunens kystnære beliggenhet gi større
muligheter til utnyttelse av ressursene i havet. I framtida vil havet få større fokus som ”matfat” og dette bør
kunne gi gode og interessante arbeidsplasser. At landet har verdens flotteste kyststrekning der Åfjord har 270
km av denne, gir et stort potensial for fremtidig vekst og utvikling.
Det er klargjort et areal på ca. 40 da til industriformål på Monstad. I tillegg har kommunen skaffet seg arealet på
Brennholmen for fremtidig utvikling av industriområdet i skipsleia mellom Stokksund og Refsnes.
Bevisst satsing på kultur er viktig for å bli et attraktivt bosted for nye arbeidstakere, og er også et ledd i arbeidet
med kommunens næringsutvikling. En har erkjent at det ikke er nok å tilby en interessant arbeidsplass, men at
trivsel, positiv fritid og et aktivt lokalsamfunn også er nødvendig for å tiltrekke seg arbeidskraft og ressurspersoner.
Kommunesenteret Åfjord
Kommunesenteret er utbygget og styrket som senter de siste 25 årene. Et velfungerende senter med kvalitet og
en viss tyngde er viktig for bosetting og trivsel i hele kommunen. I dag er det et senter for et større geografisk
område enn Åfjord kommune, og det er nødvendig å videreutvikle Åfjord som et enda sterkere sentrum på
Fosen. Et sterkt og fremtidsrettet sentrum har betydning for Åfjords posisjon på Fosen, og er viktig både for
bosetting, omdømmebygging og næringsutvikling. Videre er det viktig å legge til rette for økt bosetting og gode
fritidstilbud, både for fastboende og tilreisende.
Arealene er verdifulle
Kommunen har fantastiske verdier i de rike og allsidige naturressursene. Disse ressursene må vi forvalte og
utvikle på en fornuftig måte. At strandsonen tas vare på er viktig for en kystkommune både for trivsel for folk,
reiselivsnæring, framtidig arealressurs og for kommende generasjoner.
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Klima og energi
Parisavtalen har lagt føringer for reduksjon av de globale klimagassutslippene. Videre er plastforurensing et
problem som tydelig har blitt satt på dagsorden i 2018. Vindkraftutbyggingen gjør Åfjord til et senter innen
produksjon av ny fornybar grønn energi. Fornybarsenteret som er under oppføring på Monstad vil bli et senter
for utvikling og bruk av fornybar energi og «grønne» energibærere. Gjennom egen klimaplan har Åfjord
kommune handlingsplaner og tiltak innen det kommunale handlingsrommet. Tenkingen rundt klima bør
gjennomsyre all kommunal virksomhet og utvikling, og Åfjord bør ta en posisjon i dette arbeidet.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Et trygt samfunn er en forutsetning for at innbyggerne skal trives der de bor. For at lokalsamfunnet skal være
robust er det viktig at en søker å avdekke område med økt risiko. Åfjord Kommune har et viktig ansvar både
som tjenesteyter, myndighetsutøver og pådriver i dette arbeidet. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ROSanalyse, som er kommunens verktøy for planlegging og gjennomføring av tiltak ved uønskede hendelser, er
under revidering. Samfunnssikkerhet og beredskap vil være et overordnet hensyn i all kommunal planlegging.
Trafikksikkerhet er et satsingsområde og for Åfjord kommune som for tiden har stor trafikk i forbindelse med
vindkraftutbyggingen er det særlig ansvar for å tenke trafikksikkerhet i all planlegging og beredskap.
Trafikksikkerhetsplan for Åfjord er vedtatt i 2016, med årlig rullering av tiltak. Etablering av flere gang- og
sykkelveger er planlagt eller under planlegging, likeså busslommer.
Regionalt samarbeid
Større endringer av de fylkeskommunale og statlige oppgavene på fylkesnivå med etablering av større regioner
er under oppseiling. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner ble slått sammen med virkning fra 01.01.2018.
Kommunereformen har ført til at sju kommuner på Fosen er blitt til fire i 2020. En firedeling av Fosen gjør at nye
Åfjord kommune blir en liten kommune sammenlignet med Indre Fosen og nye Ørland kommuner.
Økt kompleksitet og større spesialisering i oppgaveporteføljen gjør behovet for interkommunalt samarbeid større
enn noen gang. Digitalisering av kommunale tjenester er et eksempel der Fosenkommunene må samarbeide for
å kunne holde tritt med den teknologiske utviklingen. I så måte er Fosensamarbeidet i regi av blant annet Fosen
regionråd, nødvendig for å kunne tilby gode tjenester til befolkningen på Fosen og Åfjord.
Infrastruktur
Skal næringsliv i en distriktskommune være konkurransedyktig samtidig som velferd og trivsel skal være tilstede
må moderne kommunikasjoner være på høyde med mer befolkningstette områder. Dette gjelder mobilnett,
høyhastighets breibånd og hovedvegnett. En alt for stor del av fylkesvegnettet i Åfjord har lav standard uten fast
dekke, noe som hemmer vekst og utvikling i de områdene som er berørt.
Kommunale utbygginger
Ny Åset og Stokksund skoler er realisert, og nytt badeanlegg og ny barnehage i sentrum står på
utbyggingsplanen. Opprydding på kloakksektoren er ikke ferdig og videreutvikling av vannforsyningen i ytre
deler av kommunen vil fortsatt være en prioritert oppgave fremover.
Grunnleggende verdier
Bevissthet rundt verdier og kvalitet er viktige bidrag for å skape positiv utvikling i lokalsamfunnet. Det er viktig å
ivareta og videreutvikle verdier i lokalsamfunnet der positiv tankegang, samhandling, tillit mellom mennesker og
å ta vare på hverandre er noen av de grunn-verdiene som skal vektlegges.
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3. Satsingsområder, mål og retningslinjer
1. Kommunesenteret Åfjord skal fortsatt videreutvikles til et sterkt senter på Fosen som gjenspeiler
stedets særpreg og estetiske kvalitet. Det utformes konsentrert, med god kontakt med sjøen og elvene og
med gode grønnstrukturer. Stedet skal kjennetegnes ved et mangfoldig kulturliv, allsidige tjenester og
gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. I tillegg skal det videreutvikles et kystsentrum i
Stokksund.

Mål og retningslinjer:
 Aktivitetshus
Et aktivitetshus som inneholder badeanlegg, kinosal, bibliotek, kulturskole, fritidsklubb, spisested med mere
skal bygges i Åfjord sentrum. Huset skal være en god arena for opplæring, aktivitet, opplevelse og
rekreasjon for alle aldersgrupper. I tillegg vektlegges at det utvikles en god sosial møteplass for kommunens
innbyggere og besøkende.
 Åsmundvatnet
Det skal utvikles et universelt friluftsområde ved Åsmundvatnet, sentralt i kommunesenteret. Blant annet skal
det anlegges en gangveg rundt vatnet som knyttes mot Skjæringa, Frønesvegen og skolenes
aktivitetsområde på Solbakken. Det vurderes om hjemmet til fotografene Brevold skal trekkes inn som en
attraksjon. Området skal utformes som en attraktiv lunge i kommunesenteret, for alle aldersgrupper, som
innbyr til aktivitet, trening, ferdsel, ro og hvile.
 Hutjønna
Arealet rundt Hutjønna skal videreutvikles til et område for idrett og friluftsliv, i henhold til reguleringsplan for
området.
 Helhetlig plan
Årnes, skoleområdet Åset og arealene mot helsesenteret ses i en større sammenheng og skal utformes
gjennom en helhetlig plan. Elvene som landskapselement skal i sterkere grad trekkes fram, og det skal
utformes gangpromenader som binder områdene sammen. Museumsområdet rundt Prestegården og kirka
vil være sentrale elementer i planen. Planarbeidet skal skje gjennom god medvirkning av innbyggerne og
berørte parter.
 Attraktive boligtomter
Det skal utarbeides en analyse for å se på framtidig boligbygging i kommunesenteret der det vektlegges å
finne attraktivt areal for bærekraftig boligbygging.
 Konsentrert sentrum
Stedet skal fremstå som et konsentrert sentrum. Det er ikke ønskelig med et utflytende sentrum, men at det
er mest mulig klare grenser der senteret begynner og slutter. De ytre avgrensningene av sentrum langs
hovedvegnettet bør ikke strekkes ut.
 Sammenhengende grønnstrukturer
Utbyggingsmønsteret skal sikre sammenhengende grønnstrukturer. Landbruks-, natur- og friluftsområder
samt vannmiljø og friområder skal omgi utbyggingsområdene slik at det biologiske mangfoldet ivaretas,
befolkningen får god kontakt med naturen og at landbruksnæringen gis gode driftsvilkår. Landbruksområdet
vest for Prestlia bort til bebyggelsen på eiendommen Lien skal holdes ubebygd for å ivareta viltinteresser og
vinterlig aktivitet hos barn og voksne.
 Nøkkelbiotoper for biologisk mangfold
Nøkkelbiotoper for biologisk mangfold skal ikke bygges ned. Det viser til registreringer i Naturbasen.
 Sammenhengende gang-, sykkel- og turvegnett
Tettstedet skal ha sammenhengende gang-, sykkel- og turvegnett. Gang- og sykkelvegnettet vil binde
boliger, arbeidsplasser, sørvis og nære friområder sammen i tillegg til at de knyttes sammen med
turvegnettet. Gode sammenhengende gang- og sykkelforbindelser vil reduserer biltrafikken og gi positive
bidrag til fysisk aktivitet. Dette vil gi kommunesenteret en ny kvalitet.
 Utbygging skal videreføre stedets særpreg og estetiske kvalitet
Tettstedsutformingen som har skjedd, både når det gjelder bygningsmiljø, fysiske omgivelser og
kulturlandskap, skal gjenspeile kvalitet og stedets egenart. Videreføring av dette nødvendiggjør god
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planlegging, bevaring av verdifullt bygningsmiljø, en god skilt- og reklameutforming og utvikling av gode
fysiske miljøer.
 Kommunesenteret skal framstå som et levende lokalsamfunn
Innbyggerne skal gis trygge og gode leveforhold som tar hensyn til hele menneskets behov. Lokalsamfunnet
skal utformes med tjenester og mulighet til aktiviteter som dekker hverdagslivets behov. Etablering av
møteplasser for befolkningen og besøkende er viktig for å styrke det sosiale nettverket og økt omsorgen for
hverandre.
 Stedet skal videreutvikles til et funksjonelt senter på Fosen
Innenfor stedets naturlige grenser skal det gis rom for etableringer og tiltak som både har kommunale
interesser og er av regional betydning. Lokalisering og utforming skal skjer etter en helhetlig vurdering.
 Fortetting og konsentrasjon i utbyggingsområder
Det skal stimuleres til fortetting og konsentrasjon i utbyggingsområder for å økonomisere med
arealressursene, redusere transportbehovet, bevare det biologiske mangfoldet og redusere presset på
landbruksarealer. Fortetting av sentrale boligområder er ønskelig. Eksisterende næringseiendommer bør gis
høyere utnyttelsesgrad. Dette vurderes opp mot områdets funksjon og tilgjengelighet, eksempelvis
parkeringsplasser.
 Kystsentrum i Stokksund
Bevisstheten rundt kystens kvaliteter og attraksjoner erkjennes, slik at det utvikles et kystsentrum som
ivaretar næringslivets, innbyggernes og besøkendes behov for tjenester og opplevelser
.

Årnes. Foto: Ole Einar Butli
Hårstad.
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2. Åfjord kommune skal vektlegge et oppvekstmiljø som gir trygghet og gode utviklingsmuligheter for barn
og unge, slik at de rustes til å møte samfunnets utfordringer. Dette gir positive opplevelser som skal gjør
Åfjord til en god oppvekstkommune. Åfjord skal videreutvikle sin vertskapsrollen for videregående skole.

Mål og retningslinjer:
 Kunnskap og dannelse
Mangfold og kunnskap skal verdsettes høyt. Opplæringa i skole og lærebedrift, i samarbeid og forståelse
med heimen, skal åpne dører mot verden og framtida og gi elevene og lærlingene historisk og kulturell
innsikt og forankring. Opplæringa skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet. Dette er verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankra i
menneskerettighetene. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskap til og forståelse av den nasjonale
kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise
respekt for den enkeltes tro. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Elevene og
lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å mestre livene sine og for å kunne delta i
arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene og
lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til
medvirkning. Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem
utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.
 Deltakelse og innflytelse på barn og unges levevilkår i kommunen sikres
En meningsfylt skole og barnehagehverdag er avgjørende for å sikre alle barn og unge en god oppvekst.
Oppvekstmiljøet skal utvikles gjennom aktiv deltakelse og medvirkning fra barn og unge. Dette skal skje
gjennom ulike fora, råd og utvalg. Det skal avsettes egne midler i kommunebudsjettet som kan disponeres
av ungdomsrådet til aktiviteter i lokalmiljøet.
 Familie og oppvekst, herunder bomiljø og inkluderende lokalmiljø, vektlegges
Dette skal gjøres ved å stimulere til og sikre trivsel, lekemuligheter og fysiske aktiviteter i nærmiljøene i
kommunen. Disse skal være attraktive, trygge og tilgjengelige for alle. Kommunen skal bidra til å skape
arenaer for formelle og uformelle treffpunkt, også mellom generasjonene. Det skal etableres rutiner og tiltak
som skal ivaretar innflyttere til kommunen.
 Arbeid og boliger for ungdom i kommunen
Dette skal sikres ved å legge vekt på tverretatlig samarbeid, individuell oppfølging og tilrettelegging av
arbeidsplasser for ungdom på ulike områder. Det skal satses på nyskaping og etablering av allsidige
arbeidsplasser både for jenter og gutter.
 I barnehage og skole skal opplæring og kunnskapsformidling skje i samsvar med opplæringslov,
barnehagelov og ulike kommunale vedtak
Skolens og barnehagens samfunnsoppdrag er å forberede alle barn og unge på å leve i en verden
kjennetegnet av sosial, kulturell og teknologisk utvikling. Opplæringen skal legge til rette for at arbeidslivet
får tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og legger grunnlaget for kvalifisering for, rekruttering til og deltakelse på
alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Tilbudet skal ha en helhetlig plan fra barnehage
og ut det 13-årige skoleløpet, tilpasset alle. Åfjord kommune skal ha full barnehagedekning.
Barnehagetilbudene skal gjøres så fleksible som mulig, slik at de tilpasses barn og foreldre.
 Bygningene
Barnehage skal bygges og skoler og barnehager skal vedlikeholdes slik at vi har de beste pedagogiske
mulighetene for barna, og gode og attraktive arbeidsmiljø for de tilsatte. Vi har kontinuerlig arbeid og
evaluering av det psykososiale miljøet i barnehage og skole, samt det fysiske miljøet.
 Medvirkning
Barn og unge skal lyttes til i spørsmål om skolemiljøet, og opplæringa skal styrkes ved at det legges godt til
rette for aktiv elevmedvirkning. Opplæringen skal gi elevene forståelse for betydningen av å holde
demokratiets spilleregler i hevd. Det skal legges stor vekt på samarbeid med foreldre på alle plan, og økt
samspill mellom skole og barnehage, lokalt næringsliv samt lag og organisasjoner. Skolen skal satse på økt
yrkesveiledning, med utgangspunkt i lokale forhold, og vekt på entreprenørskap.
 Kompetanse
Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse
oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til
refleksjon og kritisk tenkning. Framtidas etter- og videreutdanning må i stor grad være rettet mot å styrke
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fagene i skolen med særlig vekt på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, matematikkopplæring,
engelsk og bruk av IKT. Videre satsing på informasjonsteknologi skal følges av aktiv holdningsskapende
arbeid for å sikre gode arbeidsvaner og etiske holdninger. Lokale behov og sentrale føringer for etter- og
videreutdanning innen barnehage og skole skal være styrende for de prioriteringer det legges opp til. Det
skal satses på tverrfaglig innsats i holdningsskapende arbeid på områdene psykisk helse og rus. SFO skal
gjøres fleksibel og brukertilpasset. Det skal legges vekt på at innholdet er utviklende og meningsfylt for alle.
Deler av kulturskolens aktiviteter kan med fordel legges innenfor SFO- tid.
 Brukerundersøkelser og sentrale prøver
Brukerundersøkelser er en del av den enkelte skole og barnehages praksis i et kontinuerlig forbedrings- og
utviklingsarbeid. Tilstandsrapporten og styringsdialogen skal bidra til å styrke politikernes rolle som
skoleeier, og skaper bevissthet om kommunens barnehager og skoler. Konkrete data som innhentes ved
ulike tester og undersøkelser skal legge grunnlag for forbedringer og sikre ønsket kvalitet.
 Kultur og kulturskole
Barn og unge skal sikres deltakelse og innflytelse i utforming av kulturtilbud i kommunen. Barne- og
ungdomsarbeid på ulike områder og barne- og ungdomsidrett skal ha en sentral plass i det
holdningsskapende arbeid. Kommunen skal ha fokus på formidling av kunst og kunstaktiviteter i et bredt
perspektiv. Kulturskolen skal utvikles til et levende kultursenter, og knyttes hovedsakelig til aktivitetshuset.
De ulike skolekretsene skal, i så stor utstrekning som mulig, ha gode kulturskoletilbud.
 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet for barn og unge i deres hverdag skal prioriteres i ulike sammenhenger. Større bruk av
uteområder for skole og barnehager skal prioriteres.
 Psykososiale problemer
Sammen med Familiesenteret skal arbeidet med barn og unges psykososiale problemer intensiveres.
Rutiner skal knyttet til § 9a i opplæringsloven og gjøres kjent blant annet for frivilligheten.
 Framtidig satsing på ungdom i Åfjord
Arbeidet med bevaring av et godt og trygt oppvekstmiljø er en kontinuerlig prosess, der brede lag av
befolkninga inviteres til medvirkning. Det skal legges til rette for skaperlyst blant unge mennesker. Barn og
unge skal gis et variert fritidstilbud, der det legges til rette for utfoldelse, både fysisk og mentalt.
 Åfjord videregående skole
Åfjord videregående skole har en sentral rolle i opplæring av kommunens ungdom. Forskning viser at
ungdommer som blir værende i hjemkommunen til de er ferdig med videregående, har langt større
sannsynlighet for å komme tilbake til kommunen for bosetting. Åfjord videregående skole har også en sentral
rolle i forhold til kvalifisering av bosatte flyktninger. Åfjord kommune skal fortsette samarbeidet med Åfjord
videregående skole for å opprettholde det gode tilbudet til våre flyktninger.
For å motvirke at noen slutter i videregående opplæring arbeides det i Åfjord etter Nord-Fosen-modellen
hvor det er etablert samarbeidsrutiner mellom NAV, Åfjord videregående skole, flyktningetjenesten og
voksenopplæringen.
Åfjord kommune er bevisst sitt ansvar som vertskapskommune for elever fra ulike kommuner. De kultur- og
aktivitetstilbud som kommunen har, skal komme alle skolens elever til gode, slik at skolegangen i Åfjord blir
en positiv del av elevenes utdanningsløp. Det gode samarbeidet mellom Åfjord videregående skole og
grunnskolen videreutvikles på ulike områder.
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3. Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolkningen best mulig
blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sosiale situasjon. Når behovet oppstår skal befolkningen
sikres nødvendige helse-, omsorgs- og velferdstjenester.

Mål og retningslinjer:
 Helse i alt vi gjør
Helse er vevd inn i alle sider av livet og samfunnet og er mer enn fravær av sykdom.
I et folkehelseperspektiv sier vi at det er «helse i alt vi gjør». Folkehelseloven fastslår i tråd med dette at
lokalt helsefremmende innsats ikke er en sektoroppgave som helsetjenesten alene står ansvarlig for, men et
overordnet og tverrsektorielt oppdrag som kommunen har et helhetlig og samordnet ansvar for.
Det skal arbeides målrettet for å integrere og inkludere nye innbyggere og skape tilhørighet, fellesskap og
trivsel i et lokalsamfunn i vekst.
Det skal gjøres en systematisk innsats for folkehelse med fokus på tverrfaglig samhandling og aktiv dialog
og samvirke med frivillig sektor er nøkkelforutsetninger for videreutvikling av Åfjord som attraktiv,
framtidsrettet, lærende og innovativ kommune.
Kommunen har oppmerksomhet mot den årlige folkehelseprofilen med sikte på å se om enkelte
utviklingstrekk krever særlig oppmerksomhet.
•
•
•

Aktivt og trygt lokalsamfunn.
Støttende miljø for psykisk helse.
Sunne levevaner.

 Barn og unge
Åfjord familiesenter skal bidra til gode levekår for barn, unge og voksne slik at de får utnyttet sine ressurser
og mestrer utfordringer i hverdagen. Familiesenteret skal fremstå som et ressurssenter for barn, unge og
deres familier med vekt på tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagtjenestene. Tjenestene for barn og unge
skal legge vekt på forebyggende tiltak slik at det blir en naturlig del av oppvekstmiljøet. Olweus-, elev- og
ungdataundersøkelsen er, sammen med den årlige folkehelseprofilen, viktige informasjonskilder slik at
fagtjenestene til enhver tid er oppdatert på hvordan utfordringsbildet ser ut. Et mål er å bidra til at barn og
unge i størst mulig grad er i stand til å ta ansvar for egen helse. Felles samarbeidsarenaer og gode
samhandlingsrutiner mellom sektorene helse og oppvekst er viktig for å oppnå dette. Felles barnehageteam
og elevtjeneste ved alle skolene, samt felles møter mellom fagtjenestene på familiesenteret, er etablert og
skal videreutvikles.
Sammen med oppvekstsektoren bidrar sektoren med veiledning og tiltak. Viktige fokusområder er kosthold,
fysisk aktivitet, antimobbearbeid, utenforskap samt rus og psykisk helse. Styrking av foreldrerollen skal være
et satsingsområdet og kommunen tilbyr ICDP-foreldreveiledningsprogram.
Tjenestene skal bidra til at omgivelsene og oppvekstmiljøene setter barn og unges egen mestringsevne i
sentrum for å utvikle egenomsorg, god sosial kompetanse, samt motvirke problematferd.
Åfjord kommune skal gi barn, unge og voksne som har eller utvikler sykdom eller problemer et lokalt og
individuelt tilrettelagt tilbud. Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng,
og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret.
 Folkehelse
Kommunens helse- og velferdstjenester skal utformes og utvikles med utgangspunkt i et bredt
folkehelseperspektiv. Vi skal ha tydelig fokus på forebygging, tidlig innsats og bredt anlagt helsefremmende
innsats gjennom hele livsløpet.
Åfjord kommune skal arbeide med å integrere folkehelsetenkingen som en del av den ordinære
virksomheten og profilere seg som folkehelsekommune, noe som forplikter alle sektorer. Åfjord kommune
skal delta aktivt i utviklingen av interkommunale satsinger og i fylkeskommunens program for folkehelse.
Som FYSAK-kommune skal kommunen bidra til økt fysisk aktivitet og deltagelse i befolkningen i alle aldre.
Kommunens strategiplan for folkehelse legges til grunn for satsingene. Åfjord kommune skal delta aktivt i
utviklingen av interkommunale folkehelsenheter, Folkehelse Fosen.
Folkehelsekoordinator med eget mandat og rapporterer direkte til strategigruppen som består av
kommuneledelsen, kultursjef, kommuneoverlegen og leder av NAV Nord-Fosen.
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Folkehelsekoordinatoren leder en arbeidsgruppe som bidrar til å beskrive utfordringsbildet, iverksette tiltak,
holder seg informert om kunnskapsbaserte tiltak, knytter seg til utviklingsarbeid. Arbeidsgruppa bruker
kommunens folkehelseprofil og annen styringsdata som grunnlag i sitt arbeid og i revidering av Strategiplan
for Folkehelse hver høst.
 Kvalitet, kompetanse og rekruttering
I utforming og utvikling av kommunens helse- og velferdstjenester står rekruttering, mobilisering og
videreutvikling av etterspurt kompetanse sentralt. Organisasjonen skal kjennetegnes ved å ha rett
kompetanse på rett sted, positivt arbeidsmiljøfokus og kultur for utvikling og innovasjon.
I kontinuerlig arbeid med leder- og medarbeiderutvikling skal kommunen ha fokus på endringskompetanse
og innovasjonskultur. Helse- og velferdsområdet skal være en foregangssektor når det gjelder å vurdere og
implementere ny arbeidsmetodikk og nye verktøy.
Etisk refleksjon skal inngå i vurderingen av alle former for endring.
Investering i kunnskap og kompetanse er det viktigste grunnlaget for fremtidig velferd og verdiskaping.
Sektoren skal sikrer rekruttering og kompetanse gjennom å være en lærende arena tilpasset de utfordringer
tjenestene har til enhver tid.
En styrket relasjon til forsknings- og utdanningsinstitusjonene er viktig for sektorens kunnskapsbaserte
utvikling av tjenestene. Dette er særlig viktig for helse- og omsorgstjenestene, der det stadig overføres nye
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, samt at eldreomsorgen vil bli mer omfattende med den forventede
demografiutviklingen.
Kommunen skal tydeliggjøre sine kompetansebehov og være i dialog med utdanningsinstitusjonene i deres
arbeid med utvikling av studieprogram.
I IKT-samarbeidet på Fosen har kommunen som ambisjon å være langt framme i den teknologiske
utviklingen på helse- og velferdsområdet. Kommunen skal være åpen for å ta i bruk all ny velferdsteknologi
som kan bidra til å oppfylle prioriterte mål for tjenesteutøvelse og utvikling
 Framtidens helse-, omsorgs- og velferdstjenester
Kommunens helse- og velferdstjenester skal utformes og utvikles slik at innbyggerne opplever å få et
helhetlig og samordnet tilbud av god kvalitet. Tilgjengelig kompetanse og kapasitet skal benyttes optimalt.
I planperioden skal det utarbeides en tilstandsrapport for å møte utfordringer knyttet til befolkningsutvikling
og økt press på helse og omsorgstjenestene.
Det kommunale tjenestetilbudet skal oppleves som helhetlig og hensynet til barn og unges levekår skal
ivaretas på tvers av alle avdelinger.
Etter som andelen eldre øker, er utviklingen av fremtidens omsorgstjenester viktig, både for de eldre, men
også for yngre innbyggere med behov for omsorgstjenester. Det å være ressurs i eget liv, å få leve livet i
eget hjem på tross av helse eller funksjonssvikt, skal forankres i befolkningen.
Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktige satsinger i planperioden. Utviklingen av fremtidens
omsorgstjenester gjøres i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Trøndelag og
andre kompetansemiljø. Oppgaver som krever spesiell kompetanse og kapasitet søkes løst gjennom
interkommunalt samarbeid innenfor Fosen Helse IKS.
Rehabilitering og habilitering retter seg mot personer som har behov for langvarige og sammensatte
tjenester. Åfjord kommune skal bidra til at befolkningen gjennom oppfølging, veiledning og tjenestetiltak kan
ta ansvar for egen helse, og oppleve mestring og selvstendighet, også ved sykdom, funksjonsnedsettelse og
høy alder. Brukere med behov for samtidige tjenester fra flere instanser skal møtes med et koordinert
tjenestetilbud
Åfjord kommunes helse- og boligpolitikk skal styrke innbyggerens mestring i alle livsfaser.
• Enhver innbygger har ansvar for eget liv, og for å skaffe sin egen bolig og på sikt eie egen bolig.
• Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.
• Kommunen skal utvikle et godt styringsverktøy for å bistå de som av en årsak har problemer med å
skaffe egen bolig i perioder i livet sitt – ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler.
• Boligsosial innsats som fremmer mestring og reduserer sosiale helseforskjeller
• Ha tilrettelagte omsorgsboliger tilgjengelige for innbyggere som trenger det
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 Kultur, aktivitet, opplevelser
Kommunens helse- og velferdstjenester skal utformes og utvikles slik at de bidrar til å gi brukerne en
meningsfull hverdag preget av mestring, deltakelse og aktiv livsutfoldelse.
Satsingsområdet ”Glød, Glede og Galskap” videreutvikles som begrep på sektorens tilrettelagte kultur og
aktivitetstilbud som skal sikrer opplevelser for de som ikke naturlig kan ta del i det offentlige tilbudet. Dette
skal brukes aktivt for et positivt omdømme for tjenestene våre.
Arbeidet for mobilisering av frivillighet ligger foran oss og vil være et viktig utviklingsområde. Lokal
frivillighetsstrategi skal utarbeides. Formålet med denne vil være å opprettholde og styrke frivilligheten,
spesielt arbeidet innenfor organisasjonsliv på kulturområdet, herunder idrett. Dette skal bidra til at
generasjoner møtes og deltar i felles aktiviteter.
Aktivitetstilbud og etablering av sosiale møteplasser skal være lavterskeltilbud som alle kan benytte. Åfjord
kommune er vidstrakt, med lite kollektivtilbud. Kommunale aktivitetstilbud skal etablerer en skyssordning
som tilbys brukere.
Fosen Vekst AS skal gi tilbud om arbeids- og aktivitetstilbud og utfører tjenester på vegne av NAV som kan
bidra til å avdekke brukers kompetanse og ressurser. NAV, med sosialtjenesten i NAV og arbeidsavklaring,
skal sikrer økonomisk fundament for personer som faller ut av arbeidslivet for kortere eller lengre perioder.
 Brukermedvirkning
Tjenestene skal utvikles gjennom aktiv brukermedvirkning både på system- og individnivå.
Ambisjonen er å bidra til at innbyggerne og brukerne er delaktige i arbeidet med å påvirke og skape sin egen
helse- og livssituasjon som betyr:
•
•
•

å ivareta og videreutvikle retten til brukermedvirkning på bred front
å dra optimalt nytte av frivillige ressurser i form av deltakelse og engasjement fra forskjellige lokale
organisasjoner/instanser og pårørende
økt fokus på aktiv hverdag og aktiv omsorg.

 Interkommunalt samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenestene
Åfjord kommune skal satse på interkommunalt samarbeid for å rekruttere og øke kompetanse som det er
knapphet på.
Det er interkommunalt samarbeid når det gjelder barnevern, kommunepsykolog, legetjenester, øyeblikkelig
hjelp og kommunal akutt døgnenhet. Kommunen deltar i partnerskap for folkehelse og lokalmedisinske tiltak.
Åfjord kommune skal være en aktiv bidragsyter på de ulike samarbeidsarenaer. Interkommunalt samarbeid
innenfor helse og omsorg skal videreutvikles gjennom Fosen Helse IKS. Aktuelle områder for
interkommunalt samarbeid er: IKT, kompetanse, rekruttering og tjenesteyting.
Samhandling med spesialisthelsetjenesten er viktig både på systemnivå og i alle pasientforløp. Det tilstrebes
derfor å være aktiv deltakende på de arena der samhandling foregår.
Helseplattformen, en journal en pasient, skal tas i bruk i planperioden. Åfjord kommune skal være proaktiv i
prosessene som skal gjennomføres før endelig beslutning og innføring.
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4. Åfjord kommune skal være en kulturkommune med et rikt og allsidig kultur- og idrettsliv. Tilbudene skal
bidra til trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Aktiviteten i frivillige lag og organisasjoner skal være
grunnmuren i det lokale kulturlivet, og skal derfor ha forutsigbare rammer. Kunst- og kultur skal bevisst
brukes i arbeidet med steds- og samfunnsutvikling.

Mål og retningslinjer:
 Kulturkontoret skal være en pådriver for kulturelle aktiviteter i kommunal regi. Kulturavdelingen skal være en
tilrettelegger og en aktiv støttespiller for lokale lag og foreninger. Kulturskolen skal være et lokalt
ressurssenter, et omdreiningspunkt for skole- og kulturlivet i kommunen. Ungdommens kulturmønstring
(UKM) skal være et høyt prioritert arrangement.
 Åfjord kommune skal videreføre eksisterende samarbeid på Fosen. Det skal arbeides videre med å finne nye
samarbeidsområder, som bidrar til å bedre kulturtilbudet for hele regionen.
 Det nye aktivitetshuset skal utvikles til å bli en attraktiv møteplass, med tilbud og opplevelser til folk i alle
aldre. Det nye bygget skal gi rom for nye uttrykk, samtidig som eksisterende aktiviteter gis bedre vilkår og
scenefasiliteter.
 Kulturtilbudet til eldre skal videreutvikle i samarbeid med helsesektoren, kulturkontoret og frivilligsentralen.
Det skal også utvikles nye prosjekter som bidrar til helsefremmende kulturprosjekter i helse og
omsorgssektoren.
 Åfjord kommune skal bidrar aktivt til å sikre og øke bevisstheten rundt vår felles kulturarv. Fornminnefeltet på
Dragseid, tradisjonen rundt åfjordsbåten og fotografene Brevolds bildesamling er lokal kulturarv med
nasjonal dimensjon. Kulturminnene skal være grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning.
 Åfjordsbåten og tilhørende håndverkstradisjon er en viktig del av historien vår. Det skal skapes en bedre
arena for å gjøre denne kulturhistorien mer tilgjengelig, og for å øke bevissthet og identitet rundt
båttradisjonene. Det planlegges bygging av et visningsnaust på Monstad, som vil formidle dette på en god
måte.
 Kulturvernlag og kommunen skal i samarbeid ta vare på et utvalg fysiske kulturminner, og arbeider for
utvikling og aktivitet knyttet til disse. Det skal utarbeides ny kulturminneplan der en ser de ulike bygninger og
miljøer i sammenheng. Kommunens eiendom ved Prestegården skal utvikles til å bli et levende og
tilgjengelig bygdetun.
 Åfjord kommune skal stimulerer til økt friluftsliv med allsidige aktiviteter i hele kommunen. Nye naturområder
skal tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet, informasjon og teknologi. Åfjord kommune skal
arbeide videre med å utvikle sin rolle som turist- og fritidskommune.
 For å gi opplevelser, identitet, refleksjon og rekreasjon skal det tilrettelegges for utsmykking i natur og i det
offentlige rom. For å berike kulturfeltet, gjøre oss synlige og skape synergieffekter, skal ordningen «artist in
residence» videreføres. Det skal arbeides videre med å utvikle en egen kunstled i Åfjord kommune.
 Folkebiblioteket skal ivareta sine tradisjonelle oppgaver som folkeopplyser, samtidig som det er en
uavhengig møteplass. I tillegg til hovedbiblioteket i sentrum, er det en avdeling i tilknytning til Stokksund
skole og barnehage. Enhetene skal bistå̊ kulturskolen og grunnskolene i kommunen med bibliotektjenester.
Biblioteket skal dessuten være en kulturarena som tilbyr opplevelser og læring gjennom aktiv formidling.
 Fysisk aktivitet er verdifullt for den enkelte og for storsamfunnet. Kommunens viktigste oppgave vil være å
tilrettelegge for attraktive og funksjonelle idrettsanlegg som er tilgjengelige for alle. Idrettsrådet er et aktivt
samarbeidsorgan mellom idretten og kommunen. Utbygging og prioritering skal skje gjennom årlig rullering
og behandling av plan for idretts- og friluftsanlegg.
 Åfjord kommune skal legge til rette for utvikling av kulturnæring, og satsingen skal skje på steder og i miljøer
som har fortrinn og vekstpotensiale. Kommunen skal legge til rette for arbeidsformer og aktiviteter som
fremmer toleranse og nyskapning. Målet er at det på sikt etableres flere lønnsomme arbeidsplasser innen
kulturnæring i vår kommune.
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5. Åfjord kommune skal gjennomføre målrettet næringsarbeid for å skape nyetableringer og gi gode
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Primærnæringene skal stå sentrale i
dette arbeidet. Samarbeid og nettverksbygging mellom bedrifter skal vektlegges. Det skal stimuleres til
utvikling av nye miljøbaserte næringer.

 Næringsarbeidet i kommunen ivaretas i førstelinjen av Åfjord Utvikling AS som er Åfjord kommune og
næringslivets eget næringsutviklingsselskap.
 Åfjord kommune, i samarbeid med næringslivet for øvrig, skal legge til rette for vekst og utvikling gjennom
etablering av næringsarealer og nødvendig infrastruktur som vei-, havn- og bredbåndsutbygging.
 Landbruksinteressene, herunder kulturlandskapshensyn, skal ivaretas ved all utbygging sånn at
kulturlandskapet ivaretas på en god måte og driftsulemper for landbruket minimaliseres. Retningslinjer for
dette tas inn i kommuneplanens arealdel.
 Kommunen skal delta i prosesser og engasjerer seg sammen med Åfjord Utvikling AS og næringslivet for å
skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet i kommunen skal gjøres i tett samarbeid mellom de ulike
næringsaktørene, og virkemidlene skal samordnes slik at de får større effekt.
 Åfjord kommune skal bidra til å videreføre et større samarbeidsmiljø når det gjelder næringsarbeid på Fosen.
Samarbeid mellom næringsliv og Åfjord kommune skal videreutvikles.
 Åfjord kommune skal satse på kultur som et ledd i næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Kultur er viktig for
å gjøre kommunen attraktiv, både som reiselivsdestinasjon, som bostedskommune og som en aktiv
samarbeidspartner som næringslivet ønsker å identifisere seg med.
 Åfjord videregående skole er en viktig institusjon i kommunen og kommunen skal bidra aktivt til å utvikle
skolen, spesielt med vekt på entreprenørskap og vindkraftutbyggingen på Fosen. Vekst i elevtallet på Åfjord
videregående skole skal gi økt behov for hybler for tilreisende elever. Åfjord kommune skal tilrettelegge for
hybelutbygging, både i form av arealer og modeller for finansiering og bygging av hybler.
 Åfjord kommune skal legge til rette for bygging av utleieboliger, både i egen regi, i samarbeid med
næringslivet og ved å tilrettelegge for tomtearealer og nødvendig infrastruktur.
 Etableringen Fornybarsenteret KF er første steg i arbeidet med å legge til rette for et betydelig
kompetansemiljø innen energi samt drift og sørvis av vindkraftanlegg.
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6. Åfjord kommune skal ha en bærekraftig areal- og naturforvaltningen som sikrer at de rike og allsidige
naturressursene tas vare på for framtidige generasjoner. Store sammenhengende naturområder skal
fortsatt holdes ubebygde og gi god livskvalitet for befolkningen.

De viktigste mål/retningslinjer går fram av arealplankartene, med tilhørende bestemmelser. I tillegg til
hovedmålet er følgende mål og retningslinjer utarbeidet:
 Naturområder og friluftsliv
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør for riksveg 715, skal
holdes ubebygde. Store sammenhengende naturområder med rike muligheter til friluftsliv bidrar til god
livskvalitet og trivsel og er et vesentlig bidrag til folkehelsen. Nærområder for utøvelse av friluftsliv og
naturopplevelser, herunder i strandsonen er også av stor betydning og har tilsvarende funksjon for
livskvalitet og folkehelse.
 Vindparker
Det er gitt konsesjon for tre vindparker som berører areal i Åfjord kommune; Harbakfjellet, Kvenndalsfjellet
og Storheia. Det skal ikke åpnes for flere vindparker i kommunen.
 Reindrift
Reindrifta har lange tradisjoner i kommunen og benytter seg av store utmarksarealer. Reindriftsinteressene
har vært utsatt for stort press gjennom store tiltak i reinbeiteområdene de senere årene. Reindrifta og den
samisk kulturen skal tas hensyn til i utmarksforvaltningen, særlig i de resterende store naturområdene i
kommunen.
 Småbåthavner
Følgende retningslinjer skal legges til grunn for småbåthavner:
-

Alle som ønsker det skal ha mulighet til å ha båt i småbåthavn i kommunen.
Eksisterende, godkjente havner skal få utvikle seg videre, men må undergis en faglig vurdering.
Etablering av nye småbåthavner skal avklares i arealdelen av kommuneplanen.
Planutvalget kan gi tillatelse til mindre flytebrygger under forutsetning av at det ikke skjer inngrep i
strandsonen og at de skal trekkes opp på land om vinteren.

Småbåthavna i Sossvika.
Foto: Åfjord kommune.

 Naust og brygger
Med bakgrunn i at dagens båter er uaktuelle for ordinære naust, samt ønske om å bevare uberørt
strandsone, er det ikke ønskelig med utbygging av nye større naustområder. Det aksepteres en fortetting av
eksisterende naustrekker og naustmiljø såfremt det gir en helhetlig og god løsning. Om nødvendig vil
kommunen ha en positiv holdning til bruksendring av bygg for å oppnå dette.
 Strandsonen
I strandsonen langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser. I arealplankartet settes byggegrense mot sjø som markerer sonen hvor tiltak
nevnt i plan- og bygningsloven § 1-8 ikke er tillatt. Byggegrensen settes ut fra en naturlig avgrensning av
strandsonen og eksisterende bruk og kan strekke seg både kortere og lengre inn i strandsonen enn 100
meter.
 Vannforvaltning
Kommunen arbeider aktivt med en god helhetlig vannforvaltning, blant annet ved gjennomføring av
vannforskriften. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med andre kommuner på Fosen, gjennom Nordre Fosen
vannområde.
 Spredt boligbygging
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Det tilrettelegges for at grendene gis utviklingsmuligheter slik at kulturlandskap, bokvalitet og trivsel
opprettholdes. I arealplanen legges det ikke ut spesielle områder for spredt boligbygging. Med bakgrunn i at
det er relativt få tilfeller årlig, baserer en seg på at det gis dispensasjon fra kommunens arealdel. Det skal
vises en positiv holdning til spredt boligbygging i grendene. Landbruksinteresser, naturmangfold, vannmiljø
og trafikksikkerhet er viktige kriterier som må ivaretas ved dispensasjonsbehandling.
 Fritidsbebyggelse
Betydelige arealer er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det er ikke fokus på
fritidsbebyggelse i denne planrevideringen, hverken når det gjelder nye områder til fritidsbebyggelse, eller
vurdering av om ikke utbygde områder skal tas ut av planen.
- Hovedprinsippet for lokalisering av nye enkelttomter for hytter er at de skal plasseres langs eksisterende
vegnett eller i tilknytning til bestående hytteområder. Dette for å bevare uberørt natur og redusere behovet
for motorisert ferdsel. Ved detaljplanlegging av hytteområder og ved plassering av enkeltomter skal det tas
hensyn til allmennhetens ferdsel og områdenes tur- og friluftsmål slik at atkomsten til disse ikke blir
skadelidende.
- Størrelsen på hyttetomter, inkludert areal til adkomst og parkering skal ikke overskride 1 daa. Kun i
spesielle tilfeller kan tomtestørrelser ut over dette aksepteres.

Åfjord har store sammenhengende naturområder
med rike muligheter til friluftsliv. Foto: Åfjord
kommune
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7. Kommunikasjonene mot Trondheim skal utvikles til å bli effektive, på høyde med andre regioner i
Trøndelag. Dette skal gi næringslivet utviklingsmuligheter og bedre levekårene for befolkningen både på
Fosen og i Trondheimsområdet.

Mål og retningslinjer innenfor kommunikasjoner:
 Åfjord kommune skal ta aktivt del i arbeidet med å etablere bru over Trondheimsfjorden, både gjennom
deltakelse i selskapet Trondheimsfjordbrua AS og gjennom regionalt samarbeid, blant annet gjennom Fosen
regionråd.
 Åfjord kommune ønsker å videreføre selskapet Fosenvegene AS i samarbeid med de øvrige kommunene på
Fosen. Dette både for å ha et verktøy for fortsatt å sette samferdselsspørsmål på Fosen på dagsorden og å
kunne ha et selskap som ivaretar fremtidige utbyggingsprosjekter på Fosen. Viktige prosjekter fremover er
blant annet å fullføre arbeidet med å høyne standarden på de viktigste stamveiene på Fosen, etablere en
«asfaltpakke» for fylkesvegene på Fosen som mangler fast dekke i dag, og utrede en fremtidig kystriksvei,
for eksempel mellom Stokksund og Roan og bruforbindelse over Åfjordsstraumen.
 Ferjeforbindelsen over Trondheimsfjorden vil uansett bestå i mange år ennå. Det er viktig med fokus på
dette sambandet slik at det til enhver tid er tidsmessig og har en avgangsfrekvens som er sammenliknbar
med andre kommunikasjonsløsninger i resten av landet.
 Kollektivtrafikkløsninger mot Trondheim og generelt mellom kommunesentra på Fosen må forbedres og
fornyes. Dette for å redusere klimautslipp, og for å gi bedre og mer attraktive transportmuligheter til hele
befolkningen.
 Det skal bygges en hensiktsmessig dypvannskai på Kirkholmen.
 Fylkesvegnettet har generelt for lav standard både i forhold til dagens krav og framtidige behov. Dette gjelder
både nødvendige forsterkninger og legging av fast dekke. Å heve standarden har stor betydning spesielt for
næringslivet og er viktig for å skape en generell positiv utvikling i kommunen. Det må utformes en politikk slik
at fast dekke blir standard på alle fylkesveger.
Av nåværende fylkesvegprosjekter foreligger følgende prioriteringer for oppgradering:
1.
2.
3.
4.

Fylkesveg 6328, By - Stjern.
Fylkesveg 6318, Blindvågen - Harbak.
Fylkesveg 6326, Mørre - Kroken.
Samt følgende veger i uprioritert rekkefølge:
- Fylkesveg 6334 Dragseid - Humstad
- Fylkesveg 6336 Eide - Rånes
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8. Politikere og ansatte i Åfjord kommune skal ha positive holdninger og yter tjenester av høy kvalitet. Det
interkommunale samarbeidet har mål om en livskraftig og utviklingsorientert region.

Mål og retningslinjer:
 Åfjord kommune skal kontinuerlig og strategisk arbeide for å sikre innbyggerne et levende lokalsamfunn
preget av gode offentlige tjenester med fokus på innbyggernes behov.
 Åfjord kommune skal være en åpen, målrettet og omstillingsvillig organisasjon.
 Politikere og ansatte skal bidra aktivt til å videreutvikle lokaldemokratiet og folkestyret i åpen og utadrettet
dialog med innbyggerne.
 Åfjord kommune skal legge til rette for at det regionale samarbeidet videreutvikles til å omfatte nye områder.
Åfjord kommune skal arbeide aktivt for at Fosen styrkes som utviklingsaktør. Det betyr at spørsmål om
samarbeid mellom Fosen-kommunene vil gå ut over de rammer som er lagt i dag. Viktige områder er
kompetansedeling og nettverksorganisering.
 Åfjord kommune skal betjene innbyggerne gjennom digitale løsninger. Hensikten er rask og korrekt
saksbehandling samt å gi hjelp og informasjon, tilgjengelig for innbyggeren når de selv ønsker det.
 Det skal arbeides i hele organisasjonen for et godt og positivt omdømme. Mestringsorientert ledelse og fokus
på medarbeiderskap skal gi godt arbeidsmiljø med kvaliteter som tiltrekker seg nye medarbeidere og gi gode
tjenester.

Åfjord kommunestyre. Foto: Åfjord
kommune.
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9. Åfjord kommune skal være ledende innen miljø, klima og energibruk i samsvar med det grønne skiftet.
Klima, energi og miljø skal inngå i all kommunal virksomhet og bidra til bærekraftig utvikling. Gjennom
nytenkning, åpenhet og lokalt initiativ skal Åfjord være en foregangskommune for miljøvennlig
samfunnsutvikling.

 Parisavtalen legger føringer for reduksjon av de globale klimagassutslippene. Åfjord kommune skal bidra til å
nå de nasjonale målsetningene og føringene innenfor klima, miljø og energi. Kommunen skal tilrettelegge for
og motiverer til mer klimavennlig utvikling og omstilling i Åfjord kommune som virksomhet, samt bidra til at
næringslivet og kommunens innbyggere drar i samme retning.
 Åfjord kommune har en egen klimaplan med handlingsplaner og tiltak innen det kommunale
handlingsrommet. Hovedmål for kommunen er redusert utslipp, utvikling av fornybar energi og mer effektiv
energibruk. Åfjord kommune har en visjon som beskriver hvilken retning kommunen ønsker at utviklingen
skal gå med hensyn på energibruk og klimagassutslipp. «Levende samfunn med glød glede og
utvikling». Gjennom nytenkning, åpenhet og lokalt initiativ skal Åfjord være en foregangskommune
for miljøvennlig samfunnsutvikling.
 Vindkraftutbyggingen gjør Åfjord til et senter innen produksjon av ny fornybar, grønn energi.
Fornybarsenteret blir et senter for utvikling og bruk av fornybar energi og «grønne» energibærere.
Etableringen av Fornybarsenteret KF skal legge til rette for et betydelig kompetansemiljø innen energi.
 Åfjord kommune skal delta i arbeidet mot marin forsøpling i samarbeid med Fosen Renovasjon i kampanjen
«Rydd en strand». Kommunen skal inkludere og motivere skoler, barnehager, frivillige og næringslivet til å
bidra gjennom dugnad til riktig håndtering av avfall, også miljøfarlig avfall. Kommunen ønsker rene områder
som gir trygge leveområder for livet i havet og på land, samt gir en rikere naturopplevelse med et landskap
fri for søppel. Arbeidet knyttet til marin forsøpling er direkte knyttet til gjennomføringen av vannforskriften.
 Klimatilpasning skal ha en tverrfaglig oppmerksomhet og samhandling i kommunen. Tiltak skal rettes mot
energieffektive bygg, klimaeffektive innkjøp, gode transportløsninger, klimasmart landbruk og
holdningsskapende tiltak i folkehelseperspektiv. Utslipp av klimagasser skal reduseres på veg mot et
lavutslippssamfunn, og tilpassing til et klima i endring.

«Rydd en strand.» Vi ønsker oss rene strender i Åfjord.
Foto: Ole Ekker.
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10. God samfunnssikkerhet og beredskap skal gjøre kommunen til et trygt og robust lokalsamfunn for
fastboende og gjester. Åfjord kommune skal forebygge uønskede hendelser, arbeide for økt
trafikksikkerhet og gjennom sin virksomhet skape minst mulig ny risiko. Skadevirkningene skal
reduseres når uønskede hendelser likevel inntreffer.

 Overordnet ROS-analyse er under utarbeiding og vil være ferdig første kvartal 2019. Arbeidet vil avdekke
hvilke utfordringer kommunen står overfor. Basert på den overordnede ROS-analysen utarbeides
kommunens beredskapsplan.
 Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen skal gjennomføres årlig.
 Helse og sikkerhet skal vektlegges i arealplanleggingen. Kommunen skal ha oversikt over og sikre at det
ikke bygges i områder utsatt for ras, skred og flom.
 Forebyggende tiltak i tilrettelegging for friluftsliv skal vektlegges.
 Kommunen skal påse at kommunale og private byggetiltak har tilfredsstillende konsekvensutredninger.
 Kommunen skal påser at bygg, prosjekter og uteareal har universell utforming som gir like muligheter for
alle.
 Alle kommunens sektorer skal ha gode beredskapsplaner som følges opp.
 Kommunen skal påse at det gjøres forebyggende tiltak mot radon i boliger, skoler og barnehager, samt at
det anbefales tiltak i fritidsboliger
 Det skal tas hensyn til klimaendringer i beredskapsarbeidet
 Kommunen skal utarbeide temakart for å ha oversikt over utvalgte områder som kan innebære risiko og fare.
 Det skal legges vekt på samhandling og samvirke med statlige beredskapsorganisasjoner under
fylkesmannens ledelse ved uønska hendelser.
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