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1.A – Kommunestyrets endelige vedtak 

A.         Årsbudsjettet for 2022 

 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik 
 det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema §5-4, §5-5 og §5-6, 
 med følgende tillegg:  

 
 Oppgradering av kommunal bygningsmasse 
 Avsatte midler til oppgradering av kommunal bygningsmasse økes fra 2,5 til 4 millioner 
 kroner, både for å sikre mer midler til formålet og ut fra det faktum at det er særlig behov 
 for midler til oppgraderinger av blant annet Gammelveien 7-15 og garderober i Åfjordhallen. 
 Midlene prioriteres av Utvalg for Vekst og utvikling på vanlig måte. Den økte bevilgningen 
 finansieres ved ekstra låneopptak på kr 1.500.000.  

     
 Asfaltering av veier og plasser 
  Posten til asfaltering av veier og plasser i økonomiplanen endres fra 2 millioner  kroner hvert 
 år, til 4 millioner kroner annet hvert år. Dette innebærer at det avsettes 4 millioner kroner 
 til asfaltering i 2022, kr 0 i 2023 og 4 millioner kroner til formålet i 2024. Tiltaket innebærer et 
 økt låneopptak på kr 2.000.000 i 2021.  

     
 Tilskudd til formål innen landbruket i 2022 
 Kommunestyret bevilger kr 500.000 til ulike tiltak innen landbruket, som blant annet 
 tilskudd til nydyrking, drenering mv. Dette kommer i tillegg til bevilgningen på kr  200.000 til 
 landbruksformål som kanaliseres via Åfjord Utvikling AS. Tiltaket finansieres ved bruk av 
 disposisjonsfond på kr 500.000.  

 
 Brannberedskap  
 Kommunestyret viser til innspill fra Utvalg vekst og Utvikling som ber om at det settes av 
 midler til planlegging og prosjektering av ny brannstasjon i Roan, samt etablering av depot i 
 Stoksund. Utvalg for vekst og utvekling bes om å utrede saken videre, og å komme tilbake til 
 kommunestyret med en egen sak om brannberedskapen i kommunen, herunder videre arbeid 
 med plassering, dimensjonering og prosjektering av brannstasjoner og depot mv. 

 Rassikring og fast dekke på fylkesveg 6328 By – Stjern  
 Kommunestyret viser til vedtak i sak KST-17/2021 vedrørende «FV 6328 By – Stjern: 
 Prosjektering av tiltak for rassikring, bæreevne og fremkommelighet», behandlet av Åfjord 
 kommunestyre den 11. februar 2021, der det ble bevilget kr 750.000 for  prosjektering av 
 tiltaket. Utredningen viser at det er mulig å sikre veistrekningen By – Stjern, samt legging av 
 fast dekke på hele strekningen innenfor et kostnadsoverslag på ca 33 millioner kroner. Under 
 forutsetning av full momskompensasjon, vil prosjektet ha en netto kostnad på om lag 27 
 millioner kroner.  

 Åfjord kommunestyre viser til avsetning til infrastrukturtiltak i budsjettet for 2021, og stiller inntil 
 10 millioner kroner til disposisjon for fylkeskommunen for rassikring, bæreevne, 
 fremkommelighet og fast dekke på strekningen By – Stjern. Tiltaket finansieres med bruk av 
 disposisjonsfond på 10 millioner kroner.  

 

 Nye sykesenger på Åfjord helsesenter 
 Med henvisning til innspill fra Utvalg for helse og oppvekst, der det orienteres om at de 
 eksisterende sykesengene er fra 2003 og 2004. Med bakgrunn i at sengene har ca 15 års 
 levetid, at det er vanskelig å skaffe til veie reservedeler til sengene og at fornyingsbehovet er 
 stort avsetter kommunestyret kr 1.200.000 til fornying av disse sengene over 3 år. Tiltaket 
 finansieres med bruk av disposisjonsfond med kr 400.000 for årene 2022, 2023 og 2024.  



 Velferdsteknologi -Multidose og Digitalt nattilsyn 
 For å frigjøre egne ressurser, kapasitet og kompetanse blant egne ansatte, foreslår Utvalg for 
 helse og oppvekst å ta i bruk Multidose og Digitalt natt-tilsyn ved bo- og  velferdstjenesten og 
 hjemmetjenestene. Bruk av «Multidose» forventes å redere tidsbruken til medisinhåndtering 
 med ca. 36 timer pr uke. Digitalt natt-tilsyn foreslås utprøvd på ca 10 brukere for å se om dette 
 reduserer tidsbruken for ansatte på natt. Åfjord kommunestyre støtter forslaget fra Utvalg for 
 helse, og oppvekst bevilger kr 200.000 i en «Velferdsteknologi-pot» over 2 år. Tiltaket 
 finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr 100.000 i 2022 og kr 100.000 i 2023.  

 
 SFO-tilbudet ved Åset 
 Kommunestyret viser til innspill fra Utvalg for helse og oppvekst, der man i sammenheng med 
 «Absolutt-programmet» og ny rammeplan for SFO, ønsker å fylle SFO med et godt og 
 meningsfylt innhold. Kommunestyret ber om at Utvalg for helse og oppvekst utreder saken 
 videre, og fremmer dette som en egen sak for kommunestyret tidlig 2021.   

 
 Skjøtsel og vedlikehold av kommunale kulturmiljø og kulturminner 
 Åfjord kommunestyre viser til innspill fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet som viser  til at 
 kommunen eier flere bygg og kulturmiljø med stor kulturhistorisk verdi, der det også er et 
 løpende behov for ettersyn og vedlikehold. Kommunestyret ber om at utvalget utreder saken 
 videre, både med sikte på å skaffe oversikt over aktuelle kulturmiljø, bygg og objekter,  og 
 sørge for prioritering med henblikk på videre oppfølging og bevaring. 

 Gratis bruk av svømmehallen for barn og unge 
 Åfjord kommunestyre vil som et ledd i markeringen av åpningen av det nye badeanlegget tilby 
 gratis bruk av badeanlegget for barn og ungdom i Åfjord opp til 18 år, frem til 31.12.2022. For 
 å kompensere for tapte billettinntekter, styrkes budsjettet for driften av badeanlegget med kr 
 300.000 for 2022, som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.  

 
 Utbedring av råteskader ved Åfjord kirke  
 I forbindelse med utbedringen av Åfjord kirke er det avdekket råteskader i tømmeret i 
 vestveggen i Åfjord kirke ved tårnet. Kommunestyret vedtar å bekoste bytting av 
 tømmeret innenfor et kostnadsoverslag på kr 730.000. Tiltaket finansieres ved ekstra 
 låneopptak på kr 730.000.  
  

 Arrangement på «eldres dag» 
 Åfjord kommunestyre viser til forespørsel fra Eldrerådet og bevilger til kr 75.000 til ekstra 
 markering i forbindelse med eldres dag i 2022. Tiltaket finansieres ved bruk av 
 disposisjonsfond med kr 75.000.  

  



Åfjord Utvikling AS 

Åfjord kommunestyre bevilger kr 800.000 til prosjektmidler for 2022 til følgende formål:  

• Opprettelse av Grunder/småbedriftsnettverk kr. 105.000 

• Opprettelse og drift av investeringsfondet kr. 100.000 

• Etablering av jobb for to og kompetanseprosjekt kr. 150.000 

• Samlinger næringsliv kr. 50.000 

• Digitalisering handel - Egenkapital kr. 300.000 

• Til disp. kr. 95.000 

• SUM kr. 800.000 
 I tillegg bevilger Åfjord kommunestyre kr 50.000 til støtte for utvikling av Åfjord Næringsforening. 

 Tiltakene finansieres ved bruk av disposisjonsfond med kr 850.000. 

 Boligplan 
 Åfjord kommunestyre ber Åfjord formannskap og rådmann utarbeide forslag om mandat og 
 prosjektering for arbeidet med å lage en boligplan for Åfjord kommune. Arbeidet utføres i løpet 
 av 1.kvartal 2022. 

 Kommunale veier og broer 
 Kommunestyret ber om at Vekst og utvikling utreder status på kommunale veier og broer, og 
 kommer tilbake til kommunestyret med informasjon med behov for tiltak og kostnadsramme på 
 dette. Utvalget bes om å sette opp behov for tiltak i en prioritert rekkefølge innen juni 2022. 
 Ekstern kompetanse må leies inn om kommunen selv ikke har anledning til å utføre dette. 

 Strandrydding 
 Kommunestyret er enige i at minst 1% av havbruksfondet bør avsettes til rydding av plast i 
 havet. Kommunestyret viser til budsjettforslag om videreføring av arbeidet med strandrydding i 
 kommunen kanalisert via Frivilligsentralene i kommunen med en ramme på kr 200.000, og 
 melder dette tilbake til Handelens miljøfond.  

 Ytterlige kostnader råteskade Åfjord kirke 
 Innspillet oversendes Utvalg for vekst og utvikling for videre oppfølging, og gis fullmakt til å ta 
 nødvendige avgjørelser i saken. 

 Trappeheis 
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne disponerer ingen økonomiske virkemidler og 
 ber Formannskapet (budsjettnemnda) finne en mulighet i budsjett for 2022 til å gi et tilskudd 
 på kr 100 000 til montering av trappeheis ned til Sportsbaren ved Fosen 
 Fjordhotell.  Tilskuddet utbetales når det er kan dokumenteres at heis er bestilt og at tiltaket er 
 fullfinansiert med tilskudd fra andre aktører. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Tiltakene ovenfor medfører økt låneopptak med kr 4.230.000 og økt bruk av disposisjonsfond med kr. 
12.425.000 i 2022, i forhold til rådmannens innstilling. 

 

B. Låneopptak: 

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2022 med totalt  
kr. 108.230.000. 

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, 
herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.  

C. Skatt 

1.Skatteøret fastsettes til 10,95 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.  

2. Skatteanslaget fastsettes til kr 124 389 000 for år 2022. 

 



 

D. Eiendomsskatt 

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar Åfjord 
kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2022. 

2. Eiendomsskatt skrives ut på:  

• «Berre kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum» jfr. esktl. § 3 bokstav c). Utskrivningsalternativet omfatter også 
flytende oppdrettsanlegg i sjø jfr. esktl. § 4 tredje ledd.  

• Næringsdelen (dvs. bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jfr. 
overgangsregel til esktl. § 3 og 4, andre ledd. 

• Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk/bruk, redusert med 
fire syvendedeler i 2022, jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt. 
 

3. Skattesatsen skal være kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs. 7 promille), og samme 
skattesats benyttes på de særskilte skattegrunnlagene.  

4. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. mai og den 15. november.  

5. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og klagenemnda for eiendomsskatt samt 
eiendomsskattevedtekter, vises det til kommunestyrets vedtak i sak KST-9/2019 i møte 
21.10.2019, og sak KST-14/2019 i møte 11.12.2019. Takstvedtektene skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2022 jfr. esktl. § 10.  

6. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene både i Roan kommune og Åfjord 
kommune i 2018, og disse legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for 2022. Det skal 
skje en samordning av takstene ved at skattepliktige eiendommer beliggende i tidligere Roan 
kommune takseres likt/i tråd med gjennomført taksering for eiendommer beliggende i Åfjord 
kommune. Nye anlegg som er omfattet av punkt D.2 og ferdigstilt etter 2018 er taksert 
løpende. 

 

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2022 avsettes i fond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.B – Budsjettnemdas innstilling 

A. Årsbudsjettet for 2022  

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det 

fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema §5-4, §5-5 og §5- 6, 

med følgende tillegg:  

Oppgradering av kommunal bygningsmasse 

Avsatte midler til oppgradering av kommunal bygningsmasse økes fra 2,5 til 4 millioner kroner, 

både for å sikre mer midler til formålet og ut fra det faktum at det er særlig behov for midler til 

oppgraderinger av blant annet Gammelveien 7-15 og garderober i Åfjordhallen. Midlene 

prioriteres av Utvalg for Vekst og utvikling på vanlig måte. Den økte bevilgningen finansieres 

ved ekstra låneopptak på kr 1.500.000.  

 Asfaltering av veier og plasser 

 Posten til asfaltering av veier og plasser i økonomiplanen endres fra 2 millioner kroner hvert år, 

 til 4 millioner kroner annet hvert år. Dette innebærer at det avsettes 4 millioner kroner til 

 asfaltering i 2022, kr 0 i 2023 og 4 millioner kroner til formålet i 2024. Tiltaket innebærer et økt 

 låneopptak på kr 2.000.000 i 2021.  

 Tilskudd til formål innen landbruket i 2022 

Kommunestyret bevilger kr 500.000 til ulike tiltak innen landbruket, som blant annet tilskudd til 

nydyrking, drenering mv. Dette kommer i tillegg til bevilgningen på kr 200.000 til landbruksformål 

som kanaliseres via Åfjord Utvikling AS. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr 

500.000.  

 Brannberedskap  

Kommunestyret viser til innspill fra Utvalg vekst og Utvikling som ber om at det settes av midler 

til planlegging og prosjektering av ny brannstasjon i Roan, samt etablering av depot i Stoksund.  

Utvalg for vekst og utvekling bes om å utrede saken videre, og å komme tilbake til 

kommunestyret med en egen sak om brannberedskapen i kommunen, herunder videre arbeid 

med plassering, dimensjonering og prosjektering av brannstasjoner og depot mv. 

Rassikring og fast dekke på fylkesveg 6328 By – Stjern  

Kommunestyret viser til vedtak i sak KST-17/2021 vedrørende «FV 6328 By – Stjern: 

Prosjektering av tiltak for rassikring, bæreevne og fremkommelighet», behandlet av Åfjord 

kommunestyre den 11. februar 2021, der det ble bevilget kr 750.000 for prosjektering av tiltaket. 

Utredningen viser at det er mulig å sikre veistrekningen By – Stjern, samt legging av fast dekke 

på hele strekningen innenfor et kostnadsoverslag på ca 33 millioner kroner. Under forutsetning 

av full momskompensasjon, vil prosjektet ha en netto kostnad på om lag 27 millioner kroner.  

Åfjord kommunestyre viser til avsetning til infrastrukturtiltak i budsjettet for 2021, og stiller inntil 

10 millioner kroner til disposisjon for fylkeskommunen for rassikring, bæreevne, 

fremkommelighet og fast dekke på strekningen By – Stjern. Tiltaket finansieres med bruk av 

disposisjonsfond på 10 millioner kroner.  

Nye sykesenger på Åfjord helsesenter 

Med henvisning til innspill fra Utvalg for helse og oppvekst, der det orienteres om at de 

eksisterende sykesengene er fra 2003 og 2004. Med bakgrunn i at sengene har ca 15 års 

levetid, at det er vanskelig å skaffe til veie reservedeler til sengene og at fornyingsbehovet er 

stort avsetter kommunestyret kr 1.200.000 til fornying av disse sengene over 3 år. Tiltaket 

finansieres med bruk av disposisjonsfond med kr 400.000 for årene 2022, 2023 og 2024.  

 

 

 



Velferdsteknologi -Multidose og Digitalt nattilsyn 

For å frigjøre egne ressurser, kapasitet og kompetanse blant egne ansatte, foreslår Utvalg for 

helse og oppvekst å ta i bruk Multidose og Digitalt natt-tilsyn ved bo- og velferdstjenesten og 

hjemmetjenestene. Bruk av «Multidose» forventes å redere tidsbruken til medisinhåndtering 

med med ca 36 timer pr uke. Digitalt natt-tilsyn foreslås utprøvd på ca 10 brukere for å se om 

dette reduserer tidsbruken for ansatte på natt. Åfjord kommunestyre støtter forslaget fra Utvalg 

for helse, og oppvekst bevilger kr 200.000 i en «Velferdsteknologi-pot» over 2 år. Tiltaket 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr 200.000 i 2022 og kr 200.000 i 2023.  

SFO-tilbudet ved Åset 

Kommunestyret viser til innspill fra Utvalg for helse og oppvekst, der man i sammenheng med 

«Absolutt-programmet» og ny rammeplan for SFO, ønsker å fylle SFO med et godt og 

meningsfylt innhold. Kommunestyret ber om at Utvalg for helse og oppvekst utreder saken 

videre, og fremmer dette som en egen sak for kommunestyret tidlig 2021.   

Skjøtsel og vedlikehold av kommunale kulturmiljø og kulturminner 

Åfjord kommunestyre viser til innspill fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet som viser til at 

kommunen eier flere bygg og kulturmiljø med stor kulturhistorisk verdi, der det også er et 

løpende behov for ettersyn og vedlikehold. Kommunestyret ber om at utvalget utreder saken 

videre, både med sikte på å skaffe oversikt over aktuelle kulturmiljø, bygg og objekter, og sørge 

for prioritering med henblikk på videre oppfølging og bevaring. 

Gratis bruk av svømmehallen for barn og unge 

Åfjord kommunestyre vil som et ledd i markeringen av åpningen av det nye badeanlegget tilby 

gratis bruk av badeanlegget for barn og ungdom i Åfjord opp til 18 år, frem til 31.12.2022. For å 

kompensere for tapte billettinntekter, styrkes budsjettet for driften av badeanlegget med kr 

300.000 for 2022, som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.  

Utbedring av råteskader ved Åfjord kirke  

I forbindelse med utbedringen av Åfjord kirke er det avdekket råteskader i tømmeret i 

vestveggen i Åfjord kirke ved tårnet. Kommunestyret vedtar å bekoste bytting av tømmeret 

innenfor et kostnadsoverslag på kr 730.000. Tiltaket finansieres ved ekstra låneopptak på kr 

730.000.  

Arrangement på «eldres dag» 

Åfjord kommunestyre viser til forespørsel fra Eldrerådet og bevilger til kr 75.000 til ekstra 

markering i forbindelse med eldres dag i 2022. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

med kr 75.000.  

Åfjord Utvikling AS 

Åfjord kommunestyre bevilger kr 800.000 til prosjektmidler for 2022 til følgende formål:  

• Opprettelse av Grunder/småbedriftsnettverk kr. 105.000 

• Opprettelse og drift av investeringsfondet kr. 100.000 

• Etablering av jobb for to og kompetanseprosjekt kr. 150.000 

• Samlinger næringsliv kr. 50.000 

• Digitalisering handel - Egenkapital kr. 300.000 

• Til disp. kr. 95.000 

• SUM kr. 800.000 
 I tillegg bevilger Åfjord kommunestyre kr 50.000 til støtte for utvikling av Åfjord Næringsforening. 

 Tiltakene finansieres ved bruk av disposisjonsfond med kr 850.000. 

Åfjord kommunestyre ber Åfjord formannskap og rådmann utarbeide forslag om mandat og prosjektering 

for arbeidet med å lage en boligplan for Åfjord kommune. Arbeidet utføres i løpet av 1.kvartal 2022. 

 



Tiltakene ovenfor medfører økt låneopptak med kr 4.230.000 og økt bruk av disposisjonsfond med kr. 

12.325.000 i 2022, i forhold til rådmannens innstilling. 

B. Låneopptak: 

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2022 med totalt  
kr. 108.230.000. 

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, 
herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.  

C. Skatt 

1.Skatteøret fastsettes til 10,95 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.  

2. Skatteanslaget fastsettes til kr 124 389 000 for år 2022. 

D. Eiendomsskatt 

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar Åfjord 
kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2022. 

2. Eiendomsskatt skrives ut på:  

• «Berre kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum» jfr. esktl. § 3 bokstav c). Utskrivningsalternativet omfatter også 
flytende oppdrettsanlegg i sjø jfr. esktl. § 4 tredje ledd.  

• Næringsdelen (dvs. bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jfr. 
overgangsregel til esktl. § 3 og 4, andre ledd. 

• Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk/bruk, redusert med 
fire syvendedeler i 2022, jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt. 
 

3. Skattesatsen skal være kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs. 7 promille), og samme 
skattesats benyttes på de særskilte skattegrunnlagene.  

4. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. mai og den 15. november.  

5. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og klagenemnda for eiendomsskatt samt 
eiendomsskattevedtekter, vises det til kommunestyrets vedtak i sak KST-9/2019 i møte 
21.10.2019, og sak KST-14/2019 i møte 11.12.2019. Takstvedtektene skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2022 jfr. esktl. § 10.  

6. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene både i Roan kommune og Åfjord 
kommune i 2018, og disse legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for 2022. Det skal 
skje en samordning av takstene ved at skattepliktige eiendommer beliggende i tidligere Roan 
kommune takseres likt/i tråd med gjennomført taksering for eiendommer beliggende i Åfjord 
kommune. Nye anlegg som er omfattet av punkt D.2 og ferdigstilt etter 2018 er taksert 
løpende. 

 

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2022 avsettes i fond.  

 

 

 

 



1.C – Rådmannens tilråding 

A.  Årsbudsjettet for 2022 

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det 
fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema §5-4, §5-5 og §5-6. 

B. Låneopptak: 

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2022 med totalt  
kr. 104.000.000. 

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, 
herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.  

C. Skatt 

1.Skatteøret fastsettes til 10,95 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.  

2. Skatteanslaget fastsettes til kr 124 389 000 for år 2022. 

D. Eiendomsskatt 

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar Åfjord 
kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2022. 

2. Eiendomsskatt skrives ut på:  

• «Berre kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum» jfr. esktl. § 3 bokstav c). Utskrivningsalternativet omfatter også 
flytende oppdrettsanlegg i sjø jfr. esktl. § 4 tredje ledd.  

• Næringsdelen (dvs. bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jfr. 
overgangsregel til esktl. § 3 og 4, andre ledd. 

• Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk/bruk, redusert med 
fire syvendedeler i 2022, jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt. 
 

3. Skattesatsen skal være kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs. 7 promille), og samme 
skattesats benyttes på de særskilte skattegrunnlagene.  

4. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. mai og den 15. november.  

5. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og klagenemnda for eiendomsskatt samt 
eiendomsskattevedtekter, vises det til kommunestyrets vedtak i sak KST-9/2019 i møte 
21.10.2019, og sak KST-14/2019 i møte 11.12.2019. Takstvedtektene skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2022 jfr. esktl. § 10.  

6. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene både i Roan kommune og Åfjord 
kommune i 2018, og disse legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for 2022. Det skal 
skje en samordning av takstene ved at skattepliktige eiendommer beliggende i tidligere Roan 
kommune takseres likt/i tråd med gjennomført taksering for eiendommer beliggende i Åfjord 
kommune. Nye anlegg som er omfattet av punkt D.2 og ferdigstilt etter 2018 er taksert 
løpende. 

 

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2022 avsettes i fond.  

 

 



2. 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.   

 

 



2.1 Budsjettprosessen 

Budsjettarbeidet er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele året med utarbeidelse av 

budsjett, oppfølging, avleggelse av regnskap og planlegging av aktiviteter innenfor ramme-

betingelser som stadig er i endring. Det er gjennomført budsjettmøter med alle enheter 

gjennom høsten, der stillingsbudsjetter og driftskostnader er gjennomgått slik at endringer i 

aktivitet og fremtidig behov i de ulike tjenestene blir hensyntatt. Av større prosjekter som alle 

får konsekvenser for kommende års budsjetter kan følgende trekkes frem: 

• Nytt aktivitetshus 

• Nytt sykehjem 

• Ny barnehage 

• Tilrettelagte boliger 

• Ny brannstasjon 

Et høyt investeringsnivå gir en økning i finanskostnader i årene som kommer. Kommunens 

årlige rente- og avdragskostander begynner å nærme seg det kommunen får inn i årlige 

eiendomsskatteinntekter.  

Budsjettet er en oppstilling over Åfjord kommunens samlede inntekter, utgifter og investeringer 

i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og 

forpliktelser. I år har vi sett oss nødt til å budsjettere med både netto fondsbruk og inntekter 

fra Havbruksfondet for å oppnå balanse. Økonomiplanen tar for seg de litt lengre planene og 

utfordringene kommunen står ovenfor.  

Budsjett og økonomiplan vedtas endelig av kommunestyre i møte den 09.12.2021. 

 

2.2 Statsbudsjettet 2022 

Forslaget til statsbudsjett 2022 ble den 12.oktober lagt fram av Solberg-regjeringen. Det som 

er forskjellig i år fra i fjor er at vi etter valget i høst får en ny regjering. I kommunens budsjett 

for 2022 har vi lagt til grunn de rammebetingelsene som ble presentert den 12.oktober. En 

tilleggsproposisjon fra ny regjering, som eventuelt påvirker kommunens rammebetingelser den 

ene eller andre retningen, vil ikke bli lagt fram før rådmannen presenterer sitt budsjettforslag 

den 29.oktober.   

For budsjettåret 2022 har Åfjord kommune en økning på 1,1% i de frie inntektene. Dette er 

under snittet for Trøndelag og landet for øvrig, som ligger på ca 1,5% økning. Den kommunale 

inntektsmodellen er en krevende øvelse å skjønne fullt ut, men den viktigste årsaken til at 

Åfjord kommune har lavere økning enn landet ellers er nok nedgang i folketall.  

Den kommunale deflatoren er anslått å være 2,5% i 2022. 

 

2.3 Kommunestyrets endelige vedtak 

I det følgende er alle talltabeller som er påvirket av kommunestyrets endelige vedtak oppdatert. 

Det er kun foretatt justering av tekst i delkapittel 3.1.3 og kap. 5, ut fra rådmannens innstilling.  



3. Driftsbudsjettet – til fordeling drift 

3.1 Inntekter og fordeling til drift 

Går gjennom ulike forhold som til slutt gir en sektorvis driftstildeling. 

3.1.1 Frie disponible inntekter 

De frie inntektene utgjør i all hovedsak finansieringen av kommunens virksomhet og består av 

rammetilskudd og skatteinntekter. Åfjord kommune har en nominell vekst i frie inntekter på 

1,1% fra 2021 til 2022. Dette er under landsgjennomsnittet som ligger på 1,5% for 2022.   

• Rammetilskudd: Rammetilskuddet beregnes av kommunal- og moderniserings-

departementet ut fra et sett med kriteriedata, herunder nevnes blant annet folketall og 

befolkningssammensetning. Rammetilskuddet for 2022 er beregnet til 200.119.000 

kroner. Dette inkluderer inntektsutjevning.  

• Skatteinntekter: Skatteinntektene i 2022 er anslått til 124.389.000 kroner. Dette 

inkluderer ikke inntektsutjevning der kommuner med lavere skatteinngang enn lands-

gjennomsnittet tilgodeses (denne er lagt til rammetilskuddet i dette oppsettet). 

• Eiendomsskatt: Beregningen for eiendomsskatt i budsjettet er gjort med bakgrunn i 

utskrivningsalternativ c) i ny eiendomsskattelov § 3: «berre på kraftanlegg, 

vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». 

Summen av dette er beregnet til 62.677.000 kroner i 2022. Beregningen forutsetter at 

kommunestyret opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi. 

• Andre generelle driftsinntekter: Består i all hovedsak av Havbruksfond, integrerings-

tilskudd og kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger/sykehjem. Vi ser oss altså nødt 

til å ta inn inntekter fra Havbruksfondet som en fast budsjettpost i tiden fremover. Det 

er lagt inn inntekter fra Havbruksfondet på knappe 7 millioner kroner. 

3.1.2 Netto finansutgifter 

Åfjord kommune sine finansutgifter og finansinntekter består blant annet av følgende forhold: 

• Renteinntekter: Renter på innestående bankinnskudd. Budsjetterer med 5.725.000 

kr. 

• Utbytte: Gjelder utbytte på aksjer og andeler Åfjord kommune eier i utenforliggende 

selskaper. I praksis gjelder posten avkastning på aksjer i TrønderEnergi AS. Det 

budsjetteres med et utbytte på 10 millioner kroner i 2022. 

• Rente- og finansutg.: Budsjetterte renteutgifter er satt til ca. 18,3 millioner kroner i 

2022. Det vises for øvrig til investeringsbudsjettet hvor det ligger et låneopptak på 

104.000.000 millioner kroner i 2022. 

• Avdrag på lån: I henhold til kommuneloven skal Åfjord kommune avdra sin lånegjeld i 

takt med kapitalslitet på de eiendelene som er belånt. Årlige avdrag er satt til 

36.000.000 millioner kroner i budsjettet for 2022. Det budsjetteres med en ytterligere 

økning videre i økonomiplanperioden. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 Avsetninger og bruk av fond 

Gjelder bruk av, og avsetninger til, frie og bundne fond. 

• Ubundne avsetninger: I budsjett for 2022 har Åfjord kommunestyre vedtatt bruk av 

disposisjonsfond på kroner 23.825.000. Det er budsjettert med kroner 0 i avsetninger 

til ubundne fond. 

Bruk av disposisjonsfond 2022 

Trappeheis 100.2850          100 000,00  

Åfjord Utvikling - prosjektmidler 100.3250          850 000,00  

Arrangement på "eldres dag" 001.1808            75 000,00  

Gratis bruk av svømmehall for barn og unge 520.3810          300 000,00  

Multidose og digitalt nattilsyn 300.1204          200 000,00  

Nye sykesenger på Åfjord helsesenter 320.2530          400 000,00  

Rassikring og fast dekke f.v.6328 By - Stjern 100.2850    10 000 000,00  

Tilskudd til formål innen landbruk i 2022 450.3290          500 000,00  

Investeringsfond næringslivet 100.3250      2 000 000,00  

Finansiering KAD-senger 300.1204      1 000 000,00  

Hjemmetjenestene styrking 330.2540      1 500 000,00  

Leie brakker Åset 250.2220          800 000,00  

Leie Tr.Energibygg 100.1300      1 320 000,00  

CoWorkz 100.3250          500 000,00  

Åfjord Utvikling 100.3250      2 830 000,00  

Næringsfond 100.1200          300 000,00  

Plast i havet - strandryddingsprosjekt 450.2544          200 000,00  

Gratis hall og baneleie 500.3800          250 000,00  

Kulturmidler til lag og foreninger 500.3850          200 000,00  

Sommerjobb for ungdom 100.1201          300 000,00  

Ungdomsrådet 001.1807          200 000,00  

Sum bruk av disposisjonsfond      23 825 000,00  

 

• Bundne avsetninger: Det er i budsjettforslaget lagt opp til bruk av bundne fond 

innenfor VAR-området med ca. kroner 1.260.000. I tillegg er det lagt opp til bruk av 

bundne fond på PPT (420.000 kr.). Det budsjetteres med kroner 0 i avsetninger til 

bundne fond i 2022. 

3.1.4 Avskrivninger 

• Avskrivninger: Kommunens enheter blir belastet for avskrivninger. Dette er 

kommunen pliktig til i henhold til regnskapsforskriftene for å få vist kostnadene for 

kapitalslit som vedrører den enkelte tjeneste. Avskrivninger er stipulert til knappe 30 

millioner i 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5 Til fordeling drift 

Med bakgrunn i ovennevnte budsjetteres det med følgende til fordeling drift til de ulike 

sektorene i 2022 (der posten 700-999, finans, består blant annet av premieavvik på tjeneste-

pensjon): 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

001 Politisk styring            4 937 363             5 608 526             5 807 502  

100 Fellestjenester          57 442 736           46 885 958           57 778 874  

200 Oppvekst        107 186 627         106 743 938         116 438 307  

300 Helse og velferd        142 652 275         142 539 345         156 400 134  

400 Landbruk og tekniske tjenester          30 013 468           32 960 331           40 379 433  

500 Kultur, idrett og frivillighet          12 653 896           15 292 123           19 442 297  

700-999 Finans     -          3 309 200  

           354 886 365         350 030 221         392 937 347  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Driftsbudsjett per ansvar 

I det følgende kapittelet presenterer vi forslag til driftsbudsjett per ansvar. 

4.1 Politisk styring 

Området politisk styring består av ordfører, varaordfører, kommunestyre, utvalg og råd. I tillegg 

ligger overføringen knyttet til Fosenregionen under politisk styring. 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

001 Politisk            4 937 362             5 608 526             5 807 502  

               4 937 362             5 608 526             5 807 502  

 

Det foreslås en prisjustert økning på «Ordfører og varaordfører», ellers uendret. 

 

4.1.1 Budsjett 2022 per utvalg/råd 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

001 Ordfører og varaordfører            2 048 811             2 552 243             2 651 442  

001 Kommunestyre                845 034                 977 002                 977 002  

001 Formannskap                349 289                 350 621                 350 621  

001 Utvalg for oppvekst og helse                163 764                 190 560                 190 560  

001 Utvalg for vekst og utvikling                273 411                 185 306                 185 306  

001 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet                136 180                 146 851                 146 851  

001 Andre politiske råd og utvalg                210 512                   52 887                   52 887  

001 Valg og støtte til politiske partier                  58 389                 136 020                 136 020  

001 Fosenregionen                627 871                 718 000                 718 000  

001 Kontrollutvalg                158 278                 131 823                 156 600  

001 Ungdomsråd                    4 385                   53 020                   53 020  

001 Eldreråd                  42 873                   86 632                 161 632  

001 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne                  18 565                   27 561                   27 561  

               4 937 362             5 608 526             5 807 502  

 

Budsjettet for området politisk styring omfatter godtgjørelser og utgifter knyttet til kommune-

styre, formannskap og ulike råd og utvalg i Åfjord kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Fellestjenester 

Fellestjenestene består blant annet av sentraladministrasjon, administrative fellesfunksjoner, 

personal- og utviklingsenheten og Fosen Lønn. 

4.2.1 Budsjett 2022 per ansvar 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

100 Rådmann          49 774 153           40 052 490           50 189 391  

110 Personal- og utviklingsenheten            7 668 584             6 833 468             7 589 483  

120 Fosen Lønn                           -                              -                              -    

             57 442 737           46 885 958           57 778 874  

 

4.2.2 Rådmann – ansvar 100 

Består av rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg inneholder ansvar 100 

finansiering av Åfjord Utvikling, Kirkelig fellesråd, investeringsfond og lisenser som ikke knyttes 

til den enkelte sektor.  

IKT 

Området inneholder drift av egne funksjoner innenfor informasjonsteknologi samt lisenser 

knyttet til programvare som kommunene på Fosen samarbeider om, både innenfor 

administrasjon, skole og helse.  

Næringsformål 

Innenfor næringsformål ligger utgifter og tilskuddsmidler til kommunens engasjement innenfor 

vindkraft, samt midlene knyttet til næringsfondet og avdrag på kommunens gjeld til Sør-

Trøndelag fylkeskommune vedrørende fastlandsforbindelsen til Linesøya.   

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak KST-23/2010 ”Etablering av Åfjord utvikling 

AS” har rådmannen innarbeidet ulike kommunale overføringer til Åfjord utvikling på til sammen 

kr 2.230.000. Disse overføringene er knyttet til ulike poster og vedtak: 

            Revidert aksjonæravtale, jfr. sak KST-48/2016                     kr 1.100.000,- 

            Tilskudd til særskilt arbeid innenfor landbruksformål        «     200.000,- 

            Tilskudd til drift av turistinformasjon                                 «     180.000,- 

            Styrking av budsjettet, jfr. sak KST-96/2017                           «     500.000,- 

            Styrking av budsjettet jfr. Fellesnemnda sak 22/2018           «     250.000,- 

 

I tillegg har Fellesnemnda i sak 6/2018 bevilget kr 1.000.000 i ekstra overføring til Åfjord 

Utvikling i hvert av årene 2018 og 2019 knyttet til sammenslåingen av Roan og Åfjord 

kommuner. Dette tilskuddet er videreført i budsjettet for 2022.  

Åfjord kommune yter også hvert år kr 250.000 til næringsalliansen på Fosen, som er 

innarbeidet i overføringene til Fosen regionråd.   

 

 

 

 

 



Åfjord kommune går også inn med en egenandel i Nord-Fosen Utvikling AS, som etter siste 

søknad om omstillingsmidler er på kr 1.000.000. Disse midlene utløser i sin tur kr 4.000.000 i 

omstillingsmidler over statsbudsjettet og kr 2.000.000 i regionale midler fra Trøndelag 

fylkeskommune. I Statsbudsjettet for 2022 er også Osen kommune tildelt omstillingsmidler og 

Nord-Fosen Utvikling AS får formelt sett også ansvar for omstillingsarbeid i Osen kommune 

innenfor en total ramme som utgjør 8 millioner kroner.  

Tilskudd i henhold til budsjettvedtak 

Innenfor posten tilskudd i henhold til budsjettvedtak ligger en rekke poster knyttet til inngåtte 

avtaler og tidligere vedtak. Blant annet bidrar Åfjord kommune med  

• ca. kr 500.000 dekning av kapitalkostnader til fastlandsforbindelsen til Linesøya, 

• ca. kr 165.000 i driftstilskudd på kommunale plasser i parkeringsanlegg på Årnes, 

 

4.2.3 Personal- og utviklingsenheten – ansvar 110 

Personal- og utviklingsenheten ivaretar sentrale fellesfunksjoner knyttet til blant annet 

dokumentforvaltning, personalarbeid, innbyggerdialog og posthåndtering.  

4.2.4 Fosen Lønn – ansvar 120 

Åfjord kommune er vertskapskommune for Fosen lønn som ivaretar lønningsfunksjonen for 

kommunene på Fosen, samt øvrige kommunalt eide virksomheter. Fosen lønn finansieres ved 

at tjenestene faktureres de enkelte firma. Åfjord kommunes kostnad for dette ligger under 

ansvar 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Oppvekst 

Sektor oppvekst omfatter grunnskoler, kommunale barnehager, tilskudd til privat barnehage, 
skoleskyss, PPT, spesialundervisning og voksenopplæring. 

4.3.1 Budsjett 2022 per ansvar 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

200 Fellestjenester oppvekst          14 078 078           11 945 160           13 340 228  

210 Brandsfjord barnehage            3 295 846             3 341 975             3 357 554  

211 By barnehage            7 666 587             8 506 889             6 030 103  

212 Maribo barnehage/Å barnehage          10 147 708           11 553 384           16 247 860  

213 Tusseladden barnehage            3 617 391             3 476 756             3 558 920  

214 Vik-Bessaker barnehage            2 181 411             1 859 577             1 923 604  

220 Stoksund oppvekstsenter          14 451 684           13 512 842           15 741 775  

230 Brandsfjord skole          10 351 492           10 098 500           12 821 317  

240 Sør-Roan skole            7 323 291             6 377 798             5 800 293  

250 Åset skole          31 310 785           33 516 688           35 601 245  

290 PPT Nord-Fosen            2 762 355             2 554 369             2 015 408  

           107 186 628         106 743 938         116 438 307  

 

I januar 2022 står Å barnehage klar til innflytting. Dette betyr at By barnehage nedskaleres til 
to avdelinger og resterende barn og ansatte flyttes til Å barnehage, sammen med dagens barn 
og ansatte i Maribo barnehage. Denne omorganiseringen fører til de største justeringene for 
oppvekstbudsjettet 2022.  

Skolene driver mer eller mindre i balanse. Vi er i gang med en skole- og 
barnehagestrukturdebatt som vil kunne påvirke budsjett i kommende økonomiplanperiode. 
Plassmangel på Åset skole har krevd brakkeoppsett fra høsten 2021. 

I tillegg til strukturendringer og åpning av Å barnehage, er lønnsjustering den største årsaken 
til økning i oppvekstbudsjettet for 2022. Store deler av budsjettet for denne sektoren er knyttet 
til lønn.  

Det er gjort en grundig gjennomgang i lønnsbudsjettene og vi mener derfor å ha realistiske 
budsjett å styre etter for budsjettåret 2022.  

4.3.2 Fellestjenester oppvekst – ansvar 200 

Budsjettet inneholder utgifter til private og offentlige barnehager, midler til særskilte tiltak 
innenfor tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder, voksen-
opplæring og lønnsmidler til rådgiver, merkantil, Realromlærer, hovedtillitsvalgte, logoped, 
utviklingsveileder for Åfjord og virksomhetsleder barnehage. 

Voksenopplæringen er i en usikker situasjon med tanke på videre bosetting og deltakere i 
introprogrammet. Det jobbes effektivt og man søker hele tiden å finne nye måter for å sikre 
best mulig kvalifisering av våre deltakere. 

Åfjord videregående skole leverer en 40 % lærerstilling som er knyttet til bruken og aktiviteten 
i regi av REAL-rommet. 20% skal lønnes av kommunale midler og 20% av fylkeskommunale 
midler. Lærer ved REAL-rommet har benyttet ambulerende virksomhet i forbindelse med 
korona. I forbindelse med åpning av aktivitetshuset vil Realrommet flytte inn i nye lokaler, men 
vi vil fortsette med noe ambulerende virksomhet.  

 

 

 



4.3.3 Brandsfjord barnehage og Vik/Bessaker barnehage – ansvar 210 og 214 

Barnehagen er samlokalisert med Brandsfjord skole hvor Vik/Bessaker barnehage er en egen 
avdeling. Budsjett er ok, men noe brukt på vikarer. Vi ser også på denne enheten utfordringer 
knyttet til rekruttering.   

4.3.4 By barnehage – ansvar 211 

Barnehagen vil nedskaleres i forbindelse med åpning av Å barnehage. Det er gjort 
budsjettjusteringer som står i forhold til drift av to avdelinger, en småbarn- og en 
storbarnsavdeling. 

4.3.5 Å barnehage – ansvar 212 

Maribo styrer mot balanse inneværende år. Fra 1.januar 2022 åpnes Å barnehage og ansatte 
og barn flyttes over i ny enhet. Budsjettet økes med tilsvarende økning i antall plasser. I tillegg 
er det økt opp med en ekstra lederressurs og kjøkkenressurs. 

4.3.6 Tusseladden barnehage – ansvar 213 

Tusseladden barnehage styrer mot et lite merforbruk, som i hovedsak skyldes vikarutgifter. I 
tillegg har mangel på arbeidskraft har ført til ansettelser av bemanning med høyere utdanning 
som medfører kostnadsoverskridelser.  

4.3.7 Stoksund oppvekstsenter – ansvar 220 

Barnetallet ved Stoksund oppvekstsenter har gått ned inneværende år og prognosene viser få 
tegn til økning. På grunn av feilbudsjettering i 2021, blir det noe overforbruk på enheten, men 
dette skal være justert og tatt høyde for i budsjett 2022. Synkende barnetall vil gradvis føre til 
mindre bemanning.  

4.3.8 Brandsfjord skole – ansvar 230 

Brandsfjord styrer mot merforbruk i 2021. Dette er knyttet opp mot ekstraressurser i forbindelse 
med små-stillinger og sykemeldinger. Skolen har hatt høyt sykefravær over tid, som gjør at 
organisasjonsstrukturen blir skjør. Økingen er derfor kalkulert fra administrasjonens side.  

4.3.9 Sør-Roan skole – ansvar 240 

Sør-Roan skole styrer mot balanse. De to siste skoleårene har skolen hatt nedgang i elevtallet, 

dette skyldes både lave fødselstall og interne overflyttinger i kommunen. Bemanningen er 

justert deretter. Skolen har betydelige rekrutteringsutfordringer, spesielt på ledelse. Dette 

jobbes det med kontinuerlig for å finne varige løsninger på. 

4.3.10 Åset skole – ansvar 250 

Åset skole styrer mot et lite merforbruk. I inneværende skoleår har vi 60 elever som undervises 

i brakker. Dette er en konsekvens av økende barnetall og at opprinnelig bygg ikke har plass til 

alle elevene. Vi har startet skisseprosjekt for påbygg, men avventer videre utredning til et 

vedtak i skole- og barnehagestrukturen er fattet. Elevtallsøkningen vil fortsette på Åset i neste 

økonomiplanperiode.  

4.3.11 PPT Nord-Fosen – ansvar 290 

Driften er i balanse og kostnadene fordeles mellom Osen og Åfjord ut fra følgende nøkkel: 20-

80. I forbindelse med kompetanseløftet for det spesialpedagogiske feltet og inkludering 

innarbeides det en ny 100% stilling i tjenesten medio 2022. Dette er en stilling det allerede er 

budsjettdekning for gjennom den tidligere posten for regionale fellesstillinger. For 2022 

budsjetteres det med bruk av bundne fond til denne stillingen, dette er midler avsatt fra i fjor til 

formålet.  

 



4.4 Helse og velferd 

Sektor helse og velferd består av 6 enheter. I tillegg er ulike interkommunale samarbeids-
ordninger knyttet til sektoren, blant annet Fosen barnevern, NAV Nord-Fosen og Fosen 
helse IKS.  

Vi opplever å få stadig mer sammensatte og kompliserte saker. Dette stiller større krav til 
kvalitativ og profesjonell saksbehandling, vurderinger og riktige valg. Det er en stor utfordring 
å holde seg innenfor de økonomiske rammene i en sektor der det aller meste er lovpålagt.  

På grunn av en krevende situasjon, både økonomisk og når det gjelder vakanser/bemanning 
og kompetanse, vil teksten i budsjett 2022 vies til de kommunale enhetene i sektoren. Teksten 
under er skrevet i samarbeid med enhetslederne i de ulike enhetene, dette for å gi et mest 
mulig riktig bilde på situasjonen. Forlag til tiltak vil komme samlet for alle enhetene 
avslutningsvis. 

4.4.1 – Budsjett 2022 per ansvar 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

300 Fellestjenester helse og omsorg              3 244 012               3 595 873             3 370 048  

301 Forvaltningsenheten              2 225 352               2 325 594             4 519 428  

311/312 Barnevern              7 767 817               6 704 930             6 704 930  

313 Sosialtjeneste              2 899 549               2 492 468             2 234 351  

314 USHT -                       347                              -                              -    

320 Institusjonstjeneste Åfjord            35 951 088             35 274 802           41 305 135  

330 Hjemmetjeneste Åfjord            26 438 199             25 778 377           28 113 500  

332 Bo- og oppfølgingstjenesten            13 733 834             13 908 757           19 185 163  

335 Pleie og omsorg Roan            30 135 612             29 852 775           28 444 198  

340 Helse og familie            20 257 158             22 605 769           22 523 381  

             142 652 274           142 539 345         156 400 134  

 

4.4.2 Forvaltningsenheten – ansvar 301 

Antall årsverk: 6,1 

Ansvarsområde: 

• merkantile tjenester 

• velferdsteknologi 

• å tildele tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen 

• alle søknader og tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester  

• være én dør inn for alle henvendelser til kommunens helse- og omsorgstjenester 

• ivareta rettsikkerhet til brukerne ved å opparbeide god kompetanse på helselovgivning 
og forvaltningsrett 

• være en synlig og tilgjengelig koordinerende enhet for rehabilitering, habilitering og 
individuell plan 

Utfordringer: 

• endring av sammensetning og drift av enheten fra 01.09.21 

• enhetslederne har tidligere hatt forvaltning som en del av sin stilling, dette fases ut i 
løpet av november 2021. 

• forvaltningsenheten er mer enn saksbehandling – enheten trenger tid på å finne ut av 
organisering og drift 

• behov for økt kompetanse innen helselovgivning og forvaltningsrett 

• skille mellom forvaltning og tjenesteutførelse 

 



4.4.3 Institusjonstjeneste Åfjord – ansvar 320 

Antall årsverk: 52,03 

Ansvarsområde: 

• Drift av sykehjem med 41 plasser + 1 obs. rom 

• Aktivitetsenheten 

• Kjøkken 

Utfordringer: 

• vakante stillinger - lite tilgang på vikarer 

• rekruttering og å bevare kompetansen i tjenesten  

• endring i pasientgruppa og behandlingsmetode krever annen bemanning 

• å ha ledige plasser til utskrivningsklare pasienter (USK) fra sykehus. Kommunene må 
betale for USK som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, kr. 
5 167,- per døgn 

• har gått over grunnbemanning siden 2020 – dette for å ta vare på ansatte/forebygge 
sykefravær, beholde ansatte/kompetanse i jobb 

• tilrettelegging for ansatte 

4.4.4 Hjemmetjeneste Åfjord – ansvar 330 

Antall årsverk: 39,99 

Ansvarsområde: 

• ca. 150 brukere – noe nedgang i antall, men økning i behov – alle 150 har minst ett 
besøk pr 14. dag, noen har 7 – 10 besøk i døgnet 

• befolkningen klarer seg selv lengre, men når behovet først melder seg er det store 
hjelpebehov 

• 36 omsorgsboliger ved Åfjord helsesenter og 11 omsorgsboliger ved Stoksund 
trygdepensjonat 

• hjemmesykepleie, trygghetsalarm, praktisk bistand osv. 

• ingen brukere som kun har omsorgsbolig ved Åfjord helsesenter 

Utfordringer: 

• vakante stillinger 

• det er i turnus færre på arbeid i helg/høytider, men vi har samme antall brukere både 
mandag og lørdag. 

• alt fravær må i utgangspunkt leies inn for, men vi har ingen … 

Ikke budsjett for en del av utgiftene ved hjemmesykepleien (slitasje på møbler, kjøkkenutstyr 
osv. ved omsorgsboligenhetene) 

4.4.5 Bo- og oppfølgingstjenesten – ansvar 332 

Antall årsverk: 29,13 

Ansvarsområde: 

• drift av bofellesskap: 11 beboere 

• drift av avlastningstilbud: 8 brukere 

• drift av støttekontakter: ca. 30 brukere 

• drift omsorgsstønad: 5 

• oppfølging hjemmeboende brukere: 11 

Med drift menes alt fra omfattende vedtak på 1/1-bemanning, døgnkontinuerlig oppfølging og 
oppfølging med ett treff i uka. Det inngår også til dels omfattende bruk av assistenttimer i 
hjemmet eller bistand i jobb. 



Utfordringer: 

• vakante stillinger  

• manglende fagkompetanse 

• lik bemanning tross nye boliger og flere beboere ved basen 

• høyt sykefravær 

• uforutsette behov, med det menes f.eks. barnevernstiltak i og utenfor hjemmet  

• økning i søknader som omfatter avlastning/assistenttimer  

• vansker med å rekruttere støttekontakter 

• utfordringer med arbeidsmiljø 

4.4.6 Pleie og omsorg Roan – ansvar 335 

Antall årsverk: 37,5 

Ansvarsområde: 

• felles enhet for hjemmebaserte tjenester, institusjon og kjøkken ved institusjon. 

• 70 (+/-) brukere – inklusiv 17 pasientrom og 21 omsorgsboliger 

Det har vært et belegg på nært mot 100% hele 2021 – og det har kun vært betalt for 2 døgn 
for utsatt mulighet til å motta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. 

PLO Roan har ikke ventelister pr nå – og har ledighet i omsorgsbolig. 

Utfordringer: 

• å skaffe tilstrekkelig kompetanse, dette gjelder både høyskole – og fagskoleutdannet 
personale, og innen både helsefagene og kjøkken. 

• en markant nedgang i søkermassen de siste årene av både helsefagarbeidere, 
sykepleiere og vernepleiere – og det er pr i dag et for lavt antall sykepleiere ved vår 
tjeneste. Dette medfører behov for å benytte bemanningsbyrå gjennom hele året– og 
den totale situasjon er belastende for den faste stab, lokal ledelse og budsjett 

• boligsituasjonen for vikarer er også en utfordring som krever mye oppmerksomhet som 
direkte konsekvens av vår hovedutfordring 

• en stadig økende grad av avansert og kostbare lokalt utførte kurer og 
behandlingsformer 

• økende bruk av bemanningsbyrå, samt færre ansatte i reduserte stillinger som kan 
leies inn uten at overtid slår inn – gir økt budsjettmessig belastning og overforbruk 

• vedtak på 1/1-bemanning og store avlastende tjenester har krevd ekstra ressurser de 
senere 2 - 3 år 

• bruk av ansatte via bemanningsbyrå medfører også store kostnader til innlosjering; 
møbler, husleie og it-tilknytninger – dette er ikke tradisjonelt lagt inn i budsjett 

4.4.7 Helse og familie – ansvar 340 

Antall årsverk: 25,92 

Flyktningetjenesten: 

Har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger etter avtale med IMDI. 7 
deltagere i introordningen + ca. 30 personer som oppsøker flyktningetjenesten regelmessig, 
Disse har ulike behov for praktisk oppfølging/hjelp.  

Vedtak for mottak i 2021 er 10 flyktninger: 3 personer kom i mars, 6 personer kommer 27. 
oktober. Da er det kommet 9 personer til Åfjord kommune i 2021.  

Utfordringer:  

Kommunale språkpraksisplasser, vi ser at mange av flyktningene dessverre ikke har gode nok 
språkkunnskaper til å kunne få en ordinær jobb. Manko på kommunale boliger til barnefamilier.  

 



Helsestasjonen:  

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste  

3 helsesykepleiere er under ICDP-sertifisering (foreldreveiledning).  

Utfordringer:  

2 helsesykepleiere skal ut i ett års permisjon fra juletider, ingen søkere til stillingene, men bruk 
av 1 helsesykepleier fra vikarbyrå fra medio januar-juli vil avhjelpe noe.  

Jordmor-ressursen på Fosen er bekymringsfull, vår jordmor er i større grad nødt til å stille på 
vakt interkommunalt grunnet vakanser i stillingene.  

Vaksinering har vært en stor tilleggsoppgave siste år i forbindelse med pandemien. Lovpålagte 
oppgaver er likevel blitt ivaretatt.  

Psykisk helse og rus: 

Lavterskel, ikke vedtaksberettiget.  

Utfordringer:  

Psykisk uhelse i befolkningen har økt det siste halvannet året, flere behøver psykisk hjelp 
under/etter pandemien.  

Grunnet en permisjon i 100 % stilling har vi gått med 60-100 % redusert bemanning i hele 
2021. Dette, i tillegg til økt press på tjenesten, har ført til at det forebyggende arbeidet har blitt 
nedskalert i denne perioden.  

Familiesenteret:  

Familiesenteret er en samlokalisering av disse 3 ovennevnte tjenestene. I tillegg huser vi PPT, 
kommunepsykologer, Fosen-Teamet, BUP og Rask psykisk helse. Fosen Barnevern er 
midlertidig lokalisert i andre lokaler grunnet plassproblem, men er tenkt innlemmet igjen så 
snart det er mulig.  

Utfordringer: 

Lokalene er pr. dags dato for små, det er mangel på kontorplasser. Lokalene har i tillegg 
utfordringer med inneklimaet, ventilasjonsproblemer, maur etc.  

Legetjenesten:  

3 leger er i gang med spesialisering innen allmennmedisin. Gode økonomiske og tilrettelagte 
avtaler for å beholde fagkompetansen må til, og er en medvirkende årsak at vi har faste leger 
i alle hjemler.  

Utfordringer:  

Økt press på tjenesten grunnet testing og vaksinering Covid-19, spesielt på 
kommuneoverlege/smittevernlege og hjelpepersonellet.  

Grunnet stor prisøkning på medisinsk forbruksmateriell ligger tjenesten for høyt i forbruk på 
dette området. 

Legetjenestens lokaler i søndre del av Åfjord er gamle og utslitte.  

 

Rehabiliteringstjenesten:  

Har ansvar for diagnostisering, behandling og rehabilitering av pasienter på institusjon og i 
hjemmet, forebyggende helsearbeid til barn, unge, voksne og eldre, aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede og hjelpemiddelhåndtering.  

Hverdagsrehabilitering og frisklivsarbeid er under opptrapping igjen.  



Utfordringer:  

Stort press på tjenesten etter at samfunnet åpnet igjen, man ser ettervirkningene av 
pandemien i form av nedsatt fysisk kapasitet hos en del. Man merker at treningsgruppene og 
det forebyggende arbeidet har ligget nede.  

1 ergoterapeut skal ha permisjon i ett år fra juletider, og man har pr. dags dato ingen søkere 
til stillingen. 

4.4.8 – Forslag til tiltak for enhetene i sektoren 

• felles rekrutteringsplan for hele sektoren 

• mentorordning for nyansatte  

• forebygge sykefravær; god grunnbemanning, godt arbeidsmiljø, tydelige 
retningslinjer, ivaretakende ledelse, etablere samarbeid mellom verneombud-
plasstillitsvalgt-leder 

• ny turnus som er helsefremmende, rekrutterende og ivaretakende av etablerte gode 
ansatte 

• samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene  

• faglig fokus til tross for knapphet på ressurser 

• kompetanseheving 

• utligne forskjeller der lønn brukes som rekrutteringstiltak (sykepleier vs. 
helsefagarbeider) 

• god forvaltningsledelse mht tildeling av tjenester 

• utarbeid gode rutinebeskrivelser  

• skape møtearena for felles forståelse og informasjon i og mellom 
avdelingene/etatene 

• helsefremmende og forebyggende fokus i arbeidet vi gjør, i tjenestene vi gir, til 
brukere i alle aldersgrupper 

• gjennomgang av måten vi drifter og organiserer tjenestene/enhetene på 

• effektivisere tjenestene der det er mulig ved bruk av velferdsteknologi 

• gjennomgang og vurdering av hva som er nødvendig helsehjelp 

• multidose  
Multidose foreslås implementert i drift i PLO Roan fra 2022 

• digitalt natt-tilsyn 

Kostnad: 

• Rekrutteringstiltak – vanskelig å anslå kostnad 
Utlysninger, annonsering, mentorordning, kompetanseheving, stipendordninger og 
lønn er alle viktige elementer i en rekrutteringstanke 

• Multidose  
Helse ønsker at dette blir prioritert og at det kan kjøres som et felles prosjekt/ 
utprøvingsperiode for hjemmetjenesten Åfjord og Bo- og oppfølgingstjenesten over 2 
år. Det foreslås en oppstart med 25 brukere, men at antallet kan økes opp når en ser 
nytteverdi. Kostnad på ca. 2 000,- per bruker per år. 2022 – kr. 50 000, 2023 – kr. 
100 000,- 

• Digitalt natt-tilsyn  
Helse ønsker at dette blir prioritert, og at flere av enhetene kan få testet ut dette over 
en periode på 2 år med inntil 10 brukere 
Kostand på ca. kr. 895 per bruker 
2022 – kr. 110 000,- 
2023 – kr. 110 000,- 

• Kompetanseheving nyetablert Forvaltningsenhet – kr. 100 000,- 

Konsekvenser hvis vi ikke lykkes: 

• fortsatt mangelfull bemanning 

• utfordring med tilstrekkelig kompetanse 

• for stor arbeidsbelastning for ansatte 



• vi mister våre etablerte kompetente ansatte 

• økt bruk av bemanningsbyrå 

• store økonomiske konsekvenser 

• nedskalering av tjenestetilbud 

• mulig å ha forsvarlig drift? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Landbruk og tekniske tjenester 

Sektor for landbruk og tekniske tjenester omfatter blant annet tjenesteproduksjon innenfor 

landbruk, klima, miljø, skogbruk, vilt- og lakseforvaltning, drifts- og vedlikeholdstjenester på 

kommunal bygningsmasse, drift og vedlikehold av gatelys, vann-, vei-, og kloakknett, plan og 

byggesaks-behandling, brann-, redning- og beredskapstjenester, renhold av kommunal 

bygningsmasse, samt renovasjon og forvaltning av utleieboliger. 

2021 har vært et hektisk år både innenfor forvaltning og drift. Fra 01 januar ble i tillegg 

renholdsenheten som tidligere var fordelt på respektive sektorer, også samlet under drift. 

4.5.1 Budsjett 2022 per ansvar 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

400 Fellestjenester landbruk og tekniske tjenester                920 865             1 804 868             1 750 850  

410 Eiendom og drift          11 319 518           12 824 348           18 778 994  

420 Drift VAR -             871 926                   87 679                            -    

421 Kommunale veier og havner mv.            8 007 070             6 476 659             6 765 017  

430 Plan og byggesak            2 182 460             2 230 303             3 714 014  

440 Brann- og redningstjeneste            5 385 255             6 292 513             5 540 446  

450 Landbruk            3 070 226             3 243 961             3 830 112  

             30 013 468           32 960 331           40 379 433  

 

4.5.2 Fellestjenester – ansvar 400 

Her føres en andel av fagledernes lønn, dvs den delen av stillingen som ikke kan belastes 

selvkostområdene nedenfor. Felleskostnadene utgjør i overkant av 1 årsverk. I tillegg føres 

kommunens andel av brann/ teknisk vaktordning (70%).  

4.5.3 Eiendom og drift – ansvar 410 

Området har i 2021 utgjort ca 30 årsverk, hvorav ca. 18 årsverk på renhold og ca. 12 årsverk 

på bygningsdrift. I 2022 vil vi øke bemanningen på bygningsdrift med 2 hele stillinger. En hel 

stilling ved nytt aktivitetshus/Rådhus samt en ny stilling primært tilegnet skjødsel av kommunes 

grøntanlegg. Renhold vil også bli utvidet med 100% i forbindelse med nytt aktivitetshus. 

4.5.4 VAR – ansvar 420 

Området har i 2021 utgjort ca 5 årsverk på ren drift, samt ca 1,3 årsverk i administrative 

stillinger. Totalt 6 årsverk. I 2022 vil vi øke bemanningen på drift med 40% samt en 100% 

stilling innen prosjektgjennomføring. De fleste innfor drift deltar i en egen vaktordning for 

vannforsyningen. 

Stillingsbudsjettet sammen med planlagte investeringer utgjør grunnlaget for kommunale 

avgifter innenfor området. Avgiftene for 2022 vil sannsynligvis bli holdt på tilsvarende nivå som 

for 2021 når det gjelder vann. For avløp vil det mest sannsynlig bli en økning. 

Utfordringer innenfor området er store geografiske avstander, manglende kartlegging og 

registrering av ledningsanlegg, samt ressursmangel (personell). 

4.5.5 Veier og havner – ansvar 421 

Området har i 2021 utgjort ca 0,5 stilling. Vi drifter i liten grad kommunale veier selv, men 

benytter lokale maskinentreprenører til grusing, skraping, støvbinding, av grusveier samt 

grøftrensk og kantklipp i sommerhalvåret i tillegg til brøyting strøing i vinterhalvåret. Det er ikke 

faste avtaler på sommervedlikehold, her bestilles vedlikehold ut ifra behov. Det ble høsten 

2020 skrevet avtaler for vintervedlikehold for perioden 2020 – 2025. 



Utvalg for vekst og utvikling vil prioritere hvilke veier og plasser som skal asfalteres i 2022. 

Disse kostnadene tas ikke over drift. 

Åfjord kommune inngikk i 2021 en avtale med Fosenterminalen Bessaker AS om drifting av 

Fosen Kysthavn. Kommunale kaier på Monstad driftes i egenregi sammen med Fosen Vekst 

AS. 

Utfordringene er store geografiske avstander, mange kilometer kommunale veier fordelt på 

forholdsvis få brukere. 

4.5.6 Plan og byggesak – ansvar 430 

Området har i 2021 utgjort ca 7 årsverk, og vil bli beholdt uendret i 2022. 

Gebyrfastsettelse innenfor området er i prinsippet selvkost. Oppbygging av gebyrregulativ er i 

henhold til gjeldende Plan og bygningslov. Avgiftene for 2022 vil med stor sannsynlighet bli 

holdt på tilsvarende nivå som for 2021. 

4.5.7 Brann- og redningstjeneste – ansvar 440 

Ansvarsområdet gjelder kommunens brannberedskap. Kommunen har en 5-delt vaktordning 

hvor kostnadene fordeles 30/70 på henholdsvis Fosen brann og redningstjeneste og Åfjord 

kommune. I tillegg til brannberedskapen har personene tilknyttet vaktordningen også 

beredskap i forhold til eventuelle hendelser på kommunale bygg og anlegg. Det er kun den 

delen som belastes Fosen Brann og redning (30%) som belastes dette ansvarsområdet. 

4.5.8 Landbruk – ansvar 450 

Området har i 2021 utgjort ca 4,5 stillinger, hvorav 1 stilling har vært klima- og miljørådgiver. 

For 2022 vil landbruk reduseres med 1 stilling, da nyansatt klima og miljørådgiver vil bli plassert 

under rådmannens ansvarsområdet.  

Enheten driver rådgiving og veiledning, behandling av jordlov og konsesjonssaker, og forvalter 

på vegne av staten og Fylkesmannen ca 40 millioner tilskuddskroner til landbruksnæringen 

årlig, i tillegg til en deldiverse andre kommunale og Fylkeskommunale ordninger som 

drenering, SMIL, nydyrking, skogplanting mm. Det er Fylkesmannen som i stor grad legger 

føringer for enhetens arbeidsområder. 

Avdelingen behandler søknad om motorferdsel, driver viltforvaltning, skogrådgiving osv. 

Spredt avløp 

Åfjord kommune er i likhet med andre kommune pålagt å starte et arbeid med kartlegging og 

registrering av avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunale avløpsanlegg. 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. Denne personen 

finansieres gjennom et påslag på gebyr for slamtømming. 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Kultur, idrett og frivillighet 

Sektoren ivaretar kommunale oppgaver innenfor kultur, idrett og frivillighet. Arbeidet omfatter 

saksbehandling, forvaltningsarbeid, arrangementsutvikling og drift av ulike kommunale 

tjenester. 

4.6.1 Budsjett 2022 per ansvar 

Ansvar Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

500 Kultur, idrett og frivillighet            7 194 378             7 701 371             7 357 932  

510 Kulturskole            3 689 103             4 837 258             5 514 089  

520 Aktivitetshus                    1 388                 718 659             3 892 222  

530 Bibliotek            1 769 027             2 034 835             2 678 054  

             12 653 896           15 292 123           19 442 297  

 

4.6.2 Fellestjenester kultur, idrett og frivillighet – ansvar 500 

Ansvarsområdet består av flere underenheter. 

Fritidsklubben 

Åfjord fritidsklubb har i dag 2 ansatte fordelt på 0,7 årsverk. Klubben er lokalisert på Bakeriet 

kulturverksted, og har åpent to dager i uka. I tillegg til faste ansatte, benytter man seg av 

lærlinger og enkelte frivillige. Klubben gir i dag tilbud til barn fra mellomtrinn opp til og med 

videregående. 

Park og idrettsanlegg 

Kommunen eier og drifter de største idrettsanleggene. Nødvendige vedlikeholdsarbeider er 

satt i gang, og man utfører nødvendige tiltak etter prioritert rekkefølge. 

Museum og kulturminneforvaltning 

Åfjord kommune eier flere bygg med stor kulturhistorisk verdi. Bygningene har en unik historie 

og identitet, og skal tas vare på slik at dette kan formidles videre. Fellestrekket for alle bygg er 

et løpende behov for ettersyn og vedlikehold. 

Arrangement og opplevelser 

Kommunen skal opprettholde sin rolle som tilrettelegger, med muligheter til å bidra med 

arrangementsstøtte og rådgivning. Dette vil på sikt bidra til å bygge lokal arrangørkompetanse, 

samtidig som man styrker lokal forankring og engasjement.  

4.6.3 Kulturskole – ansvar 510 

Åfjord kulturskole har i dag 8 lærere i totalt 6,3 årsverk og rektor i hel-stilling. Kulturskolen har 

177 elever fordelt på 212 elevplasser. Det utgjør en relativt høy dekningsgrad.    

Kulturskolen søker å forsterke samarbeidet med andre enheter i kommunen, som barnehage, 

skole, helsesektor, frivillighet og flere.    

I tillegg satser kulturskolen på å forsterke sin rolle som kompetansesenter, bl.a. ved 

å videreutvikle sin kompetanse i tilrettelagt musikkundervisning.   

 

 

 



4.6.4 Aktivitetshus – ansvar 520 

Aktivitetshuset åpner i løpet av 2022. I budsjettet for det kommende året har vi lagt inn 

driftsutgifter til oppvarming og annet bassengteknisk materiale. I tillegg budsjetteres det med 

4 årsverk knyttet til bassengdrift. 

4.6.5 Bibliotek – ansvar 530 

Åfjord folkebibliotek har i dag 4 ansatte fordelt på 2,63 årsverk. Hovedbiblioteket ligger 

lokalisert i Åfjord sentrum med filialer ved Stoksund oppvekstsenter og i Julie Næss-tunet i 

Roan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Investeringsbudsjett 

Åfjord kommunestyre har i møte 09.12.21 vedtatt følgende investeringsbudsjett i økonomiplan-

perioden (her listet opp med tilhørende finansiering, samt en oppsummerende tabell). 

Investeringsbudsjettet 2022 2023 2024 2025 

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

Lån 2 000 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  

MVA-komp 500 000  500 000  500 000  500 000  

          

Nytt rådhus 59 000 000        

Lån 49 100 000        

MVA-komp 9 900 000        

          

Utkjøp leiligheter Familiesenteret 6 600 000        

Lån 6 600 000        

          

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

Lån 3 500 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  

MVA-komp 500 000  500 000  500 000  500 000  

          

Asfaltering av veier og plasser 4 000 000    4 000 000     

Lån 3 600 000    3 600 000    

MVA-komp 400 000    400 000   

          

PC-utstyr skole 212 000  212 000  212 000  212 000  

Lån 170 000  170 000  170 000  170 000  

MVA-komp 42 000  42 000  42 000  42 000  

          

Åfjord kirke - oppgradering  1 412 500  500 000      

Lån 1 130 000  400 000      

MVA-komp 282 500  100 000      

          

Renovering Stoksund kirke 1 962 000        

Lån 1 570 000        

MVA-komp 392 000        

          

IT-investeringer Fosen IKT 400 000        

Lån 320 000        

MVA-komp 80 000        

          

Brennholmen 500 000  500 000  500 000  500 000  

Lån 500 000  500 000  500 000  500 000  
  
          

Helsehus 15 000 000  5 000 000      

Lån 12 500 000  4 200 000      

MVA-komp 2 500 000  800 000      

           
 
 

 
 

 
       



 
Helseplattformen 

 
2 000 000  

 
8 000 000  

Lån 2 000 000  8 000 000      

          

Smartboard skole 450 000  450 000  450 000  450 000  

Lån 360 000  360 000  360 000  360 000  

MVA-komp 90 000  90 000  90 000  90 000  

          

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

Bruk av disp.fond 5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  

          

Uteområde Åset skole 3 000 000        

Lån 2 400 000        

MVA-komp 600 000        

          

Uteområde Stoksund 2 100 000        

Lån 1 680 000        

MVA-komp 420 000        

          

Fosen Vekst - nytt bygg 25 000 000  10 000 000      

Lån 20 800 000  8 350 000      

MVA-komp 4 200 000  1 650 000      

          

Total investering 133 136 500  34 662 000  15 162 000  11 162 000  

 

Der det foreslås følgende finansiering (se for øvrig tabell §5-5 i hovedoversikter): 

  Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 

Total investering          133 136 500           34 662 000           15 162 000           11 162 000  

Lån -       108 230 000  -       25 980 000  -         8 630 000  -         5 030 000  

MVA-komp -         19 906 500  -         3 682 000  -         1 532 000  -         1 132 000  

Bruk av disp.fond -           5 000 000  -         5 000 000  -         5 000 000  -         5 000 000  

Total finansiering -       133 136 500  -       34 662 000  -       15 162 000  -       11 162 000  

Kontroll                             -                              -                              -                              -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hovedoversikter 

 

6.1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 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  

 


