Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Åfjord kommunestyre
Teams, Digitalt møte
14.05.2020
09:00 -

Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for
innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Vibeke Stjern
Gro Alida Kristiansen
Erik Jakobsen
Karin Viken Sumstad
Bjørn Arne Hosen
Stian Skjærvik Hansen
Walter Solberg
Alf Håkon Skjærvik
Sandra Brattgjerd
Per Ivar Markanes
Einar Eian
Anne Iren Lian
Synnøve Tronsen
Lauritsen
Håkan Berdahl
Tone Bårdli
Erling Iversen
Jon Husdal
Oddbjørn Rømma
Hanne Skjæggestad
Mari Krogfjord
Heidi Moen Svenning
Eirik Lothe
Berit Gundersen
Nina Edvardsen
Gunnar Singsaas
Halvor Valderaunet
Bueng
Thore Erling Pettersen

Funksjon
ORD
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
VORD
MEDL
MEDL

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
KRF
FRP
FRP

MEDL

V

1

2

Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 4/20

Møteprotokoll - KST 02.04.2020
Saker til behandling

PS 31/20

Lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og
bygningsloven, matrikkellova og
eierseksjonsloven, Åfjord kommune

PS 32/20

5058 Reguleringsplan Åsmundvatnet
boligområde - andre gangs behandling

PS 33/20

5058-165/193-Klargjøring Myrahaugen
boligfelt.

PS 34/20

Møtegodtgjørelse - Fjellstyret

PS 35/20

Utbedring og rehabilitering av Åfjord
Helsesenter-sykehjem gruppe 4

PS 36/20

Regnskap Fellesnemnda Roan Åfjord 2019

PS 37/20

Årsmelding og årsregnskap 2019 - Roan
kommune

PS 38/20

Årsmelding og årsregnskap 2019

PS 39/20

Opprop: "Evakuer barna i Moria nå!"

PS 40/20

Prinsipper og retningslinjer for salg og utleie av
kommunalt næringsareal

Infosaker:
 Roan sykeheim
 Aktivitetshus
 Omstillingsprogrammet
 Covid-19 status
 Region Fosen
 Mobil- og bredbåndsutbygging

Vibeke Stjern
Ordfører
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Referatsaker

RS 4/20 Møteprotokoll - KST 02.04.2020 Møteprotokoll - KST 02.04.2020
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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Åfjord kommunestyre
, Digitalt møte, Teams
02.04.2020
09:00 – 14:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Vibeke Stjern
Gro Alida Kristiansen
Erik Jakobsen
Karin Viken Sumstad
Bjørn Arne Hosen
Walter Solberg
Alf Håkon Skjærvik
Sandra Brattgjerd
Per Ivar Markanes
Einar Eian
Anne Iren Lian
Synnøve Tronsen Lauritsen
Håkan Berdahl
Tone Bårdli
Erling Iversen
Jon Husdal
Oddbjørn Rømma
Hanne Skjæggestad
Mari Krogfjord
Heidi Moen Svenning
Nina Edvardsen
Gunnar Singsaas
Halvor Valderaunet Bueng
Thore Erling Pettersen

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Stian Skjærvik Hansen
MEDL
Eirik Lothe
MEDL
Berit Gundersen
MEDL
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Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
KRF
FRP
FRP
V
Representerer
AP
SP
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Eva Berdal Nygård
Jan Birger Werkland Sandmo
Frank Arne Andreassen

Møtte for
Stian Skjærvik Hansen
Eirik Lothe
Berit Gundersen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Per O. Johansen
Nina Knutsen
Reidun Momyr
Lars Helge Kolmannskog
Laila Refsnes
Kjell Vingen
Per-Eivind Strudshavn

Stilling
Rådmann
Sekretær
Sektorsjef for oppvekst
Sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester
Sektorsjef for helse og velferd
Arealplanlegger
IKT-konsulent

Andre møtende:
Navn:
Rolf Øia

Representerer
Åfjord Utvikling

Merknader:
Ingen merknader til innkalling
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Representerer
AP
SP
SP

Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 2/20

Møteprotokoll - KST 13.02.2020

RS 3/20

5058 - Beredskapsråd Saker til behandling

PS 19/20

Masterplan 2020 - 2025: Hele Åfjord - Hele året

PS 20/20

Saldering budsjett fra Roan 2019

PS 21/20

Budsjett 2020 - Budsjettjusteringer

PS 22/20

Fornybarsenteret Åfjord KF Regnskap 2019 og valg av
styre

PS 23/20

Årsmeldinger 2019 fra kontrollutvalgene i Roan og
Åfjord

PS 24/20

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2020

PS 25/20

Retningslinjer- Flagging av andre flagg på Åfjords
kommunes offentlige bygninger og grunn

PS 26/20

Detaljregulering for Måvika, plan-ID - sluttbehandling

PS 27/20

Kommuneplanens arealdel - areal unntatt rettsvirkning sluttbehandling

PS 28/20

Tilrettelagte boliger og avlastningsbolig for barn

PS 29/20

Covid-19: Tiltakspakke for utsatt næringsliv i Åfjord som
følge av Korona-pandemien

PS 30/20

Stilling som prosjektleder for samferdsel og
infrastruktur i Fosenregionen

Drøfting/Infosaker:






Covid-19 «Korona-virus» - status og forholdsregler
Ordfører, rådmann og sektorsjefene for helse, oppvekst og landbruk og tekniske tjenester
orienterte om status for koronasituasjonen i Åfjord kommune, samt tiltak og beredskapsarbeid i
de ulike sektorene.
Aktivitetshus – status
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester orienterte om status i arbeidet med bygging av
aktivitetshus og ny Åfjord VGS.
Mobil og bredbåndsutbygging – status
Varaordfører og rådmannen orienterte om status i arbeidet med mobil og bredbåndsutbygging i
Åfjord kommune.
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Omstillingsprogrammet – status
Rådmannen orienterte om status i arbeidet med etablering av omstillingsprogrammet, herunder
tilsetting av daglig leder og konstituering av styret.
Ny sentrumsbarnehage
Sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester om status og fremdrift i arbeidet med ny
sentrumsbarnehage.
Vik/Bessaker og Brandsfjord barnehager
Sektorsjef for oppvekst orienterte om at Vik/Bessaker og Brandsfjord barnehager organisatorisk
slåes sammen til en enhet.

Vibeke Stjern
ordfører
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Referatsaker
RS 2/20 Møteprotokoll - KST 13.02.2020 Møteprotokoll - KST 13.02.2020
RS 3/20 5058 - Beredskapsråd - 5058 - Beredskapsråd -
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Saker til behandling
PS 19/20 Masterplan 2020 - 2025: Hele Åfjord - Hele året
Rådmannens innstilling
Åfjord Kommune finner at den fremlagte Masterplanen for Åfjord gir et godt grunnlag for utvikling av Åfjord som
reisemål og at den samsvarer med kommunens egne målsetteringer for reiselivsutviklingen. Kommunestyret
slutter seg derfor til planens hovedtrekk, og anbefaler at den legges
til grunn for fremtidig planlegging og behandling av saker som berører utviklingen av Åfjord som reisemål.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord Kommune finner at den fremlagte Masterplanen for Åfjord gir et godt grunnlag for utvikling av
Åfjord som reisemål og at den samsvarer med kommunens egne målsetteringer for reiselivsutviklingen.
Kommunestyret slutter seg derfor til planens hovedtrekk, og anbefaler at den legges
til grunn for fremtidig planlegging og behandling av saker som berører utviklingen av Åfjord som
reisemål.

PS 20/20 Saldering budsjett fra Roan 2019
Rådmannens innstilling
Åfjord kommune vedtar Roan kommunes saldering av budsjett 2019, dette under forutsetning av at
regnskap 2019 avlegges med positivt resultat.
Salderinger:
Kr. 500 000,- av Roan kommunes disposisjonsfond avsettes til rassikring vei Hopstad-Osen grense.
Roan kommunes ubrukte lånemidler overføres til følgende prosjekter:
Grunnvannsbrønn Sumstad
kr. 1 400 000,Asfaltering kommunale veier
kr. 1 500 000,Myrahaugen boligfelt
kr. 750 000,Gapahuk Utro
kr. 200 000,Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Tilleggsforslag fremmet av Karin Viken Sumstad (Ap):
Ny setning settes inn i innstilling:
Tidligere vedtak og prosjektplaner oversendes utvalgene de hører hjemme for videre oppfølging.

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremmet av Karin Viken Sumstad (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommune vedtar Roan kommunes saldering av budsjett 2019, dette under forutsetning av at
regnskap 2019 avlegges med positivt resultat.
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Salderinger:
Kr. 500 000,- av Roan kommunes disposisjonsfond avsettes til rassikring vei Hopstad-Osen grense.
Roan kommunes ubrukte lånemidler overføres til følgende prosjekter:
Grunnvannsbrønn Sumstad
kr. 1 400 000,Asfaltering kommunale veier
kr. 1 500 000,Myrahaugen boligfelt
kr. 750 000,Gapahuk Utro
kr. 200 000,Tidligere vedtak og prosjektplaner oversendes utvalgene de hører hjemme for videre
oppfølging.

PS 21/20 Budsjett 2020 - Budsjettjusteringer
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar følgende budsjettjusteringer i Budsjett 2020 for Åfjord kommune:
Anvar
110
110
200
200
410
410
410
410
420
420
420
420
420
421
421
110
430
430
110
110
500
500
001
001
100
100
320
320
340
340

Funksjon
1201
1201
2110
2011
1900
2650
3150
2610
3400
3450
3530
3540
3450
3300
3321
1201
3020
3030
1201
1201
3850
3850
1001
1009
1200
1200
2532
2532
2320
2410

Konto
12900
12400
12900
14700
12900
12900
12900
12300
12900
12900
12900
12900
12400
12900
12900
16900
12900
12900
16500
12400
12900
12700
12900
11900
16900
13500
16900
16501
16900
13000

Beløp
-kr 220 000,00
kr 220 000,00
-kr 250 000,00
kr 250 000,00
-kr
23 000,00
-kr
55 000,00
-kr
26 000,00
kr 104 000,00
-kr 239 000,00
-kr 350 000,00
-kr 300 000,00
-kr 200 000,00
kr 1 089 000,00
-kr
40 000,00
-kr 280 000,00
kr 1 630 000,00
-kr 320 000,00
-kr 120 000,00
-kr 1 089 000,00
kr 219 000,00
-kr 100 000,00
kr 100 000,00
-kr
30 000,00
kr
30 000,00
kr
50 000,00
-kr
50 000,00
kr 500 000,00
-kr 500 000,00
kr 150 000,00
-kr 150 000,00
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400
450
410
410
510
510
410
100
100
100
100

1202
3600
1300
1900
3830
3830
1300
3250
3250
3250
3250

16900
17000
16900
16900
16900
16004
17900
14902
16902
14700
18100

kr 1 500 000,00
-kr 500 000,00
kr 500 000,00
kr 1 500 000,00
kr 110 000,00
-kr 110 000,00
kr 534 000,00
-kr 1 200 000,00
-kr 300 000,00
-kr 400 000,00
-kr 1 634 000,00
kr
0

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar følgende budsjettjusteringer i Budsjett 2020 for Åfjord kommune:
Anvar
110
110
200
200
410
410
410
410
420
420
420
420
420
421
421
110
430
430
110
110
500
500
001
001
100

Funksjon
1201
1201
2110
2011
1900
2650
3150
2610
3400
3450
3530
3540
3450
3300
3321
1201
3020
3030
1201
1201
3850
3850
1001
1009
1200

Konto
12900
12400
12900
14700
12900
12900
12900
12300
12900
12900
12900
12900
12400
12900
12900
16900
12900
12900
16500
12400
12900
12700
12900
11900
16900

Beløp
-kr 220 000,00
kr 220 000,00
-kr 250 000,00
kr 250 000,00
-kr
23 000,00
-kr
55 000,00
-kr
26 000,00
kr 104 000,00
-kr 239 000,00
-kr 350 000,00
-kr 300 000,00
-kr 200 000,00
kr 1 089 000,00
-kr
40 000,00
-kr 280 000,00
kr 1 630 000,00
-kr 320 000,00
-kr 120 000,00
-kr 1 089 000,00
kr 219 000,00
-kr 100 000,00
kr 100 000,00
-kr
30 000,00
kr
30 000,00
kr
50 000,00

12

100
320
320
340
340
400
450
410
410
510
510
410
100
100
100
100

1200
2532
2532
2320
2410
1202
3600
1300
1900
3830
3830
1300
3250
3250
3250
3250

13500
16900
16501
16900
13000
16900
17000
16900
16900
16900
16004
17900
14902
16902
14700
18100

-kr
50 000,00
kr 500 000,00
-kr 500 000,00
kr 150 000,00
-kr 150 000,00
kr 1 500 000,00
-kr 500 000,00
kr 500 000,00
kr 1 500 000,00
kr 110 000,00
-kr 110 000,00
kr 534 000,00
-kr 1 200 000,00
-kr 300 000,00
-kr 400 000,00
-kr 1 634 000,00
kr
0

PS 22/20 Fornybarsenteret Åfjord KF Regnskap 2019 og valg av styre
Forslag til vedtak
1. Åfjord kommunestyre vedtar regnskap og revisors beretning, samt årsmelding for 2019 for
Fornybarsenteret Åfjord KF, som framlagt av foretakets styre.
2. Som styre for foretaket velges for 2 år:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
3. Åfjord kommunestyre vedtar at Åfjord kommune org.nr. 921 875 533, blir ny eierkommune for
Fornybarsenteret Åfjord KF (org.nr. 920 724 701).
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Jon Husdal, Gro Kristiansen og Håkan Berdahl stilte spørsmål om sin habilitet i kraft som
styremedlemmer i Fornybarsenteret KF.
Samtlige ble erklært habile i saken.
Ordfører Vibeke Stjern foreslo gjenvalg på samtlige styremedlemmer og varamedlem.
Votering:
Rådmannens innstilling med forslaget på valg av styremedlemmer og varamedlem ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Åfjord kommunestyre vedtar regnskap og revisors beretning, samt årsmelding for 2019 for
Fornybarsenteret Åfjord KF, som framlagt av foretakets styre.
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2. Som styre for foretaket velges for 2 år:
Styreleder: Jon Husdal
Nestleder: Gro Kristiansen
Styremedlem: Håkan Berdahl
Varamedlem: Ingrid Gauslaa Hårstad
3. Åfjord kommunestyre vedtar at Åfjord kommune org.nr. 921 875 533, blir ny eierkommune for
Fornybarsenteret Åfjord KF (org.nr. 920 724 701).

PS 23/20 Årsmeldinger 2019 fra kontrollutvalgene i Roan og Åfjord
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar årsmeldingen 2019 fra kontrollutvalgene i Roan kommune og Åfjord kommune til
orientering
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Kontrollutvalgets leder poengterte at det i saksframlegget er brukt lovhenvisning fra gammel
kommunelov.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsmeldingen 2019 fra kontrollutvalgene i Roan kommune og Åfjord kommune til
orientering
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PS 24/20 Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2020
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 til
etterretning.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Kontrollutvalgets leder påpekte at det ble brukt lovhenvisning fra gammel kommunelov i
saksframlegget.
Kontroll utvalgets leder påpekte at det var gjengitt feil innstilling i saken og fremmet i medhold av
kontrollutvalgets vedtak følgende innstilling:
Kommunestyret ber om at Kontrollutvalget gjennomfører følgende forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroller i 2020.
Forvaltningsrevisjon:
2020: Barnevern – internkontroll
Oppfølging etter forvaltningsrevisjon i 2015.
Eierskapskontroll:
2020: Fosen renovasjon IKS
Votering:
Den korrigerte innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret ber om at Kontrollutvalget gjennomfører følgende forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroller i 2020.
Forvaltningsrevisjon:
2020: Barnevern – internkontroll
Oppfølging etter forvaltningsrevisjon i 2015.
Eierskapskontroll:
2020: Fosen renovasjon IKS

PS 25/20 Retningslinjer- Flagging av andre flagg på Åfjords kommunes offentlige bygninger og
grunn

Rådmannens innstilling
Utvalget for kultur, idrett- og frivillighet slutter seg til forelagte retningslinjer for flagging med
andre flagg på Åfjord kommunes offentlige bygninger og grunn.
Saken videresendes til endelig behandling i Åfjord kommunestyre.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 13.03.2020
Behandling:
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalget for kultur, idrett- og frivillighet slutter seg til forelagte retningslinjer for flagging med
andre flagg på Åfjord kommunes offentlige bygninger og grunn.
Saken videresendes til endelig behandling i Åfjord kommunestyre.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Votering:
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret vedtar forelagte retningslinjer for flagging med andre flagg på Åfjord kommunes
offentlige bygninger og grunn.

PS 26/20 Detaljregulering for Måvika, plan-ID - sluttbehandling
Rådmannens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre detaljregulering for
Måvika, plan-ID 2019001, i henhold til vedlagte planforslag, med følgende endringer:
Plankartet:
− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF4 reduseres til tre tomter som justeres slik at de
blir liggende innenfor planavgrensningen til dagens reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden,
plan-ID 2018001, og som en utvidelse av BFF2, jamfør figur 6 i saksframlegget. Øvrig areal
endres til arealformål «naturområde».
−

Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF5 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål
«naturområde».

−

Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF8 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål
«naturområde».

−

Område for parkering SPA2 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål «naturområde».

−

Veg, SV1, justeres slik at den betjener de tre gjenværende tomtene innenfor BFF4, som blir en
forlengelse av BFF2, med den nye plasseringen de har fått, jamfør figur 6 i saksframlegget.
Videre nordover tas SV1 ut av planen. Arealet endres her til arealformål «naturområde».

−

Område for naust BUN1 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål «friområde».

−

Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1.

−

SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF).

−

Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF).

−

Gjenværende tomter til fritidsbebyggelse juster sånn at de ikke overskrider 1,0 daa.
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Reguleringsbestemmelsene:
 I punkt 1.1. tas «naust» ut.


I punkt 2.1. tas «Naust (U/N/B)» ut.



I punkt 3.1, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune».



Det tas inn et nytt punkt 3.3.
3.3. Skred
Før byggetillatelse gis for bygg som plasseres i aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang må
tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres.



Det tas inn et nytt punkt 3.3.
3.4. Områdestabilitet
Før tiltaksrealisering startes opp må det være gjennomført en sakkyndig geoteknisk vurdering av
hele området.



Som nytt andre avsnitt i punkt 4.1 tas inn:
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann
vernet i henhold til kulturminneloven § 14 eller § 4, skal arbeidet straks stanses
og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.



I punkt 4.3, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune».



I punkt 5.1.2. endres det til «maksimalt 7 hytter innenfor felt BFF2».



I punkt 5.1.2. tas avsnittene som omhandler BFF4, BFF5 og BFF8 ut.



I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut.



Punkt 5.2.2. endres til:
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1.
Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2.



Punkt 5.2.3. endres til:
Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha en maksimal
grunnflate på 80 kvm.



Punkt 5.2.6. endres til:
Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. Parkeringsområde SPA1 er
forbeholdt brukere av småbåtanlegget.



Punkt 5.4. med underpunkter tas ut i sin helhet.



I punkt 6.4.2. tas andre avsnitt ut.



Det tas inn et nytt punkt 10 og 10.1.:

10. Andre bestemmelser
10.1. Støv og støy
I anleggsperioden skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn.
Annet:
Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentene som ikke endrer
planens innhold.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å oppheve de deler av
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, som overlappes av detaljregulering for
Måvika, plan-ID 2019001.
Saksprotokoll i Planutvalget - 23.03.2020
Behandling:
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Rådmannen fremmet i møtet følgende presisering som tillegg til innstillingen:
Ny siste setning som tillegg til innstillingens pkt 1:
Detaljreguleringsplanen egengodkjennes for de deler av planen det ikke er reist innsigelse til.
Votering:
Innstillingen med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre detaljregulering for
Måvika, plan-ID 2019001, i henhold til vedlagte planforslag, med følgende endringer:
Plankartet:
− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF4 reduseres til tre tomter som justeres slik at de
blir liggende innenfor planavgrensningen til dagens reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden,
plan-ID 2018001, og som en utvidelse av BFF2, jamfør figur 6 i saksframlegget. Øvrig areal
endres til arealformål «naturområde».
−

Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF5 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål
«naturområde».

−

Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF8 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål
«naturområde».

−

Område for parkering SPA2 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål «naturområde».

−

Veg, SV1, justeres slik at den betjener de tre gjenværende tomtene innenfor BFF4, som blir en
forlengelse av BFF2, med den nye plasseringen de har fått, jamfør figur 6 i saksframlegget.
Videre nordover tas SV1 ut av planen. Arealet endres her til arealformål «naturområde».

−

Område for naust BUN1 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål «friområde».

−

Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1.

−

SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF).

−

Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF).

−

Gjenværende tomter til fritidsbebyggelse juster sånn at de ikke overskrider 1,0 daa.

Reguleringsbestemmelsene:
 I punkt 1.1. tas «naust» ut.


I punkt 2.1. tas «Naust (U/N/B)» ut.



I punkt 3.1, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune».



Det tas inn et nytt punkt 3.3.
3.3. Skred
Før byggetillatelse gis for bygg som plasseres i aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang må
tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres.



Det tas inn et nytt punkt 3.3.
3.4. Områdestabilitet
Før tiltaksrealisering startes opp må det være gjennomført en sakkyndig geoteknisk vurdering av
hele området.



Som nytt andre avsnitt i punkt 4.1 tas inn:
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann
vernet i henhold til kulturminneloven § 14 eller § 4, skal arbeidet straks stanses
og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.
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I punkt 4.3, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune».



I punkt 5.1.2. endres det til «maksimalt 7 hytter innenfor felt BFF2».



I punkt 5.1.2. tas avsnittene som omhandler BFF4, BFF5 og BFF8 ut.



I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut.



Punkt 5.2.2. endres til:
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1.
Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2.



Punkt 5.2.3. endres til:
Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha en maksimal
grunnflate på 80 kvm.



Punkt 5.2.6. endres til:
Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. Parkeringsområde SPA1 er
forbeholdt brukere av småbåtanlegget.



Punkt 5.4. med underpunkter tas ut i sin helhet.



I punkt 6.4.2. tas andre avsnitt ut.



Det tas inn et nytt punkt 10 og 10.1.:

10. Andre bestemmelser
10.1. Støv og støy
I anleggsperioden skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn.
Annet:
Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentene som ikke endrer
planens innhold.

Detaljreguleringsplanen egengodkjennes for de deler av planen det ikke er reist
innsigelse til.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å oppheve de deler av
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, som overlappes av detaljregulering for
Måvika, plan-ID 2019001.
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Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Hanne Skjæggestad (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av at hun har bistått tiltakshaver i
saken.
Hanne Skjæggestad ble erklært inhabil i saken.
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre detaljregulering for
Måvika, plan-ID 2019001, i henhold til vedlagte planforslag, med følgende endringer:
Plankartet:
− Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF4 reduseres til tre tomter som justeres slik at de
blir liggende innenfor planavgrensningen til dagens reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden,
plan-ID 2018001, og som en utvidelse av BFF2, jamfør figur 6 i saksframlegget. Øvrig areal
endres til arealformål «naturområde».
−

Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF5 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål
«naturområde».

−

Område for frittliggende fritidsbebyggelse BFF8 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål
«naturområde».

−

Område for parkering SPA2 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål «naturområde».

−

Veg, SV1, justeres slik at den betjener de tre gjenværende tomtene innenfor BFF4, som blir en
forlengelse av BFF2, med den nye plasseringen de har fått, jamfør figur 6 i saksframlegget.
Videre nordover tas SV1 ut av planen. Arealet endres her til arealformål «naturområde».

−

Område for naust BUN1 tas ut av planen. Arealet endres til arealformål «friområde».

−

Det vestre hjørne av BFT2 endres til parkeringsareal og benevnes SPA1.

−

SPA1 i planforslaget tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF).

−

Adkomstveg langs BFT2 tas ut. Arealet endres til arealformål friområde (GF).

−

Gjenværende tomter til fritidsbebyggelse juster sånn at de ikke overskrider 1,0 daa.

Reguleringsbestemmelsene:
 I punkt 1.1. tas «naust» ut.


I punkt 2.1. tas «Naust (U/N/B)» ut.



I punkt 3.1, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune».



Det tas inn et nytt punkt 3.3.
3.3. Skred
Før byggetillatelse gis for bygg som plasseres i aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang må
tilstrekkelig sikkerhet dokumenteres.



Det tas inn et nytt punkt 3.3.
3.4. Områdestabilitet
Før tiltaksrealisering startes opp må det være gjennomført en sakkyndig geoteknisk vurdering av
hele området.



Som nytt andre avsnitt i punkt 4.1 tas inn:
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Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann
vernet i henhold til kulturminneloven § 14 eller § 4, skal arbeidet straks stanses
og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.


I punkt 4.3, første avsnitt endres «Roan kommune» til «Åfjord kommune».



I punkt 5.1.2. endres det til «maksimalt 7 hytter innenfor felt BFF2».



I punkt 5.1.2. tas avsnittene som omhandler BFF4, BFF5 og BFF8 ut.



I punkt 5.2. settes det punktum etter «servicefunksjoner». Resten av avsnittet tas ut.



Punkt 5.2.2. endres til:
Det tillates oppført maksimalt 5 rorbuer, i tillegg til servicebygg innenfor felt BFT1.
Det tillates oppført maksimalt 6 rorbuer innenfor felt BFT2.



Punkt 5.2.3. endres til:
Maksimal utnyttelse av området er 50 % BYA. Rorbuene og servicebygget skal ha en maksimal
grunnflate på 80 kvm.



Punkt 5.2.6. endres til:
Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. utleieenhet på BFT1 og BFT2. Parkeringsområde SPA1 er
forbeholdt brukere av småbåtanlegget.



Punkt 5.4. med underpunkter tas ut i sin helhet.



I punkt 6.4.2. tas andre avsnitt ut.



Det tas inn et nytt punkt 10 og 10.1.:

10. Andre bestemmelser
10.1. Støv og støy
I anleggsperioden skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn.
Annet:
Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumentene som ikke endrer
planens innhold.

Detaljreguleringsplanen egengodkjennes for de deler av planen det ikke er reist
innsigelse til.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Åfjord kommunestyre å oppheve de deler av
reguleringsplan for Fv. 6312 Berfjorden, plan-ID 2018001, som overlappes av detaljregulering for
Måvika, plan-ID 2019001.

PS 27/20 Kommuneplanens arealdel - areal unntatt rettsvirkning - sluttbehandling
Saksprotokoll i Planutvalget - 23.03.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Åfjord kommunestyre vedtar kommuneplanens arealdel 2019-2030 for område vest for Lauvøya som
har vært unntatt fra rettsvirkning, avgrenset av farleder og grense til Ørland kommune, med de
arealformål som fremgår av kartet nedenfor:

Det vedtas ingen endring av planbestemmelsene. Vedtatte bestemmelser for arealformålene BV-1 og
NFFF-1 knyttes til de respektive arealene.
Det foreligger fortsatt innsigelse fra Fylkesmannen for de deler av området som gis arealformål BV-1 og
planen kan av den grunn ikke egengodkjennes av kommunen. Planvedtaket oversendes Fylkesmannen i
Trøndelag for mekling og eventuell endelig avgjørelse av kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §§ 5-6, 11-15 og 11-16.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Alf Håkon Skjærvik (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet i bakgrunn av at han er ansatt i selskapet som
har oppdrettskonsesjon i området.
Alf Håkon Skjærvik ble erklært habil i saken.
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre vedtar kommuneplanens arealdel 2019-2030 for område vest for Lauvøya som
har vært unntatt fra rettsvirkning, avgrenset av farleder og grense til Ørland kommune, med de
arealformål som fremgår av kartet nedenfor:
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Det vedtas ingen endring av planbestemmelsene. Vedtatte bestemmelser for arealformålene BV-1 og
NFFF-1 knyttes til de respektive arealene.
Det foreligger fortsatt innsigelse fra Fylkesmannen for de deler av området som gis arealformål BV-1 og
planen kan av den grunn ikke egengodkjennes av kommunen. Planvedtaket oversendes Fylkesmannen i
Trøndelag for mekling og eventuell endelig avgjørelse av kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §§ 5-6, 11-15 og 11-16.

PS 28/20 Tilrettelagte boliger og avlastningsbolig for barn
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 23.03.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord formannskap viser til innkomne tilbud for bygging av tilrettelagte boliger og avlastningsbolig for
barn, og anbefaler alternativet som innebærer bygging i massiv tre.
Denne løsningen innebærer en total prosjektkostnad på brutto 34,2 millioner kroner inkludert
merverdiavgift.
Formannskapet legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre viser til innkomne tilbud for bygging av tilrettelagte boliger og avlastningsbolig for
barn, og anbefaler alternativet som innebærer bygging i massiv tre.
Bruk av massiv tre i bygg er i tråd med politiske føringer i Åfjord kommune, det er et positivt element i
klimaregnskapet og det bidrar til å høyne kompetansen om denne typen byggeskikk i næringslivet.
Løsningene som er skissert ved bruk av massiv tre skaper et kvalitativt godt bygg med gode termiske
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egenskaper, og bygningsmassen vil fremstå som et signalbygg for denne typen byggeskikk lokalt i Åfjord
kommune.
Den valgte løsningen innebærer en total prosjektkostnad på 34,2 millioner kroner. Med fradrag for
merverdiavgift og tilskudd fra Husbanken på henholdsvis vel 6,5 og 7,1 millioner kroner, gir dette et
finansieringsbehov på kr 20,3 millioner kroner. Av dette er 1,3 millioner kroner finansiert i 2019, slik at
resterende lånebehov i 2020 er 19 millioner kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre låneopptak på 19 millioner kroner til finansiering av prosjektet,
godkjenne endelige avdrags- og rentevilkår, herunder eventuell rentebinding i hele eller deler av lånets
løpetid.

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Rådmannen la frem følgende endringer til innstillingen:
Siste setning i innstillingens 2. avsnitt endres til: Av dette er det tilsammen gjort låneopptak i
budsjettene for 2019 og 2020 på tilsammen 9,75 millioner kroner, slik at resterende lånebehov
er 10,55 millioner kroner.
Innstillingens siste avsnitt endres til: Rådmannen gis fullmakt til å gjøre låneopptak på 10,55
millioner kroner til fullfinansiering av prosjektet, godkjenne endelige avdrags- og rentevilkår,
herunder eventuell rentebinding i i hele eller deler av lånets løpetid.
Votering:
Formannskapets innstilling med framlagte endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre viser til innkomne tilbud for bygging av tilrettelagte boliger og avlastningsbolig for
barn, og anbefaler alternativet som innebærer bygging i massiv tre.
Bruk av massiv tre i bygg er i tråd med politiske føringer i Åfjord kommune, det er et positivt element i
klimaregnskapet og det bidrar til å høyne kompetansen om denne typen byggeskikk i næringslivet.
Løsningene som er skissert ved bruk av massiv tre skaper et kvalitativt godt bygg med gode termiske
egenskaper, og bygningsmassen vil fremstå som et signalbygg for denne typen byggeskikk lokalt i Åfjord
kommune.
Den valgte løsningen innebærer en total prosjektkostnad på 34,2 millioner kroner. Med fradrag
for merverdiavgift og tilskudd fra Husbanken på henholdsvis vel 6,5 og 7,1 millioner kroner, gir
dette et finansieringsbehov på kr 20,3 millioner kroner. Av dette er det tilsammen gjort låneopptak i
budsjettene for 2019 og 2020 på tilsammen 9,75 millioner kroner, slik at resterende lånebehov er 10,55
millioner kroner.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre låneopptak på 10,55 millioner kroner til fullfinansiering av prosjektet,
godkjenne endelige avdrags- og rentevilkår, herunder eventuell rentebinding i i hele eller deler av lånets
løpetid.

PS 29/20 Covid-19: Tiltakspakke for utsatt næringsliv i Åfjord som følge av Korona-pandemien
Rådmannens innstilling
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Koronapandemien og tiltakene som er satt i verk for å hindre spredningen av koronaviruset i Norge har
store negative virkninger for deler av næringslivet. For å kunne bidra i en krevende situasjon, ønsker
Åfjord kommunestyre å etablere at særskilt fond på 1 million kroner, som skal gå til tiltak for å avhjelpe
de delene av næringslivet i Åfjord som har fått særlige utfordringer som følge av koronapandemien.
Dette kan handle om tiltak for å sikre sysselsetting, kompetanseheving, markedstiltak mv. Som i
tiltaksapparatet ellers er det ønskelig at lokale penger kan utløse nye eksterne midler, slik at tiltakene gir
mest mulig effekt. Samtidig må midlene brukes på en slik måte at tildelingene oppleves som
forutsigbare, rettferdige og effektfulle.
Tiltakene vil i seg selv ikke være avgjørende for å trygge bedriftene i kommunen i en krevende tid, men
kan være et element sammen med øvrige tiltakspakker i regi av fylkeskommune, NAV og staten.
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å disponere tiltaksmidlene på vegne av Åfjord kommune.
Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og rådmannen bes om å innarbeide tiltaket i Åfjord
kommunes budsjett for 2020.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Ordfører Vibeke Stjern fremmet følgende forslag:
Andre setning erstattes med følgende:
For å kunne bidra i en krevende situasjon, ønsker Åfjord kommunestyre å etablere at særskilt fond på 3
millioner kroner, som skal gå til tiltak for å avhjelpe de delene av næringslivet i Åfjord som har fått
særlige utfordringer som følge av koronapandemien.
Første setning i siste avsnitt erstattes med:
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å utarbeide retningslinjer for, og disponere tiltaksmidlene
på vegne av Åfjord kommune.
Votering:
Rådmannens innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Koronapandemien og tiltakene som er satt i verk for å hindre spredningen av koronaviruset i Norge har
store negative virkninger for deler av næringslivet. For å kunne bidra i en krevende situasjon, ønsker
Åfjord kommunestyre å etablere at særskilt fond på 3 millioner kroner, som skal gå til tiltak for å
avhjelpe de delene av næringslivet i Åfjord som har fått særlige utfordringer som følge av
koronapandemien.
Dette kan handle om tiltak for å sikre sysselsetting, kompetanseheving, markedstiltak mv. Som i
tiltaksapparatet ellers er det ønskelig at lokale penger kan utløse nye eksterne midler, slik at tiltakene gir
mest mulig effekt. Samtidig må midlene brukes på en slik måte at tildelingene oppleves som
forutsigbare, rettferdige og effektfulle.
Tiltakene vil i seg selv ikke være avgjørende for å trygge bedriftene i kommunen i en krevende tid, men
kan være et element sammen med øvrige tiltakspakker i regi av fylkeskommune, NAV og staten.
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å utarbeide retningslinjer for, og disponere tiltaksmidlene
på vegne av Åfjord kommune. Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og rådmannen bes om
å innarbeide tiltaket i Åfjord kommunes budsjett for 2020.

PS 30/20 Stilling som prosjektleder for samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen
Rådmannens innstilling
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Åfjord kommunestyre viser til vedtak i Rådet for Fosenregionen i møte den 28. februar 2020, og slutter
seg til at Rådet lyser ut og tilsetter i stilling som prosjektleder for samferdsel og infrastruktur, og som
organisatorisk blir underlagt daglig leder i Rådet.
Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeider kostnadene ved Åfjord kommunes andel for
stillingen i budsjettet for 2021 og i økonomiplanen 2021 – 2024.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre viser til vedtak i Rådet for Fosenregionen i møte den 28. februar 2020, og slutter
seg til at Rådet lyser ut og tilsetter i stilling som prosjektleder for samferdsel og infrastruktur, og som
organisatorisk blir underlagt daglig leder i Rådet.
Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeider kostnadene ved Åfjord kommunes andel for
stillingen i budsjettet for 2021 og i økonomiplanen 2021 – 2024.
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Saker til behandling

PS 31/20 Lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven, Åfjord kommune
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Arkiv: 2020/1534-1
Dato: 21.04.2020
Saksbehandler:
Geir Ola Aune

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
5/20
31/20

Utvalg
Utvalg Vekst / utvikling
Åfjord kommunestyre

Møtedato
28.04.2020
14.05.2020

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR I MEDHOLD AV PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA OG EIERSEKSJONSLOVEN,
ÅFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven som gjeldene forskrift fra 01.01.2020 for Åfjord
kommune.
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 28.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommune vedtar lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven,
matrikkellova og eierseksjonsloven som gjeldene forskrift fra 01.01.2020 for Åfjord
kommune.

Sakens bakgrunn og innhold
Lokal forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, matrikkellova og
eierseksjonsloven ble ikke med under behandling av forskrifter kommunale gebyrer i
sak PS 13/20 i kommunestyremøte 13.020.2020.
Forskriften har vært lagt ut på høring, med høringsfrist 27.12.2019, det var ved fristens
utløp ikke innkommet merknader.
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Forskrift er en rettslig bindende regulering som er hjemlet i lov. Forskrift er et vedtak
som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av
personer. Saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes.
Grunnlag for å innkreve avgifter og gebyrer må være forankret i forskrift innenfor
gjeldende område.
Forslag til forskrift ligger inn på saksframlegget.
Folkehelsevurdering
Ut fra folkehelsevurdering er forskriftene med på å trygge folkehelsen.
Administrasjonens vurdering
En forskrift er en rettslig bindende regulering med hjemmel i lov. For å ha rettslig
virkning må forskriften kunngjøres.
Forskriftene har vært lagt ut på høring uten at det er innkommet noen merknader.
Forskriftene har hjemmel i gyldig lov innenfor de aktuelle områdene, og har vært lagt ut
på høring uten at det er innkommet merknader. Saken vurderes derfor som godt
opplyst, og vedtak om kunngjøring kan fattes.
Forskriftene er også grunnlaget for å kunne kreve avgifter og gebyrer innenfor de
gjeldende områdene.
Forslag til forskrift:

Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, matrikkellova og
eierseksjonsloven, Åfjord kommune, Trøndelag
Åfjord kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter blant annet plan- og
bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven.
De nye gebyrsatsene følger til enhver tid det gjeldende gebyrregulativet. Regulativet kan fås i sin
helhet ved henvendelse til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord, telefon 72 51 00 00 eller på
kommunens hjemmeside: www.afjord.kommune.no
Hjemmel: Fastsatt av Åfjord kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om
eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32 og lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner
(eierseksjonsloven) § 7.
Forskriften er gjeldende fra 01.01.2020.
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Arkiv: 2020/124-22
Dato: 06.04.2020
Saksbehandler:
Sverre Fjellheim

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
22/20
32/20

Utvalg
Planutvalget
Åfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020
14.05.2020

5058 REGULERINGSPLAN ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE ANDRE GANGS BEHANDLING
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet
boligområde, planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelige av Multiconsult, tas dette området
ut av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen
i samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.

Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saksprotokoll i Planutvalget - 06.05.2020
Behandling:
Rådmannen la fram følgende korrigerte innstilling:
Planutvalget i Åfjord godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet
boligområde, planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Planutvalget godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
3. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
4. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen
i samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
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Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet
boligområde, planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen
i samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.

Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Votering:
Den korrigerte innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Planutvalget i Åfjord godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet
boligområde, planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Planutvalget godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen
i samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.

Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til reguleringsplan for Åsmundvatnet
boligområde, planid 201703, datert 17.01.2020, med tilhørende beskrivelse.
Kommunestyret godkjenner også bestemmelser til planen datert 30.04.2020.
Godkjenningen gjøres med følgende forbehold:
1. Dersom de foreliggende grunnundersøkelser og geotekniske konklusjoner for
byggeområdet KB 2 ikke vurderes som tilstrekkelig av Multiconsult, tas dette området ut
av planen, og omgjøres til LNFR-areal.
2. De byggetomter som undersøkes med tanke på skredfare, endres eller tas ut av planen
i samsvar med konklusjonene i rapport når den foreligger. Endret areal omgjøres også
her til LNFR.
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Ordfører gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i plandokumenter.

Sakens bakgrunn og innhold
Kystplan AS har på vegne av Axesto AS v. Asgeir Frønes utformet forslag til
reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde. Planforslaget er i stor grad i samsvar
med avgrensningen i kommunedelplanen for Åfjord sentrum fra 2014. Intensjonen med
planen er, som det står i planbeskrivelsen side 5:
Planforslaget innenfor reguleringsgrensen er på ca. 134 daa. Ca 34 daa disponeres til
konsentrert boligbebyggelse med minimum 85 boenheter, ca. 4,5 daa er forbeholdt
blokkbebyggelse med en mulig kapasitet fra 12 til 20 boenheter og 27,5 daa disponeres til 35
eneboliger.
Området er så stort at det er valgt 3 forskjellige boligformål, men samtidig så «lite» at de 3
boligformålene ligger samlet. Arealet til boligbygging er ca. 65 daa uten fasiliteter som veg,
lekeplasser etc.
Arealet som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse er på ca. 93 daa.
Se Vedlegg 11 - Arealoversikt

Første planforslag ble levert 30.10.2019. Kartutsnitt er vist nedenfor:

Administrasjonen var ikke fornøyd med dette forslaget. Dette først og fremst fordi:


Planen hadde uklare overganger på hva som skal være offentlige og private veger
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Østre hovedveg gikk i stor grad langs etablert gang- og sykkelveg hvor det var dels
problematiske grunnforhold.
Boligvegene opp mot de øvre boligtomtene var for smale og bratte.

Dette ble drøftet i planutvalget i møtet 15.11.2019. Der ble følgende vedtak fattet:
Det Faste Planutvalget ber om at rådmannen går i dialog med grunneier for å bearbeide
planforslaget slik at boligområdet blir mest mulig funksjonelt både for fremtidens
beboere, og for vedlikehold og drift av området, jf de innspillene som er gjort i
saksutredningen.

Saken ble også drøftet i planutvalget 16.12.19, hvor det i referatet står:
Orientering om reguleringsplanarbeidet for Åsmundvatnet Boligområde
Sektorsjef Landbruk og tekniske tjenester, Lars Helge Kolmannskog orienterte om
status i arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for nytt boligområde ved
Åsmundvatnet på Frøneset, og svarte på spørsmål.
Det faste planutvalget har tidligere fått tilsvarende orienteringer, blant annet i møte den
5. juni 2019 og den 15.11.2019.
Basert på orienteringene som ble gitt i møtet, og for å sikre nødvendig fremdrift i
prosjektet, gir Det faste planutvalget rådmannen fullmakt til å godkjenne endelig
høringsutkast, og å sende utkast til reguleringsplan for nytt boligområde på Frøneset ut
på offentlig høring.

Revidert planforslag ble mottatt medio januar. Dette forslaget så ut til å imøtekomme
mye av de innvendinger som var reist.
I medhold av fullmakten la administrasjonen ut forslaget til høring umiddelbart.
Utsnitt av revidert plankart:
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Offentlig ettersyn ble annonsert 21.01.2020.
Innkomne uttalelser.
Trøndelag fylkeskommune:
Så langt vi kan se, er det ikke knyttet rekkefølgebestemmelser til fortau og
gang- sykkelveger som sikrer opparbeidelse sammen med feltet for øvrig. Vi
anbefaler at slike bestemmelser tas inn i planen.
Det er lagt bebyggelse også på de høyeste punktene i området.
Landskapsvirkningen av dette bør vurderes nøye og det bør ses på om det er
grunn til å justere planen for å unngå uheldig fjernvirkning.
Det kan for øvrig virke som om tomtene med de beste kvalitetene med hensyn
til utsikt, orientering og sol er lagt ut som eneboligtomter. Til opplysning er det
svært ofte vanlig å legge ut de beste tomtene til mer konsentrert
småhusbebyggelse. Dette for å gi flest mulig tilgang til kvalitetene og fordi det
på slike tomter er lettere å finne gode løsninger for konsentrert bebyggelse.
Slik kan kvalitet kompensere for tetthet. Terrassebebyggelsen synes å få en
god orientering.
Området er undersøkt med hensyn til automatisk fredete kulturminner, og det
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er ikke gjort funn. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og
meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets
gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks.
gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og
fylkeskommunen varsles. Denne anmodningen må formidles til de som skal
foreta de konkrete arbeidene i marka.
Vi forutsetter at tiltaket ikke berører Åsmundvatnet og Monstadbukta, verken
direkte eller indirekte. Vi vil for øvrig minne om vannforskriftens miljømål om
at vannforringelse skal unngås.

Fylkesmannen peker på følgende:
Støy:
Planområdet ligger i dag utenfor gul/rød støysone. Det planlegges å etablere samlet mellom 132-140
boenheter. Siden det her planlegges utbygging av et så stort område må det foreligge konkrete
bestemmelser som sikrer en trygg gjennomføring av bygge- og anleggsperioden og at naboene ikke
utsettes for helsemessig ulempe.
Slik § 1 Bebyggelse og anlegg er utformet i dag er ikke støy og luftkvalitet for boligbebyggelsen eller
bygge og anleggsfasen ivaretatt.
1.1 pkt. 7. viser til en hel retningslinje som kan tolkes. I henhold til Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), kapittel 3.3, går det frem at
«reguleringsbestemmelsene bør være så konkrete som mulig». Det skal stilles absolutte krav (ikke
skjønnsbasert) og det skal brukes konkrete, tallfestede mål og avgrensninger på forhold som ikke
går frem av plankartet. For å gjøre bestemmelsen lettere å bruke bør det fremgå eksakt hvilke
støygrenser som gjelder. Alternativt bør det som minste standard for bestemmelsene fremgå
hvilken tabell i retningslinjen det henvises til når det gjelder kvalitetskrav for støy for bebyggelse,
uteoppholdsarealer og lekeplasser. Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsen 1.1 pkt. 7
oppdateres med minimum henvisning til tabell 3.
Bygge- og anleggsfase:
For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helse, skal
kommunen gjennom miljørettet helsevern kunne kreve avbøtende tiltak i bygge- og anleggsfasen.
Åfjord kommune stiller i KPA (pkt. 3.13) krav til at det skal utarbeides en plan som skal sikre
beskyttelse av omgivelsene i bygge og anleggsfasen.
Fylkesmannen kan ikke se at dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelsene og mener at det må
stilles krav om at det er utarbeidet en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen
etter pkt. 3.13 i KPA. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende samt støv- og støyforhold. Det bør videre redegjøre for
rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping og som sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal
være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
Videre skal støygrenser som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, kap. 4 og luftkvalitetsgrenser
angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, kap 6. ligge til grunn.
Fylkesmannen fremmer med hjemmel i kommuneplanens arealdel innsigelse til planen inntil det er
tatt inn bestemmelser som sikrer befolkningen mot ulemper i bygge- og anleggsfasen.
Universell utforming
Områdeplanlegging har til hensikt å utvikle helhetlige utbyggingsmønstre og sammenhengende
strukturer i kommunen. Det er viktig å legge til rette for tilgjengelighet uavhengig av funksjonsevne.
For å sikre gode boforhold og legge til rette for at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig er
det viktig at kommunen setter tydelige rammer og krav til universell utforming i planbestemmelsene
(jf. Kommuneplanens arealdel, Åfjord 2019-2030 pkt. 3.12.) Det er stilt krav om at universell
utforming skal vises før byggetillatelse blir gitt. Fylkesmannen mener at dette er for generelt og
mener bestemmelsene kan tydeliggjøre og sette krav som sikrer funksjon- og kvalitetskrav til
utearealer og boenheter (for eksempel andel boliger som skal ha livsløpsstandard).
Ut fra overstående vil fylkesmannen gi faglig råd om at kommunen tydeliggjør krav for å ivareta
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universell utforming for området i reguleringsbestemmelsene.
Bokvalitet/Trafikksikkerhet:
LEK 3 etableres i nærhet til veg og det bør vurderes behov for sikringstiltak for å sikre trygg lekeplass
for barna i området.
Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er viktig å ivareta i planlegging, særlig viktig er det å sikre
gang og sykkelveier og trygge lekearealer. Uterom bør ha en utforming som gir mulighet som sosiale
møteplasser med muligheter for lek og spill i de ulike årstidene. Kommunen bør gjennom
bestemmelsene sikre kvalitetskrav som sikrer definerte funksjonskrav. Tilgjengelighet, solforhold,
sikringstiltak og universell utforming er viktig for å sikre kvalitet og funksjonskrav på leke- og
oppholdsarealer. Barnas representant eller kommunens folkehelsekoordinator bør bistå i
vurderingen av aktuelle kvalitetskrav knyttet til uteareal/turstier.
Området vil generere ny trafikk. Området ligger sentrumsnært og gode ferdselsårer for myke
trafikanter kan bidra til at flere går eller sykler til skole og jobb og er et viktig tiltak for å redusere
biltrafikken og samtidig øke fysisk aktivitet blant innbyggerne. Bestemmelsene 2.3 og 2.4 slik de er
utformet i dag stiller ikke konkrete kvalitetskrav, men viser til at det tillates etablert fortau, gang- og
sykkelstier. Det settes ingen krav til at det skal gjennomføres og fylkesmannen mener at for å ivareta
myke trafikanter i området bør det stilles rekkefølgekrav til når gang-/sykkelveier skal være etablert.
Fylkesmannen vil ut fra overstående gi faglig råd om at kommunen
1. sikrer kvalitet og funksjonskrav til utearealer/leke områder i samarbeid med kommunens
folkehelsekoordinator.
2. Sikrer etablering av fortau, gang- og sykkelstier gjennom rekkefølgekrav
Samfunnssikkerhet
Kart fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at tiltaket er avmerket som en
aktsomhetssone på grunn av nærhet til sjø og kan potensielt bli berørt av stormflo og
havnivåstigning. Våre aktsomhetskart er definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke
basert på feltundersøkelser. Dersom bygningens plassering i forhold til sjø gjør at den kan bli
påvirket av for eksempel stormflo, må dette vurderes.
I henhold til byggteknisk forskrift (TEK17), stilles det ulike krav for henholdsvis naust og
bolig/fritidsbolig. Dersom kommunen mener det foreligger sannsynlighet for at eiendommen ikke
kan bebygges, er det tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke foreligger, eller at det
kan motvirkes ved sikringstiltak. Hva som er tilstrekkelig sikkerhet må avgjøres ut ifra en konkret
vurdering av eiendommen og hensikten med tiltaket.
For oppdaterte tall på stormflo og havnivåstigning viser vi til ny veileder på havnivåstigning og
stormflo utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Vi viser videre til Veiledning
til byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7, hvor det redegjøres for betydningen av klimaendringer, med
nærmere bestemmelser knyttet til naturpåkjenninger.
Vi anbefaler at byggehøyde over havnivå spesifiseres og gjøres synlig i planbestemmelsene for de
bygninger dette er hensiktsmessig for.
Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.
Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen:
1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i kommuneplanens arealdel innsigelse til planen
inntil det er tatt inn bestemmelser som sikrer befolkningen mot ulemper i bygge- og
anleggsfasen.
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
1. Fylkesmannen gir fagligråd om at kommunen tydeliggjør krav for å ivareta universell
utforming for området i bestemmelsene
2. Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsen 1.1 pkt.7 oppdateres i tråd med
retningslinje for støy i arealplanlegging, T 1442/16 til minimum å henvise til tabell 3.
3. Fylkesmannen vil ut fra overstående gi faglig råd om at kommunen
1. Sikrer kvalitet og funksjonskrav til utearealer/leke områder i samarbeid med
kommunens folkehelsekoordinator.
2. Sikrer etablering av fortau, gang- og sykkelstier gjennom rekkefølgekrav
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NVE:
NVE har innsigelse til planforslaget inntil:
- Det er gjennomført geotekniske vurderinger/grunnboringer som avklarer at planområdet
oppfyller kravene til sikker byggegrunn. Dette gjelder spesielt for område benevnt KB2.1.
Evt. avbøtende tiltak for å oppfylle kravene må framgå av planforslaget og om nødvendig
innreguleres med tilhørende bestemmelser for å ivareta sikkerheten.
- Det er gjennomført en skredfarevurdering av områder som ligger i bunn av bratt
fjellside/kant. Dette gjelder spesielt for områdene EB7-10, EB7-12, EB7-14, samt BB5-1 og
BB5-2. Skredfarevurderingen må kunne godtgjøre at tiltaket er trygt evt. vha. avbøtende
tiltak som sikring av fjellet eller ved at (deler) av planlagte områder reduseres eller tas ut
av planforslaget.
Innsigelsen er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 4-3, 28-1 og TEK17, kap.7.2.
Oppsummering:
- NVE anbefaler at det gjennomføres grunnboringer i området benevnt KB3-1 for å få avklart
sikkerheten.
-NVE anbefaler at det bør gjennomføres en overvannsberegning/vurdering hvor helheten i
nedbørfeltet og arealbruken ses i sammenheng som grunnlag for fastsetting av områder og
areal som kan benyttes til drenering, fordrøyning og evt. flomveger.

NVE`s høringsuttalelse er vedlagt i sin helhet.
Administrasjonens vurdering
Som det er gitt signaler om fra tiltakshavernes side, er det eneboligtomtene EB, som er
mest attraktive i planområdet. Dette medfører også at begge hovedvegene og de fleste
boligveger må bygges først. Derfor er også deres eierforhold, og infrastruktur forøvrig,
det som administrasjonen har hatt mest fokus på under planprosessen.
Derfor ble også planforslaget omarbeidet med hensyn til dette.
Fylkeskommunens (og Fylkesmannens) merknad om rekkefølgebestemmelse for
bygging av fortau er vurdert.
En forslår å ta inn følgende i bestemmelsenes pkt. 2.3:
Rekkefølgekrav: Langs HV 1 skal fortau bygges innen første brukstillatelse eller
ferdigattest i EB 4 gis. Langs HV 2 bygges fortau fram til forbi LEK 3 innen første
brukstillatelse eller ferdigattest i EB 6 eller EB 7 gis.
Når det gjelder deres merknad om at det nå er vanlig å legge konsentrert
småhusbebyggelse på de beste utsiktstomtene, så har ikke dette vært noen aktuell
problemstilling i Åfjord.
Administrasjonen anbefaler likevel å ta dette med seg til nærmere vurdering ved neste
revisjon av kommuneplanen.
Ellers blir aktsomhetsplikten i forhold til mulige kulturminner ivaretatt både gjennom
bestemmelsene i pkt. 1.1.6. Generelt gis det også merknad om dette i alle bygge- og
delingssaker i kommunen.
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Fylkesmannens faglige råd om støy blir imøtekommet ved at pkt. 1.1.7 presiseres med
følgende tekst: «Støy skal tilfredsstille støygrenser gitt i Tabell 3 i Klima- og
miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i T-1442/2016.»
Fylkesmannens råd om opp funksjonskrav til lekeområder tas til følge gjennom å sette
inn følgende setning i bestemmelsene pkt. 1.8:
«Kvalitet og funksjonskrav til lekeplassene skal sikres gjennom samarbeid med
kommunens folkehelsekoordinator.»
Videre settes bestemmelsene i kommuneplanen inn i punktet.
Tydeliggjøring av krav til uteoppholdsareal og utforming innen områdene KB og BB
gjøres på samme vis.
Fylkesmannens anbefaling om å sette byggehøyde over havnivå anses ikke å være
aktuelt her, da det ikke forutsettes bygging på så lavt nivå over havet.

Fylkesmannens innsigelse mht krav i bygge- og anleggsfasen svares ut ved å legge et
eget pkt 1.0 i bestemmelsene:
Bygge- og anleggsfase.
1.0 Felles for hele planområdet

Før bygge- og anleggsarbeider settes i gang skal nødvendige beskyttelsestiltak
for omgivelsene være etablert.
1. Ansvarlig søker skal utarbeide en plan som skal sikre beskyttelse av omgivelsene i
bygge- og anleggsfasen. Planen skal redegjøre for massetransport, driftstider,
trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende samt støy- og støvforhold.
2. Støygrenser skal tilfredsstille krav i Klima- og miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i T-1442/2016, kapittel 4.
3. Støvforhold skal tilfredsstille grensene for luftkvalitet i Retningslinjer for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, kap 6.

Dette punktet vil sikkert ikke være så aktuelt under startutbyggingen, men kan få
betydning når områdene KB og BB skal utbygges i kommende år.
I farten har heller ikke administrasjonen sjekket planbestemmelsene opp mot
kommunedelplanen for gamle Åfjord. Dette burde/kunne derfor også ha vært tatt inn før
planen ble lagt ut til offentlig høring.
NVEs innsigelser er etter administrasjonens vurdering de alvorligste.
De er ikke fornøyde med forslagsstillers VA-notat og nedbørsnotat, da disse ikke kan
«benyttes for å kunne ta stilling til konsekvensene av kombinasjonen økt fortetting og økende
nedbør med høy intensitet som må forventes i framtidas klima og som grunnlag for
arealdisponeringen innenfor planområdet. Det bør derfor gjennomføres en
overvannsberegning/vurdering med tilstrekkelig klimafaktor (Fk) og usikkerheter lagt til grunn
for beregningene. En må også vurdere arealbruken, nedbørfeltet og terrenget helhetlig mht.
lokalisering av områder og areal som kan benyttes til drenering, fordrøyning og avsetting til
evt. flomveger.»
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For å sikre at dette blir utført, er det satt inn et nytt punkt 2 i bestemmelsenes pkt. 2.3
Vann og avløp.
NVE underbygger sin innsigelse med: Vi minner om at KMD i ovennevnte rundskriv H5/18 skriver at: «Ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til
byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad. Kravet til ROS-analyse i lovens § 4-3
vil da ikke være oppfylt». Å utsette vurderingene av skredfare til byggesaken vil innebære en slik
forskyvning av viktige risikoforhold noe som ikke vil være i tråd med rundskrivet. Vi krever
derfor at det gjennomføres geotekniske vurderinger/grunnboringer som avklarer at planområdet
oppfyller kravene til sikker byggegrunn.
GeoMidt AS skriver også i sin rapport at ytterligere undersøkelser er nødvendig for å
kunne fastslå tilstrekkelig sikkerhet i både KB 2 og KB 3. Forslagsstiller har svart ut
dette med å stille egne krav til undersøkelser i bestemmelsenes pkt. 1.4.
NVE mener dette ikke er i samsvar med KMD`s rundskriv. På spørsmål om vi kunne ta
disse områdene ut av planen, var svaret negativt. De kunne godta det hvis det ble
utført en uavhengig kontroll av GeoMidts vurderinger.
Like før påske ble det så tatt kontakt med Multiconsult med tanke på å få utført en
uavhengig kontroll/vurdering av de konklusjoner og vurderinger som GeoMidt AS
hadde gjort i sin rapport.
Multiconsult var her et naturlig valg, da kommunen har hatt jevnlig kontakt med dem
over mange år. Videre hadde de også ansvaret for geoteknikken i forbindelse med
arbeidet med el-kabel, vann- og avløpsledninger og gang/sykkelveg gjennom
planområdet i 2017.
Multiconsult har lovet å levere skredvurdering i uke 19 og kontrollrapport for geoteknikk
i uke 20.
Som følge av at dette saksframlegget må leveres i uke 18, har sektorsjef hatt en
påfølgende samtale med NVE. I og med at Multiconsult nå har tatt på seg oppdraget
med kontroll og skredvurdering, kan de nå gå med på at dersom Multiconsults
konklusjon blir at nye undersøkelser er nødvendig, så kan områdene KB2 og KB3 tas
ut av planen.
Planforslaget foreslås vedtatt som framlagt med endring i bestemmelser som omtalt
ovenfor, og med forbehold om endring som følge av Multiconsults konklusjoner
angående områdene KB2 og KB3.
Når det gjelder vurdering av skredfare for tomtene EB -10,12 og 14, samt BB 5-1 og 52, settes det inn følgende vilkår i forslag til vedtak:
Eventuell endring eller fjerning av tomter i planområdet gjøres i samsvar med
Multiconsults skredfarevurdering.
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AVGRENSING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert 17.01.2020
Siste endret: 30.04.2020 (endringer vist med rød skrift)
FORMÅL SOM ER MED I REGULERINGSPLANEN
Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet;
Pbl. § 12,5. pkt. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Pbl. § 12,5. pkt. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Pbl. § 12,5. pkt. 3 GRØNNSTRUKTUR
Pbl. § 12,5. pkt. 5 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT
§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bygge- og anleggsfase.
1.0
Felles for hele planområdet
Før bygge- og anleggsarbeider settes i gang skal nødvendige beskyttelsestiltak for omgivelsene være
etablert.
1. Ansvarlig søker skal utarbeide en plan som skal sikre beskyttelse av omgivelsene i
bygge- og anleggsfasen. Planen skal redegjøre for massetransport, driftstider,
trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende samt støy- og støvforhold.
2. Støygrenser skal tilfredsstille krav i Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for
behandling av støy i T-1442/2016, kapittel 4.
3. Støvforhold skal tilfredsstille grensene for luftkvalitet i Retningslinjer for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, kap 6.
Boligbebyggelse
1.1
Felles for all boligbebyggelse
1. Det er ikke tillatt med blanke takflater.
2. Fargeskalaen som skal benyttes på yttervegg og tak skal ligge innenfor skalaen for jordog bergfarger.
3. Parkering skal skje på egen tomt.
4. Ingen bygninger kan plasseres over felles vann/avløpsledninger.
5. Eiendommene kan ikke beplantes med arter som befinner seg på listen over uønsket
vegetasjon.
6. Aktsomhetsprinsippet gjelder for alle kulturminner, inkl. samiske kulturminner
7. Støy skal tilfredsstille støygrenser gitt i Tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i T-1442/2016.
8. Prinsippene om universal utforming skal følges så langt det er praktisk mulig og
synliggjøres i den enkelte byggesak.
9. Garasjer og fellesgarasjer kan bygges inntil 1 m fra tomtegrense.
10. Atkomstpil i plankartet har kun veiledende plassering.
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1.2 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser:
 Hovedbygningens plassering
 Eventuell fremtidig garasje/uthus
 Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til huskropp
 Parkeringsareal
 Byggegrense
 Eiendomsgrenser
 Eventuelt fellesbygg/funksjoner, eks. avfallshåndtering.
 Adkomst til området
 Universell utforming skal synliggjøres.
1.2.1 Gjelder for områdene KB 1 til KB 3
 Det skal etableres en nærlekeplass innenfor området, som skal vises i
situasjonsplanen.
 Det er tillatt å etablere en eller flere løsninger for renovasjon innenfor hvert område..
Løsningen(e) skal vises i situasjonsplanen.
 Atkomstpil i plankartet har veiledende plassering.
1.3 Gjelder for frittliggende småhusbebyggelse EB (1111)
 Det tillates bygd hovedhus og garasje på eiendommen
 BYA er satt til maks 35 %.
 Renovasjon løses innenfor hver enkelt tomt med unntak av:
o EB 4-1 til 4-4 som skal bruke AF4.
o EB 6-4 til 6-7 som skal bruke AF3
 Maks mønehøyde er gitt i skjema i punkt. 1.6 – mønehøyder
1.3.1 Gjelder for område EB 4
Det må gjøres en dokumentert risikoanalyse om det i forbindelse med byggesaken kan være
behov for sikringsgjerder.
1.4 Gjelder for konsentrert småhusbebyggelse KB (1112)
 Det tillates bolighus med tilhørende garasje/boder.
 Det kan bygges fellesgarasjer innenfor området.
 BYA er satt til maks 60 % av området
 Maks mønehøyde er gitt i skjema i punkt. 1.6 – mønehøyder
 Utnyttingsgrad er minimum 2,5 boenheter pr daa.
 Lek- og uteoppholdsareal skal opparbeides i henhold til kommuneplanens
bestemmelser
 Før det søkes om byggetillatelse innenfor et område, skal det utarbeides
situasjonsplan som skal leveres kommunen for godkjenning.

ÅSMUNDVATNET DEL AV GNR 57 BNR 1

-2-

43

BESTEMMELSER
ÅSMUNDVATNET BOLIGOMRÅDE del av gnr. 57 bnr. 1 - ÅFJORD KOMMUNE

Plan ID 201703 Revisjon V5

1.5 Gjelder for blokkbebyggelse. BB (1113)
 Det tillates bygges terrassehus eller rekkehus
 Det tillates fellesgarasjer og boder innenfor området eller i 1 etg. i terrassehuset.
 BYA er satt til maks 60 % av området
 Maks mønehøyde er gitt i skjema i punkt. 1.6 – mønehøyder
 Det skal minimum inneholde 20 boenheter.
 Lek- og uteoppholdsareal skal opparbeides i henhold til kommuneplanens bestemmelser
 Atkomstpil i plankartet har veiledende plassering.
1.6 – Mønehøyder (meter over havet)
Tomt nr./område nr.
KB 1 -1
KB 1 - 2
KB 2 - 1
KB 3 - 1
EB 4 – 1
EB 4 – 2
EB 4 – 3
EB 4 – 4
EB 4 – 5
EB 4 – 6
EB 4 – 7
EB 4 – 8
EB 4 – 9
EB 4 – 10
EB 4 – 11
EB 4 – 12
EB 4 – 13
EB 4 – 14
BB 1
BB 2
EB 6 - 1
EB 6 - 2
EB 6 - 3
EB 6 - 4
EB 6 - 5
EB 6 - 6
EB 6 - 7
EB 7 - 1
EB 7 - 2
EB 7 - 3
EB 7 – 4
EB 7 – 5
EB 7 – 6
EB 7 – 7

Mønehøyder. Kote:
18
25,5
28
30
30,5
30,5
33,5
33,5
35,5
35,5
35,5
41,5
40,5
36,5
43,5
44,5
42,5
41,5
24
24
17
18
20
17,5
17,5
17,5
19,5
14,5
19
14,5
19
14,5
19
15,5
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EB 7 – 8
EB 7 – 9
EB 7 – 10
EB 7 – 11
EB 7 – 12
EB 7 – 13
EB 7 – 14

20
14,5
19
13
18
12,5
17,0

1.7 Renovasjonsanlegg (1550)
Innenfor området tillates å sette opp mindre bygg
Område AF1 og AF2 skal brukes til felles avfallsanlegg, evt. andre felles teknisk infrastruktur
om det er areal tilgjengelig.
Område AF3 skal brukes til felles avfallsanlegg for EB 6-4 til EB 6-7.
Område AF3 skal brukes til felles avfallsanlegg for EB 4-1 til EB 4-4.
1.8 Lekeplass (1610)
Det tillates installasjoner som naturlig hører til på en lekeplass.
Kvalitet og funksjonskrav til lekeplassene skal sikres gjennom samarbeid med kommunens
folkehelsekoordinator.
Det vises også til kommuneplanens bestemmelser i pkt. 3.3. Lek- og uteoppholdsareal.
Rekkefølgekrav: Gjelder Lek 1
 Lekeplassen skal etableres når infrastrukturen i områdene 7 etableres.
Rekkefølgekrav: Gjelder Lek 2
 Lekeplassen skal etableres når infrastrukturen i områdene 6 etableres.
Rekkefølgekrav: Gjelder Lek 3
 Lekeplassen skal etableres når infrastrukturen etableres.
Rekkefølgekrav: Gjelder Lek 4
 Lekeplassen skal etableres når infrastrukturen i områdene 4 etableres.
§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1.Kjøreveg (2011)
 HOVEDVEGER – o_HV(1-2)
Vegen er planlagt iht. vegnormalens håndbok 017 – fig. C 18.
Vegbredden er 6 meter. I tillegg er det satt av areal til gatelys og snøopplag
Byggegrense hovedvei er satt til 10m fra veimidte.
 INTERNVEIER – o_BV (5,6,7,8):
Adkomstvei til boligområdet skal ha en kjørebredde på minimum 4 meter pluss skulder 0,5 m.


INTERNVEIER – f_BV (1, 2, 3)):
f_BV1 er felles for boligtomtene EB4-13 og EB4-14.
f_BV2 er felles for boligtomtene EB4-1, EB4-2, EB4-3 og EB4-4.
f_BV3 er felles for boligtomtene EB 6-5, EB6-6 og EB6-7.
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2.1.1 Gjelder for HV2
 Strekningen fra tomt EB7-11 frem til veislutt ved BB5-2 tillates utført som internvei frem til
denne veien skal benyttes som gjennomkjøringsvei til tilstøtende områder sør for planen.
Rekkefølgekrav: Veien skal oppgraderes til hovedveg, før den kan tas i bruk som gjennomkjørings
veg til tilstøtende område
2.2 Annen veggrunn (2019)
Det kan legges infrastruktur i dette arealet.
Alle fyllinger, skjæringer eller andre sår etter vegbygging skal tilsåes med stedegen
vegetasjon og gis et tiltalende utseende.
2.3 Fortau
Det tillates bygget fortau i henhold til plankartet. Denne skal ha en min bredde på 2,5m
Rekkefølgekrav: Langs HV 1 skal fortau bygges innen første brukstillatelse eller ferdigattest i EB 4
gis. Langs HV 2 bygges fortau fram til forbi LEK 3 innen første brukstillatelse eller ferdigattest i
EB 6 eller EB 7 gis.
2.4. Gang/sykkelveg
Det tillates opparbeidet gang/sykkelvei i henhold til plankartet
2.3 Vann avløp
Generelle krav:
1. All bebyggelse innenfor området skal tilknyttes kommunal vannforsyning og tilkobles
kommunalt avløpsanlegg.
2. Overvanns- og drensledninger skal dimensjoneres med tanke på framtidig mer intens
nedbør. Denne må beregnes etter NVE`s retningslinjer.
3. Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at
dette ikke virker skjemmende.
4. Det skal utarbeides en detaljert vann/avløpsplan for området. Denne skal godkjennes før
søknad om tiltak kan behandles.
5. Alle tekniske planer skal godkjennes av Åfjord kommune.

§ 3 GRØNNSTRUKTUR
3.1 Turdrag (3030)
 Det kan etableres turstier innenfor formålsgrensene.
 Det tillates enkle tiltak for å fremme adkomsten, eks trapp osv.
 Det kan etableres hjelpemidler som trapp og gelender i traseen.
Gjelder turdraget fra Lek1 til gang-sykkelvegen
 Alle tilpasninger hjelpemidler, dekke og bredde skal etableres i.h.h.t. universell utforming.
3.2 Turveg (3031)
 Turvegene kan etableres i 1 meters bredde.
ÅSMUNDVATNET DEL AV GNR 57 BNR 1
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Det tillates enkle tiltak for å fremme adkomsten, eks trapp osv.
Det kan etableres hjelpemidler som trapp og gelender i traséen.

§ 5 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINSDRIFT (5100)
5.1 Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift
1. Areal rundt bebyggelsen er avsatt til LNFR. I dette området er det ikke tillatt med tiltak
som ikke er tilknyttet stedbunden næring.
2. I områder for LNF tillates nedsatt avløpsanlegg. Det kan oppføres renseanlegg og annen
nødvendig teknisk infrastruktur for avløpshåndtering.
3. I områder for LNF tillates det ikke massedeponier eller andre aktiviteter som kan endre
områdestabilitet. Dette gjelder også nærområdene utenfor reguleringsgrensen.

§ 6 FELLESBESTEMMELSER
6.1 Gjelder alle formål
 Geoteknisk rapport GeoMidt AS 20180418G skal legges til grunn ved prosjektering og
gjennomføring av alle bygge- og anleggstiltak.
 All infrastruktur skal bygges etter kommunes retningslinjer
§ 7 HENSYNSSONER
7.1 Frisiktsone HV1 og HV2
 Krav til frisiktsone på 4 m x 45 m. I frisiktsonen skal det ikke tillates høyere vegetasjon eller
andre objekter enn 0,5 meter.
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1 BAKGRUNN
Hensikten med planen
Hensikten er å videreutvikle kommuneplanens intensjon for boligområdet og tilrettelegge for
boligtomter i det avsatte området i kommuneplanens arealdel.
Reguleringsgrensen som er foreslått er tilpasset praktiske hensyn i forhold til området som er avsatt i
kommunedelplanen.

Om forslagsstiller
Tiltakshaver:
Torunn og Asgeir Frønes.
Konsulent:
Kystplan AS
ved Berit Moen Prosjektleder / planlegger

Planens plassering:

Oversiktskart
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2 PLANOMRÅDET
Beskrivelse av området og dagens status

Området ligger vest for, men nært til Åfjord sentrum – Årnes.
Planområdet er i størrelsesorden ca.163 daa, og er i hovedsak skogvokst og kupert terreng
Det ligger en nyetablert gang- og sykkelveg igjennom området fra Monstad og frem til Årnes.
Området er registrert i gårdskart som produktiv skog, men arealet er lite i den sammenheng, og slik
området brukes i dag, er det til noe vedhogst. Området er kupert og relativt utilgjengelig til turbruk,
men det finnes en gammel tursti som går gjennom området

Planstatus
Området som er tenkt bebygget er forankret i kommuneplanens arealdel. Planforslaget er tilpasset
de reelle mulighetene til bebyggelse for å oppnå det ønskede antall boenheter og utnyttelse av
området som helhet.
Vi er ikke kjent med at det foregår annet planarbeid tilstøtende planområdet.
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Kommuneplanens arealdel sammen med planforslaget (NB! Planforslaget i illustrasjonen
samsvarer ikke med planforslag datert 13.01.2020)

Kartgrunnlag
Kartet er levert av Ambita Infoland – infodata 08.09.2017
Det er ikke gjort endringer i kartet.

Eiendomsforhold
2.4.1 Eiendomskart

3
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2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter
Det er ingen tinglyste rettigheter, eller hjemler som vi er kjent med som kan påvirke plansaken.

4
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3 PLANFORSLAGET

PLANFORSLAG datert 13.01.2020

Planens intensjon
Planforslaget innenfor reguleringsgrensen er på ca. 134 daa. Ca 34 daa disponeres til konsentrert
boligbebyggelse med minimum 85 boenheter, ca. 4,5 daa er forbeholdt blokkbebyggelse med en
mulig kapasitet fra 12 til 20 boenheter og 27,5 daa disponeres til 35 eneboliger.
Området er så stort at det er valgt 3 forskjellige boligformål, men samtidig så «lite» at de 3
boligformålene ligger samlet. Arealet til boligbygging er ca. 65 daa uten fasiliteter som veg,
lekeplasser etc.
Arealet som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse er på ca. 93 daa.
Se Vedlegg 11 - Arealoversikt

Planens dokumenter
Planmaterialet består av følgende dokumenter, datert 13.01.2020
1. Plankart m/tegnforklaring
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Vedlegg
Kartmaterialet er utarbeidet i henhold til SOSI-standard.
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Planavgrensning
Reguleringsgrensen i sør er trukket langs eiendomsgrensen og avgrensning er mot dyrket mark – mot
vest med litt distanse fra bolig- og vegformål, og mot nord langs sjø, elv og Åsmundvatnet
Det er ikke tilstøtende reguleringsplaner i området.

Reguleringsgrense

Reguleringsformål
3.4.1 Bebyggelse og anlegg
3.4.1.1 (1111) Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (EB)
Ca. halvparten av arealet og ca. 35 boenhetene er regulert som frittliggende eneboliger. For å
ivareta lys og utsikt er det i planens bestemmelser angitt mønehøyder.
Området er sjønært og synlig fra både Monstadbukta og Steinkarbukta.
Det lagt restriksjoner på både blanke flater og fargevalg. På den måten ønsker man å oppnå minst
mulig forstyrrelser i landskapsbildet.

3.4.1.2 (1112) Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (KB)
Mindre enn halvparten av arealet og minimum 85 av boenhetene er regulert som konsentrert
småhusbebyggelse fordi det har vært et uttrykt ønske fra sektormyndigheter at så sentrale
boligområder skal ha relativt høy utnyttelse.
Områdene er sjønært og lett synlig fra bebyggelse på andre siden (Monstad). Derfor er det lagt
restriksjoner på både blanke flater og fargevalg. På den måten ønsker man å oppnå minst mulig
forstyrrelser i landskapsbildet.

3.4.1.3 (1113) Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB)
En liten del av arealet og fra 20 til 35 stk. av boenhetene er regulert til blokkbebyggelse.
Arealet ligger i en bratt skråning og kan derfor utnyttes til terrasseblokker. Kommunen ønsker på sikt
at veien frem til blokkene fortsetter sørover, så derfor har vi valgt å regulere dette området, og fordi
det er uttrykt ønske fra sektormyndigheter at så sentrale boligområder skal ha relativt høy
utnyttelse.
Det er lagt restriksjoner på både blanke flater, fargevalg, og maks antall etasjer, for på den måten å
oppnå minst mulig forstyrrelser i landskapsbildet.

3.4.1.4 Boligbebyggelse – byggegrenser
Se vedlegg Temakart – byggegrense.
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Det er lagt inn byggegrense mot HV lik 10 m fra senterlinje. Det er lagt inn byggegrense fra BV lik 4 m
fra senterlinje. Dette avviker fra Åfjord kommunes retningslinjer. Valget om å redusere
byggegrensene begrunnes med at det gir bedre muligheter og større fleksibilitet med tanke på å
utnytte tomtene, samt valg av hustyper. Planområdet vil i lang tid ikke ha noe gjennomgangstrafikk,
dvs trafikken er begrenset til det som feltet genererer. Årsdøgntrafikken anslås til ca 1100-1200 ved
brua over Hubekken ved full utbygging (140 boenheter, hver boenhet disponerer to biler, hver bil
kjører to turer t/r, pluss annen transport som renovasjon, post osv). Hvis man fordeler trafikken likt
mellom HV1 og HV 2, gir det ÅDT 600 på hver av hovedvegene. Hovedvegene er dimensjonert for
hastighet 50 km/t. Dette genererer trolig ikke så mye støy at det begrunner behov for å sette
byggegrensen til mer enn 10 m. Både bokvalitet og vegeiers behov for avstand for å drifte vegen
vurderes ivaretatt med hhv 10 m og 4 m byggegrense.
LNF-områdene består av skog/vedskog, ds det er ikke høyproduktive områder med intensiv
landbruksdrift. Byggegrenser mot LNF-områdene samt turdrag er satt til 2 meter fra formålsgrensen
da dette vurderes som tilstrekkelig. Det er store områder mellom byggeområdene, så 2 m vurderes
som tilstrekkelig avstand.
Byggegrenser mot snuhammer er satt til 1 m fra formålsgrensen.

3.4.1.5 (1550) Renovasjonsanlegg (AF)
Dette er fire områder hvor det er lagt til rette for felles avfallsløsning – over eller under
jorden. Områdene AF3 og AF4 skal brukes av eneboliger der grovprosjektering av veg ikke gir
atkomst med liten lastebil til tomta.
Byggegrense følger formålsgrensen.
3.4.1.6 (1610) Lekeplass (LEK)
Det er etablert 4 lekeplasser hvorav 3 er nærlekeplasser for små barn og 1 er en plass for
større barn. Det er i tillegg tatt med i bestemmelsene at det i situasjonsplanen for
områdene KB 1- 4 skal vise en nærlekeplass for små barn.

3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3.4.2.1 (2011) Kjøreveg (HV og BV))
Alle veger er planlagt i h.h.t. Åfjords kommunes ønsker, med tanke på at den skal kunne
overtas av Åfjord kommune.
3.4.2.2 (2012) Fortau
Fortauet er planlagt i h.h.t. Åfjords kommunes ønsker, med tanke på at den skal kunne
overtas av Åfjord kommune.
3.4.2.3 (2019) Annen veggrunn
Langs hovedvegene er det satt av relativt godt med areal til annen veggrunn. Dette er arealet som
berøres i forbindelse med at vi har grovprosjektert veien. Dette kan brukes til teknisk infrastruktur
og snøopplag. Men det man også ønsker er å få en «buffer» mellom boligenhetene og den mest
trafikkerte vegen innenfor området. Med tanke på at området er relativt stort, og at utbygging vil
foregå i etapper over tid, har vi prioritert å gi godt rom for hovedvegene inn i området.

3.4.2.4 (2015) Gang/sykkelveg
Dette er gang- og sykkelvegen som er bygd fra Monstad til Årnes. Regulert etter data mottatt fra
Årjord kommune.
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3.4.3 Grønnstruktur
3.4.3.1 (3030) Turdrag
Turdragene er lagt inn for at det skal kunne etableres snarveger igjennom området. Man har erfaring
med at dette etableres uformelt, og av og til igjennom noens hage.
Turdraget fra lekeplass til HV1 og ned til gang – og sykkelveg, kan etableres med universell utforming.

3.4.3.2 (3031) Turvei
Det er lagt til rette for tursti med adkomst fra hovedveg og ned langs sjøen, slik at allmenheten kan
kjenne at de kan bevege seg fritt langs sjøen og bruke arealene til fiske og friluftsliv.

3.4.4 Landbruks-, natur og frilufts formål samt reindrift
3.4.4.1 (5100) LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR
Det er innenfor disse områdene gitt åpning for tiltak knyttet til landbruksvirksomheten.
Det er også fordi vi ser nødvendigheten av at det skal være mulig å bruke arealet til teknisk
infrastruktur i forbindelse med boligutbyggingen.

8
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Om planprosessen
Reguleringsplanforslaget er i hovedsak i tråd med Åfjord kommunes arealplan, hvor området er satt
av til boligformål. Derfor har planprosessen vært fulgt på ordinært vis.
Prosessen har vært som følger:
- Oppstartsmøte med Åfjord kommune 20.09.2017
- Brev til naboer og berørte parter 11.10.2017
- Brev til sektormyndigheter 11.10.2017
- Kunngjøring av oppstart i avisa 17.10.2017
- Kunngjøring av oppstart i web 11.10.2017

Oppsummering av innspillene
Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene vi fikk fra sektormyndigheter, andre
interessenter og naboer.
Vedlegg

SEKTORMYNDIGHETER

4.2.1 Fylkesmannen i Sør Trøndelag i brev av 27.11.2017
FMST:
Planforslaget må hensynta at østre del av sykkelvegen må legges i kant med markslagsgrensa, slik at
man unngår en oppsplitting av dyrkamarka.
Tiltak:

Sykkelvegen er etablert i tråd med dispensasjonsvedtaket, og reguleringsgrensen er flyttet
slik at området med sykkelvegen igjennom dyrkamarka i øst ikke lenger er med.
Ingen tiltak
FMST:
Fylkesmannen vil være kritisk til boligbygging på det inneklemte arealet i øst.
Tiltak:
Reguleringsgrensen er endret og arealet er tatt ut av reguleringsplanen.
Ingen tiltak
FMST:
Dyrka mark som blir avgrenset som følge av ny-gang og sykkelveg sikres atkomst og må synliggjøres i
planforslaget.
Tiltak:
Reguleringsgrensen er endret og arealet er tatt ut av reguleringsplanen.
Ingen tiltak
FMST
Det er sentralt at man oppnår en god boligtetthet, og at dette sikres gjennom bestemmelsene,
fortrinnsvis som minimumskrav som sikrer dette i bestemmelsene.
TILTAK
9
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For å oppnå god boligtetthet sammen med gode boligtomter har vi noen steder beveget oss litt
utenfor arealgrensen fra kommuneplanen. Med vår løsning så har vi et minimum på 119 boenheter
og et maksimum på 164 boenheter. I bestemmelsene har vi valgt å skrive 120 som minimumskrav.
FMST:
Det er viktig å ivareta MiS-figur med livsmiljø «eldre lauvseksjon» som grenser mot planen sør for
boligområdet i det videre planarbeidet.
Tiltak:
I planforslaget så vender all biltrafikk og annen infrastruktur nordover i planen. Det betyr at området
sør for planen vil bli minimalt belastet og at livsvilkårene for «eldre lauvskog ikke vil bli vesentlig
endret
Ingen tiltak
FMST:
Det forutsettes at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 4-3.
Tiltak:
Det er gjennomført som egen utredning i tråd med DBS sin standard og PBL § 4-3.
Se vedlegg 1 - Ros analyse med analyseskjema
FMST:
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot ulemper i bygge- og anleggsfasen bør også sikres i
bestemmelsene.
Tiltak
Det er i bestemmelsene tatt med krav om støy i anleggsperioden i henhold til T1442

4.2.2 Sør- Trøndelag Fylkeskommune brev av 20.11.2017
STFK:
Planområdet er utvidet mot øst, og slik ikke i tråd med vedtatte kommunedelplan.

Tiltak:
Reguleringsgrensen er endret og arealet er tatt ut av reguleringsplanen.
Ingen tiltak

STFK:
Det er viktig å tilrettelegge for allmennhetens tilgang til sjø/vann/rekreasjonsområder.

Tiltak:
Mot nord / øst og Åsmundvatnet avgrenses området med en etablert gang- og sykkelveg.
Mot nord / vest vil fjæra være naturlig og lett tilgjengelig fra brua over elven. Det er relativt stor
høydeforskjell på planlagt bebyggelse og terrenget langs elven og sjøen som det er mulig å bevege
seg på, så man vil kunne bevege seg «usett» i friområdet.

STFK:
Ved tiltak som berører vannforekomster skal konsekvensene av tiltaket på vannmiljø vurderes mot
miljømålene i regional vannforvaltningsplan, samt vilkårene i vannforskriften § 12.
Eventuelle avbøtende tiltak for å nå miljømålene for vannforekomsten skal beskrive i
planprogrammet eller i planbeskrivelsen til planen, og om mulig synliggjøres i plankartet.

Tiltak:
Ingen tiltak.
Dette er vurdert av fagfolk, skriftlig tilbakemelding Se vedlegg 6 – Vurdering vannmiljø
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STFK:
Det må foretas en arkeologisk feltregistrering innen planområde

Tiltak:
Det er gjennomført egen feltregistrering i området
Se vedlegg 4- arkeologirapport
Ingen tiltak

4.2.3 Sametinget brev av 01.11.2017
ST
En påminnelse om den generelle aktsomhetsplikten ift. til samiske kulturminner.
Tiltak
Tatt inn i bestemmelsene i §1.1 punkt 6 - Aktsomhetsregelen

4.2.4 Statens vegvesen brev av 27.11.2017
SVV:
Ingen merknader
Tiltak:
Ingen tiltak

4.2.5 NVE i brev av 06.11.2017
NVE:
Forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet slik at kravene til sikker byggegrunn
blir oppfylt.

Tiltak:
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser
Se vedlegg 3 – Geoteknisk rapport

NABOER OG ANDRE INTERESENTER
4.3.1 Knut Ø Stensheim
KØS
Løsningen for gang- og sykkelvei medfører kryssing av Frønes veien på to punkter. En mulig løsning er
å legge gang- og sykkelveien på vestsiden av brakkeriggen. Da vi istorparten av myke trafikanter
krysse bilvei kun ett sted med mindre biltrafikk.

Tiltak
Reguleringsgrensen er endret og arealet er tatt ut av reguleringsplanen.
Ingen tiltak
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Krav til KU
Reguleringsplanforslaget er forankret i kommuneplanens arealdel og det ble ikke stilt noen krav
hverken fra kommunen eller sektormyndigheter om utredninger på KU nivå.

By- og stedsutvikling

Området ligger fra 1 til 1,5 km i gangavstand fra Årnes sentrum og det er etablert en god gang- og
sykkelveg inn til Frønes vegen, som er en veldig lite trafikkert veg. Åsmundvatnet boligområde med
minimum 140 boenheter vil fungere som en svært god styrking av Årnes sentrum sin sosiale
infrastruktur etc.

Byggeskikk og estetikk
Eksisterende forhold:
Området er ubebygget.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Fullt utbygget vil området inneholde minimum 140 boenheter. Det er lagt til rette for frittliggende
og kjedede eneboliger. I tillegg er det lagt til rette for terrasseblokker på inntil 5 etg.
Hvis man betrakter området fra Årnes til Monstad helhetlig, så er dimensjonen på
småhusbebyggelsen i tråd med omgivelsene. Terrasseblokkene vil ligge inntil fjellveggen og vil derfor
ikke ruve. Vi har stilt krav om farger og materialvalg i bestemmelsene.
Området har utover denne planen noe utvidelsespotensiale. Det er et lite område i kommuneplanens
arealdel som tilhører annen grunneier og derfor ikke regulert. Ellers er tilstøtende arealet dyrkbar
mark, sjø eller vann.
Man har i bestemmelsene valgt å sette maks mønehøyde på hver tomt / område, for å sikre at alle
tomter har et utsiktspotensial. Noen deler av området vil vises fra sjøen. Vi har også valgt å sette
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fargevalgs begrensninger i planen, for at området som helhet skal fremstå så rolig og lite synbart som
mulig.

Tomtekvalitet
Eksisterende forhold
Området ligger vendt i flere retninger og i delvis skrått terreng.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Vi har vurdert tomtekvaliteten i henhold til sol / skygge gjennom året og terrengformerasjoner, og
funnet de områdene som i hovedsak har svært god tomtekvalitet (grønne områder). NB!
Illustrasjonen under er ikke oppdatert iht plankart datert 13.01.2010.

Landskap
Eksisterende forhold
Området er ubebygd, det er relativt bratt terreng og registrert med noe produktiv skog.
Grunnforholdene er berg i dagen og noe løsmasser.
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Planområdet vil fullt utbygd dekke ca. 60 % av planarealet med bebyggelse, veger, etablerte
lekeplasser etc.
Det er planlagt bebyggelse som er i samsvar med bebyggelsen både i Monstadområdet og Årnes.
Deler av området vil bli synlig mot nord og fylkesveg 6324. Unntaket er forslaget om 2
terrasseblokker som vil ligge inntil en svært bratt fjellside mot sør / vest.
Område 4 med frittliggende småhus, vil være det mest sårbare i forhold til synlighet og silhuett, med
mønehøyder på litt over 40 m.o.h. Området vil være mest synlig fra nord / vest. Fra vest vil det ligge
mot Brannåsen på 60 til 85 m.o.h. og fra nord vil det ligge mot Rotnesfjellet på 80 til 100 m.o.h.
Området vil definitivt endre landskapsbildet, men det vil bli liggende mellom bebyggelsen i Årnes –
Frønes og Monstad, så det vil virke som en fortetting av sentrumsnær bebyggelse i Åfjord kommune.
Særlig tomtene EB4-11 til EB4-14 vurderes som attraktive, og tiltakshaver ønsker tomtene i planen .
Bebyggelsen kan styres gjennom reguleringsbestemmelsene (farger, materialbruk) for å unngå at de
blir mer synlige enn nødvendig. Disse tomtene vurdere
Vedlegg 9 – Landskapsbilde område EB 4
Område 6 ligger innenfor 100 metersbeltet, og er synlig fra Monstad.
Vi har lagt bebyggelsen slik at den ikke ligger nærmere enn bebyggelsen på andre siden av
Monstadbukta.
Vedlegg 10 Landskapsbilder område EB 6

Strandsonen
Eksisterende forhold
Det er i dag ingen bebyggelse i 100- metersbeltet.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Som en overordnet styringsparameter har man i planen valgt å prioritere ønsket om høy utnyttelse
av reguleringsområdet fordi det er så sentrumsnært og derfor styrker infrastrukturen i sentrum.
For å få dette til har vi regulert inn boliger i 100 metersonen fra strandlinjen i denne planen.
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Konsekvensen av det er et smalt belte langs sjøen. Derfor har vi tilrettelagt for en tursti som ligger
slik til i terrenget at høydeforskjellen til planert tomt er fra 10 til 13 meter. Det skaper en avstand
uten kontakt.
Vedlegg 10 – Landskapsbilde av området 6

Folkehelse
Eksisterende forhold:
Forurensning
Det er ingen kjente forurensningskilder i nærheten av planområdet, hverken forurensende industri
eller tidligere virksomheter innenfor området.
Elektromagnetiske felt
Det gikk en høyspentledning gjennom området, men den er lagt i grunnen langs gang- og
sykkelvegen.

Støy og støv
Området ligger godt skjermet fra støy og støvbelastning fra Fv. 6324 – med en ÅDT 1700. De
nærmeste husene vil ligge i en avstand fra 150 til 200 meter fra Fylkesvegen.
Tilgang til friluftsområder og rekreasjon
Det etablerte området Solbakken friluftsområde med gapahuk og lekeområde har også et nett av
turstier som er lett tilgjengelig for planområdet.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Etablering av planområdet vil ikke føre til noen vesentlige endringer av belastninger i
folkehelserelaterte tema.

Friluftsliv
Eksisterende forhold:
Gang- og sykkelveg gjennom området. Området er i hovedsak brukt til hogst / vedhogst.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Innenfor planområdet
Planområdet inneholder et lekeområde for store barn (LEK3), nærlekeplasser for små barn i
områdene med frittliggende boliger (LEK 1, 2 og 4), og krav om å vise nærlekeplass for små barn i
situasjonsplan for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Det er også planlagt et stisystem internt i planen for at både barn og voksne skal kunne forflytte seg
raskt og trygt innenfor området og ned til sjøen og strandsonen.

Barns interesser
Eksisterende forhold:
Det er i Årnes sentrum et etablert godt med sosial infrastruktur. Det er etablert en gang- og
sykkelveg inn til Årnes sentrum, via Frønes vegen
15
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Det er i planen i områdene med frittliggende småhusbebyggelse og blokkbebyggelse lagt til rette for
nærlekeplasser for små barn. Her kan det etableres lekeutstyr definert i bestemmelsene og det er
lagt inn rekkefølgekrav på etableringstidspunkt. I tillegg er det regulert inn en lekeplass for større
barn. I områdene for konsentrert småhusbebyggelse er det i bestemmelsene tatt inn krav om at
situasjonsplanen skal vise nærlekeplass. I bestemmelsene er det lagt inn rekkefølgekrav om
etablering.
Det er også regulert inn stier som binder områdene sammen på en slik måte at de kan fungere som
trygge snarveger frem til både andre bebyggelsesområder og lekeplasser. Det er også foreslått en
tursti som barn og unge på en trygg måte kan nå fiskeplasser langs sjøen
I tillegg er det lett tilgjengelighet til LNFR arealer rundt hele området, som appellerer til fri lek for
både små og store barn. Som eksempel kan nevnes Solbakken friluftsområde med gapahuk og
lekeområde som er etablert

Sosial infrastruktur
Barnehage og skole
Fullt utbygd vil området kunne generere fra ca 120-170 barn til barnehage og skole. Men man regner
med at utbyggingstakten for området vil gå over et langt tidsrom, og at det til enhver tid ikke vil være
flere enn det som Åfjord kommune i sine beregninger har tatt høyde for.
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Fritid / frivillig aktivitet / kulturtilbud
Man ønsker å utvikle en boligstruktur innenfor området som skal dekke flere behov for flere
generasjoner. Fordelen er at området ligger så sentrumsnært at all sosial infrastruktur som er knyttet
til sentrum i Åfjord er lett tilgjengelig.

Universell utforming
Eksisterende forhold:
Det er ikke bebyggelse i reguleringsplanforslagets område.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Det er i prinsippet mulig å tilpasse alle tomter universell tilgang til boligen.
Det er stilt som krav i bestemmelsene at universell utforming skal vises før byggetillatelse blir gitt.
På grunn av terrengets naturlige formasjoner er det ikke mulig å tilpasse turstiene til en universell
utforming, men vegsystemet kan brukes.

Risiko- og sårbarhet
Det ble gjennomført en ROS – analyse den 11.12.2017 med grunneier, og grunneiers rådgiver til
stede.
Se egen rapport - Vedlegg 1 ROS med analyseskjema
Ved gjennomgang så fant vi følgende problemstillinger som det er utarbeidet analyseskjema for.
Punkt 8 - Nedbør.
Problemstilling:
Kupert, ubebygd område som endrer karakter v/utbygging (flere harde flater). Åfjord er i tillegg
nedbørutsatt.
Tiltak:
Føringer for overvannshåndtering gjennom overordnet VA-plan m/notat.
Punkt 14 og 15 - Fornminner / kulturminner.
Problemstilling:
Området ligger med tidligere registrerte kulturminner i nærheten, og i et område hvor det kan finnes
spor av tidligere aktivitet.
TILTAK:
Det bestilles arkeologer til å gjøre registreringer, skrive rapport og foreslå nødvendige tiltak i planen
§ 5.15 – kulturminner
Punkt 18 – skole barnehage
Problemstilling
Området er på 148 daa og er planlagt med både store og små eneboliger og med muligheter for
flerboligbygg. Det betyr at det i prinsippet kan bli svært mange boenheter også attraktivt for
førstegangsetablerere.
TILTAK
Problemstillingen utredes med bakgrunn i planløsningen og presenteres som eget tema i planens
beskrivelse.
§ 5.10 – sosial infrastruktur
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Punkt 31 - Høyspentlinje
Problemstilling:
Det går en høyspentlinje igjennom området.
TILTAK:
Det er gjort tiltak i området så man har fått lagt luftspennet ned som jordkabel.
Punkt 44 – Ulykker ved anleggsgjennomføring
Problemstilling:
Det planlagte boligområdet ligger mellom områder som er bebygd, men ikke svært tett eller på en
slik måte at anleggstrafikken må igjennom boligområder.
TILTAK:
Ingen tiltak i planen.
Punkt 47 - Fallfare ved naturlige terrengformasjoner samt gruver sjakter og lignende.
Problemstilling:
Det naturlige terrenget i det planlagte området er stedvis bratt. Man ser ikke bort fra at ved å
prioritere lys og utsikt, så vil man naturlig nærme seg de bratte partiene.
TILTAK:
Det stilles krav om en enkel risikoanalyse for område 4 for å vurdere om det er nødvendig med
sikringsgjerder i bestemmelsene §1.3.1 – Gjelder for området EB 4

Naturressurser
Det er gjennomført en systematisk gjennomgang av Naturmangfoldloven §§ 8 til 12.

Av firmaet Rose Haugen som er et enkeltmannsforetak eid og drevet av Rune Haugen
Se eget vedlegg 2 – Naturmangfoldloven

KONKLUSJON
Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldloven §§8- 12. Funn og vurderinger er utført ut fra
offisielle databaser på internett vedrørende registreringer, med hovedvekt på fugler og pattedyr,
men også andre riker er vurdert som planter og lav etc.
Undersøkelsen viser at det er registrert mange arter som er rødlistede innenfor en radius på ca. 1,61,8 km fra det planlagte regulerte området ved ÅV. Det legges vekt på arter som tilhører kategoriene
CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Noen av disse er registrert i området som søkes
regulert, slik som vannrikse (VU). Dette er en enkel observasjon, og denne artens biotop er ute i vann, myr- og sivomåder (våtmark) og i Åsmundvatnet er det ikke tenkt å gjøre inngrep som vil påvirke
denne artens potensielle tilstedeværelse. Ingen i kategorien CR er registrert, og kun brushane og vipe
av fugl i kategorien EN i nærområdet til ÅV reguleringsområde. Disse artene vil ikke bli berørt av en
utbygging i ÅV, ut fra de registeringer som er gjort og de(n) biotopen(e) som vil bli berørt. Mange arter
av lav som er EN er registrert i områdene rundt ÅV, men ikke i selve planlagt regulert område. Lavarter
som ikke vokser innenfor planlagt reguleringsområde vil ikke bli berørt, og heller ikke elvemusling som
er registrert i Stordalselva. Heller ikke av flora er det registeringer i området som tyder på at rødlistede
arter vil bli berørt. Generelt vil ikke de registrerte rødlisteartene bli berørt av boliger og veier ved ÅV.
Det er kjent at elg og rådyr har fast tilhold i området, og deres tilstedeværelse i området vil berøres til
en viss grad. Men begge arter har sterke bestander og etablering av boliger og mindre lokale veier vil
ikke påvirke deres tilstedeværelse i vesentlig grad. Disse artene er hverken rødlistede eller har en
biologi (atferd) som medfører at de vil forsvinne fra området.
Hubekken er lokalt viktig for sjøørret og det anbefales at det gjøres minimalt med inngrep i bekken.
Ingen vernede områder vil bli berørt og heller ikke viktige kulturlandskap eller MiS (Miljøregisteringer
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i Skog). En MiS ligger bare ca. 25 m fra tiltenkt regulert område, men det vurderes til at den ikke vil
forringes. Ingen vernede vassdrag vil heller ikke bli berørt, da regulert område ligger utenfor og ikke i
nedbørsfeltet til Nordals- og Stordalselva. Elvemusling som er registrert i vassdraget vil ikke bli berørt.
Det er flere viktige naturtyper registrert i og liker ved tiltenkt regulert område. Innenfor planlagt
regulering ligger Hubekken. Nedre del er registret som viktig naturtype, nærmere bestemt som viktig
bekkedrag. Videre er Åsmundvatnet med tilgrensende kantskog, samt en del av Monstadbukta med
tilhørende kantvegetasjon innenfor det planlagte reguleringsområdet. Det er ikke tenkt å gjøre inngrep
i Åsmundvatnet, og heller ikke i Monstadbukta. Dermed er det lite fare for at disse naturtypene
forringes, så lenge det tas hensyn i byggefasen. To mindre skogområder i sør ligger rett utenfor det
planlagte reguleringsområdet for ÅV. De er og registrert som viktige naturtyper, men vil heller ikke bli
berørt av boliger og veier iht. det som er planlagt regulert og utbygd. Det anbefales at det gjøres
minimalt med inngrep ved og i Hubekken og at det vises stor grad av aktsomhet, og at det forebygges
mot avrenning av forurenset vann under og etter byggeperioden i hele området og spesielt ved
Hubekken.
En lokalisering av et boligområde i ÅV med veier er gunstig iht. at det er få biologiske ressurser som
trues, når en ser det i sammenheng med at det er lite med registrerte hensynskrevende rødlistede
arter i selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil
påvirkes. Derimot er det viktige naturtyper innenfor området. De må det tas sterkere hensyn til, og da
spesielt i og ved Hubekken, slik at både sjøørreten og bekkedraget ivaretas. Totalt sett er det liten
sjanse for at det vil oppstå irreversible skader på naturmangfoldet og økosystem så fremt det ikke
gjøres inngrep av vesentlig grad i Hubekken. Derfor er det en gunstig plass å regulere for boliger iht.
Naturmangfoldloven §§8- 12.
Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør
gjennomføres flere ganger før en evt. har gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort
iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området med en slik
status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under
denne undersøkelsen.
Det anbefales at føre var- prinsipper brukes, og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra
oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og ned i bekker og vann. Inngrep i Hubekken må gjøres så
minimalt og skånsomt som mulig.
Totalt sett vurderes det at det planlagte regulerte området ved ÅV vil ha liten betydning både for enkelt
arter, økosystem, og naturtyper i sin helhet. Det anbefales å vise hensyn ved bruk i yngle- og
hekkeperioden på vår og forsommer, og spesielt ift. inngrep i Hubekken.

Samfundssikkerhet
Det er gjennomført en Geoteknisk utredning i regi av Geo-Midt AS
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Vedlegg 3 – Geoteknisk rapport

Kulturminner
Det ble gjennomført en arkeologisk registrering med en del prøvestikk i området sumereren 2018.
Det foreligger en rapport datert 25.07.2018.
Se Vedlegg 4 - Rapport fra arkeologisk registrering
Sammendrag:

Teknisk infrastruktur
Eksisterende:
Det er ikke etablert noen form for teknisk infrastruktur i området.
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
20
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Vann og avløp

Vedlagte overordna VA-plan m/notat er utarbeidet etter planforslag pr desember 2019. I ettertid er
HV1 er lagt om iht til grovprosjektering initiert av Åfjord kommune. Dette gjør at overordna VA-plan
må oppdatertes iht foreliggende planforslag. Dette er ikke gjort pr. 13.01.2020. De fleste løsningene i
vedlagte VA-plan/-notat antas videreført i oppdatert VA-plan m/notat, og dokumentene vedlegges
derfor til orientering.
Vedlegg 5 – Grovprosjektering vann og avløp
Annen teknisk infrastruktur:
Hovedveiene HV 1 og 2, og boligveiene BV 5, 6, 7 og 8
Veiarealet i reguleringsplanen fulgt Åfjords kommune sin standard.
Alle vegene er grovt prosjektert.
•

Det er avsatt areal langs hovedveiene hvor gatebelysning kan etableres.

•

Det er avsatt l areal langs vegen for snøopplag

Vedlegg 7 og 8 – Grov prosjektering av hovedveger - Horisontalplan, lengde og tverrprofiler.
Renovasjon:
•

Det er avsatt fire felles områder til renovasjon, AF1 til 4.

AF 1 og 2 kan brukes i framtida til felles renovasjonspunkter dersom man går bort fra å hente avfall
på hver tomt. AF 3 skal brukes av tomtene EB6-4 til EB6-7 da grovprosjektering av BV8 ikke åpner for
kjøring/snumuligheter med liten lastebil lenger enn til snuhammer. Tilsvarende skal AF4 brukes av
tomtene EB4-1 til EB4-4 med samme begrunnelse.

Om utbyggingsrekkefølge
Tiltakshaver planlegger å realisere eneboligtomter først. Deretter konsentrert småhusbebyggelse og
terrassehus. Det fastsettes ikke bestemmelser om utbyggingsrekkefølge for boligbebyggelsen fordi
tiltakshaver ønsker å ha mulighet til å gjennomføre utbygging alt etter hva markedet etterspør.

21

72

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Vår dato: 03.03.2020
Vår ref.: 201707613-4
Arkiv: 323
Deres dato: 20.02.2020
Deres ref.: L132349/2020//SVEFJE

Saksbehandler:
Finn Herje
1

NVEs uttalelse til offentlig ettersyn – Reguleringsplan Åsmundvatnet
boligområde, Gbnr. 57/1, Plan-ID 201703 - Åfjord kommune
- NVE har innsigelse til planforslaget
Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering.

NVE har innsigelse til planforslaget inntil:
-

Det er gjennomført geotekniske vurderinger/grunnboringer som avklarer at planområdet
oppfyller kravene til sikker byggegrunn. Dette gjelder spesielt for område benevnt KB2.1.
Evt. avbøtende tiltak for å oppfylle kravene må framgå av planforslaget og om nødvendig
innreguleres med tilhørende bestemmelser for å ivareta sikkerheten.

-

Det er gjennomført en skredfarevurdering av områder som ligger i bunn av bratt
fjellside/kant. Dette gjelder spesielt for områdene EB7-10, EB7-12, EB7-14, samt BB5-1 og
BB5-2. Skredfarevurderingen må kunne godtgjøre at tiltaket er trygt evt. vha. avbøtende
tiltak som sikring av fjellet eller ved at (deler) av planlagte områder reduseres eller tas ut
av planforslaget.

Innsigelsen er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 4-3, 28-1 og TEK17, kap.7.2.

Oppsummering:
-

NVE anbefaler at det gjennomføres grunnboringer i området benevnt KB3-1 for å få avklart
sikkerheten.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM
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Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

-

NVE anbefaler at det bør gjennomføres en overvannsberegning/vurdering hvor helheten i
nedbørfeltet og arealbruken ses i sammenheng som grunnlag for fastsetting av områder og
areal som kan benyttes til drenering, fordrøyning og evt. flomveger.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:
Klima
Klimaprofilen av 01.2016 for (det tidligere) Sør-Trøndelag viser at en må forvente en økning av nedbør i
framtida for kyststrøkene på ca. 20% fram mot år 2100 ved fortsatt høye globale klimagassutslipp.
Regjeringen forventer både gjennom veileder H-5/18 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/ id2616041/ og i de Nasjonale forventninger
til regional og kommunal planlegging 2019–2023 av 14.05.2019 at det nettopp er de høye utslippstallene
som skal legges til grunn for arealplanleggingen i kommunene. Framtidige endringer av nedbørforhold
forventes også å innebære mindre snø og mer regn i større deler av året pga. økende temperaturer. En vil
også oppleve at nedbøren oftere vil komme i form av mer intensive og kraftige regnskyll.

Overvannshåndtering
Regjeringen er opptatt av at kommunene og private legger til rette for god overvannshåndtering.
Overvannsutvalget anslår de totale skadekostnadene som oppstår på grunn av overvann til å ligge i
størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder kroner pr. år. Grunnet klimaendringer og fortetting ev bebygde
områder forventer Overvannsutvalget at skadekostnadene vil øke dersom det ikke gjennomføres
forebyggende tiltak. På bakgrunn av dette sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet den
02.03.2020 på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for
kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann.
Kystplan har utarbeidet et eget analyseskjema vedr. nedbør og overvannsproblematikk. Her vurderer
Kystplan: At det er mindre sannsynlig at det skjer skader på ledningsnettet, dvs. en gang pr. 10 år,
dersom overvannet ikke ledes til hensiktsmessige traseer».
Dagens terreng består i stor grad av naturlig vegetasjon som skog, kratt, berg, myr etc. Dette bidrar til
naturlig tilbakeholdelse og forsinkelse av overvannet. Ved fjerning av mye av denne vegetasjonen til
fordel for etablering av harde flater som tak, asfalt, belegningsstein etc. vil både avrenningen og
hastigheten på vannet øke betydelig. Det vedlagte, overordnede VA-notatet anser vi som en ren
«ledningsplan». Hverken dette notatet/planen eller Kystplans «nedbørsnotat» kan derfor ikke benyttes
for å kunne ta stilling til konsekvensene av kombinasjonen økt fortetting og økende nedbør med høy
intensitet som må forventes i framtidas klima og som grunnlag for arealdisponeringen innenfor
planområdet. Det bør derfor gjennomføres en overvannsberegning/vurdering med tilstrekkelig
klimafaktor (Fk) og usikkerheter lagt til grunn for beregningene. En må også vurdere arealbruken,
nedbørfeltet og terrenget helhetlig mht. lokalisering av områder og areal som kan benyttes til drenering,
fordrøyning og avsetting til evt. flomveger.

Geoteknikk/grunnforhold
GeoMidt AS har utarbeidet en geoteknisk rapport for tiltaket av 07.05.2019. I denne rapporten viser
GeoMidt til at området består av ulike grunnforhold, herunder en blanding av bla. fjell, myr, torvavsetninger og leire. Leira karakteriseres som til dels svært bløt, men ikke kvikk. Multiconsult
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gjennomførte en geoteknisk rapport på oppdrag fra Åfjord kommune i forbindelse med planleggingen av
gang- og sykkelveg på strekningen Vassneset-Frøneset i 2017. Her påviste Multiconsult mye dårlige
grunnforhold og flere funn av kvikkleire like utenfor planområdet. GeoMidt har også gjort funn av
kvikkleire i to borpunkt (BP5/BP6) i umiddelbar nærhet til planområdet. Borpunkt Bp6 er lokalisert tett
opp til et av funnene gjort av Multiconsult i 2017 (borpunkt benevnt 4-1A).
GeoMidt skriver i rapporten at: «Området KB2-1 bør undersøkes nærmere i detaljprosjekteringen da
sikkerhetsfaktor for skred er for lav etter våre beregninger. I de utførte beregningene ligger det en
usikkerhet knyttet til bergets formasjon i snittet. Området er generelt kupert men utførte beregninger tar
utgangspunkt i en glatt bergformasjon mellom utførte borpunkter. Etter norsk standard må skredsikkerheten være ivaretatt, og det er den ikke etter dagens beregninger». Slik vi tolker ovennevnte tekst
i kursiv, vil bergets formasjon og beliggenhet være avgjørende for opprettholdelse av sikkerheten i
prosjektet og for at evt. regressive (tilbakeskridende) kvikkleireskred ikke kan utgjøre en fare for
området benevnt KB2-1. For å kunne oppfylle kravene i TEK17/PBLs § 28-1 om sikker byggegrunn,
synes det etter vår vurdering å mangle minimum en grunnboring i dette området for å få avklart bergets
nøyaktige beliggenhet og derved også sikkerheten. Vi minner om at KMD i ovennevnte rundskriv H5/18 skriver at: «Ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til
byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad. Kravet til ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da
ikke være oppfylt». Å utsette vurderingene av skredfare til byggesaken vil innebære en slik forskyvning
av viktige risikoforhold noe som ikke vil være i tråd med rundskrivet. Vi krever derfor at det
gjennomføres geotekniske vurderinger/grunnboringer som avklarer at planområdet oppfyller kravene til
sikker byggegrunn. Dette er å anse som et Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse til planforslaget.
I tlf.-samtale med GeoMidt anbefaler rådgiver i tillegg at området benevnt KB3-1 bør vurderes nærmere
før tiltaksrealisering men at dette var vanskelig å få gjennomført ifbm. de utførte grunnboringene da
området var lite tilgjengelig pga. tett vegetasjon. Dette framkommer ikke tydelig av rapporten. For å få
avklart sikkerheten anbefaler vi derfor at det gjennomføres slike grunnboringer i forbindelse med planarbeidet.
Tiltaket er å anse som et K4-tiltak iht. vår «Kvikkleireveileder» 7.2014 (høyeste tiltaksklasse). I
veilederen anbefales kvalitetssikring av uavhengig foretak med krav om oppnåelse av sikkerhetsfaktor
for områdestabilitet høyere enn 1,4 eller vesentlig forbedring (jfr. veilederens s. 28). Tiltaket er av
betydelig størrelse og konsekvensene av et kvikkleireskred vil kunne bli omfattende. For å godtgjøre at
kravene til sikkerhet i PBL/TEK kan oppfylles, vil vi derfor sterkt anbefale at kommunen krever
gjennomført slik uavhengig kvalitetssikring av GeoMidts geotekniske notat i tråd med anbefalingene i
vår Kvikkleireveileder 7.2014. Dersom den uavhengige kontrolløren påpeker evt. mangler eller
svakheter i GeoMidts notat, må disse avklares og utbedres og kommunen må kreve at de endelige
konklusjonene legges til grunn for tiltaksgjennomføringen.

Skredfare, bratt terreng
Kystplan har utarbeidet et enkelt analyseskjema vedr. fallfare ved bratt terreng. Her skriver Kystplan
avslutningsvis at: «Det må også stilles krav om vurdering av eksponerte tomter før det gis
byggetillatelse».
I GeoMidts rapport heter det at: «områdene EB7-10, EB7-12, EB7-14, samt BB5-1 og BB5-2 ligger i
bunn av en bratt bergvegg. Det er i denne rapporten ikke tatt stilling til skredsikkerhet i denne bergveggen og dette bør utredes ved etablering av boliger her. Det er observert løsnede steiner i bunn av
veggen». Forholdet til skredsikkerhet i forbindelse med skredfare i bratt terreng synes derfor ikke
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vurdert eller avklart. For å oppfylle sikkerhetskravene må det derfor gjennomføres en slik fareutredning
av skredfagkyndig. Dette er å anse som et Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse til planforslaget.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Åfjord kommune
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Vår dato:

Vår ref:

06.03.2020

2020/2738

Deres dato:

Deres ref:

20.02.2020

L132349/2020//SVEFJE

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Åsmundvatnet boligområde Åfjord kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:
Landbruk
Planforslaget ivaretar i all hovedsak våre merknader til planoppstart, inklusive innspill knyttet til
boligtetthet. Planavgrensningen omfatter ikke lenger planlagt gang- og sykkelvei over dyrka mark. Vi
legger imidlertid til grunn at våre tidligere innspill om justering av trasé blir hensyntatt, jf. også vilkår
i dispensasjonsvedtaket.
Helse og omsorg:
Støy:
Planområdet ligger i dag utenfor gul/rød støysone. Det planlegges å etablere samlet mellom 132-140
boenheter. Siden det her planlegges utbygging av et så stort område må det foreligge konkrete
bestemmelser som sikrer en trygg gjennomføring av bygge- og anleggsperioden og at naboene ikke
utsettes for helsemessig ulempe.
Slik § 1 Bebyggelse og anlegg er utformet i dag er ikke støy og luftkvalitet for boligbebyggelsen eller
bygge og anleggsfasen ivaretatt.
1.1 pkt. 7. viser til en hel retningslinje som kan tolkes. I henhold til Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), kapittel 3.3, går det frem at
«reguleringsbestemmelsene bør være så konkrete som mulig». Det skal stilles absolutte krav (ikke
skjønnsbasert) og det skal brukes konkrete, tallfestede mål og avgrensninger på forhold som ikke
går frem av plankartet. For å gjøre bestemmelsen lettere å bruke bør det fremgå eksakt hvilke
støygrenser som gjelder. Alternativt bør det som minste standard for bestemmelsene fremgå
hvilken tabell i retningslinjen det henvises til når det gjelder kvalitetskrav for støy for bebyggelse,
uteoppholdsarealer og lekeplasser. Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsen 1.1 pkt. 7
oppdateres med minimum henvisning til tabell 3.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Bygge- og anleggsfase:
For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helse, skal
kommunen gjennom miljørettet helsevern kunne kreve avbøtende tiltak i bygge- og anleggsfasen.
Åfjord kommune stiller i KPA (pkt. 3.13) krav til at det skal utarbeides en plan som skal sikre
beskyttelse av omgivelsene i bygge og anleggsfasen.
Fylkesmannen kan ikke se at dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelsene og mener at det må
stilles krav om at det er utarbeidet en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen
etter pkt. 3.13 i KPA. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende samt støv- og støyforhold. Det bør videre redegjøre for
rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping og som sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal
være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
Videre skal støygrenser som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, kap. 4 og luftkvalitetsgrenser
angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, kap 6. ligge til grunn.
Fylkesmannen fremmer med hjemmel i kommuneplanens arealdel innsigelse til planen inntil det er
tatt inn bestemmelser som sikrer befolkningen mot ulemper i bygge- og anleggsfasen.
Universell utforming
Områdeplanlegging har til hensikt å utvikle helhetlige utbyggingsmønstre og sammenhengende
strukturer i kommunen. Det er viktig å legge til rette for tilgjengelighet uavhengig av funksjonsevne.
For å sikre gode boforhold og legge til rette for at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig er
det viktig at kommunen setter tydelige rammer og krav til universell utforming i planbestemmelsene
(jf. Kommuneplanens arealdel, Åfjord 2019-2030 pkt. 3.12.) Det er stilt krav om at universell
utforming skal vises før byggetillatelse blir gitt. Fylkesmannen mener at dette er for generelt og
mener bestemmelsene kan tydeliggjøre og sette krav som sikrer funksjon- og kvalitetskrav til
utearealer og boenheter (for eksempel andel boliger som skal ha livsløpsstandard).
Ut fra overstående vil fylkesmannen gi faglig råd om at kommunen tydeliggjør krav for å ivareta
universell utforming for området i reguleringsbestemmelsene.
Bokvalitet/Trafikksikkerhet:
LEK 3 etableres i nærhet til veg og det bør vurderes behov for sikringstiltak for å sikre trygg lekeplass
for barna i området.
Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er viktig å ivareta i planlegging, særlig viktig er det å sikre
gang og sykkelveier og trygge lekearealer. Uterom bør ha en utforming som gir mulighet som sosiale
møteplasser med muligheter for lek og spill i de ulike årstidene. Kommunen bør gjennom
bestemmelsene sikre kvalitetskrav som sikrer definerte funksjonskrav. Tilgjengelighet, solforhold,
sikringstiltak og universell utforming er viktig for å sikre kvalitet og funksjonskrav på leke- og
oppholdsarealer. Barnas representant eller kommunens folkehelsekoordinator bør bistå i
vurderingen av aktuelle kvalitetskrav knyttet til uteareal/turstier.
Området vil generere ny trafikk. Området ligger sentrumsnært og gode ferdselsårer for myke
trafikanter kan bidra til at flere går eller sykler til skole og jobb og er et viktig tiltak for å redusere
biltrafikken og samtidig øke fysisk aktivitet blant innbyggerne. Bestemmelsene 2.3 og 2.4 slik de er
utformet i dag stiller ikke konkrete kvalitetskrav, men viser til at det tillates etablert fortau, gang- og
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sykkelstier. Det settes ingen krav til at det skal gjennomføres og fylkesmannen mener at for å ivareta
myke trafikanter i området bør det stilles rekkefølgekrav til når gang-/sykkelveier skal være etablert.
Fylkesmannen vil ut fra overstående gi faglig råd om at kommunen
1. sikrer kvalitet og funksjonskrav til utearealer/leke områder i samarbeid med kommunens
folkehelsekoordinator.
2. Sikrer etablering av fortau, gang- og sykkelstier gjennom rekkefølgekrav
Samfunnssikkerhet
Kart fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at tiltaket er avmerket som en
aktsomhetssone på grunn av nærhet til sjø og kan potensielt bli berørt av stormflo og
havnivåstigning. Våre aktsomhetskart er definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke
basert på feltundersøkelser. Dersom bygningens plassering i forhold til sjø gjør at den kan bli
påvirket av for eksempel stormflo, må dette vurderes.
I henhold til byggteknisk forskrift (TEK17), stilles det ulike krav for henholdsvis naust og
bolig/fritidsbolig. Dersom kommunen mener det foreligger sannsynlighet for at eiendommen ikke
kan bebygges, er det tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke foreligger, eller at det
kan motvirkes ved sikringstiltak. Hva som er tilstrekkelig sikkerhet må avgjøres ut i fra en konkret
vurdering av eiendommen og hensikten med tiltaket.
For oppdaterte tall på stormflo og havnivåstigning viser vi til ny veileder på havnivåstigning og
stormflo utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Vi viser videre til Veiledning
til byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7, hvor det redegjøres for betydningen av klimaendringer, med
nærmere bestemmelser knyttet til naturpåkjenninger.
Vi anbefaler at byggehøyde over havnivå spesifiseres og gjøres synlig i planbestemmelsene for de
bygninger dette er hensiktsmessig for.
Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.

Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen:
1. Fylkesmannen fremmer med hjemmel i kommuneplanens arealdel innsigelse til planen
inntil det er tatt inn bestemmelser som sikrer befolkningen mot ulemper i bygge- og
anleggsfasen.

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
1. Fylkesmannen gir fagligråd om at kommunen tydeliggjør krav for å ivareta universell
utforming for området i bestemmelsene
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2. Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsen 1.1 pkt.7 oppdateres i tråd med
retningslinje for støy i arealplanlegging, T 1442/16 til minimum å henvise til tabell 3.
3. Fylkesmannen vil ut fra overstående gi faglig råd om at kommunen
1. Sikrer kvalitet og funksjonskrav til utearealer/leke områder i samarbeid med
kommunens folkehelsekoordinator.
2. Sikrer etablering av fortau, gang- og sykkelstier gjennom rekkefølgekrav

Med hilsen
Frank Jenssen
fylkesmann

Mari Mogstad
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
Saksbehandlere:
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73
Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560
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STEINKJER

Arkiv: 2020/1392-1
Dato: 04.05.2020
Saksbehandler:
Geir Ola Aune

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
18/20
30/20
33/20

Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
22.04.2020
29.04.2020
14.05.2020

5058-165/193-KLARGJØRING MYRAHAUGEN BOLIGFELT.
Rådmannens innstilling
Åfjord kommunestyre vedtar utbygging av Myrahaugen boligfelt på Roan til en kostnad
på kr. 2 595 000,- eks. mva.
Utbygging finansieres med kr. 750 000,- overført fra Roan kommune i
kommunestyrevedtak i sak PS 81/19, den 12.12.2020.
Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår
i hele eller deler av lånets løpetid.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.04.2020
Behandling:
Votering:
Vedtak:
Sak utsatt til neste møte i formannskapet den 29.04.2020.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 29.04.2020
Behandling:
Rådmannen fremmet følgende alternative innstilling:
Åfjord kommunestyre stadfester tidligere vedtak i Roan kommunestyre om utbygging av
Myrahaugen boligfelt på Roan, til en kostnad på kr 2.595.000 eks MVA. Utbyggingen er
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tidligere finansiert med kr 750.000 i Roan kommunestyre i møte den 12.12.2020, som
sak KST-81/2019.
Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved
låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og
avdragsvilkår i hele eller deler av lånets løpetid.
Votering:
Den alternative innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre stadfester tidligere vedtak i Roan kommunestyre om utbygging av
Myrahaugen boligfelt på Roan, til en kostnad på kr 2.595.000 eks MVA. Utbyggingen er
tidligere finansiert med kr 750.000 i Roan kommunestyre i møte den 12.12.2020, som
sak KST-81/2019.
Resterende del av tiltaket, finansieres innenfor en ramme på kr 1.845.000, ved
låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og
avdragsvilkår i hele eller deler av lånets løpetid.

Sakens bakgrunn og innhold
Det er i gamle Roan kommune mangel på byggeklare boligtomter i attraktive regulerte
boligfelt .For å avhjelpe dette kjøpte Roan kommune opp regulerte felt, men hadde ikke
kapasitet til å opparbeide feltene.
Roan kommune ervervet Myrahaugen boligfelt i 2012 for kr. 570 000,- etter avtale med
grunneier, boligfeltet var da ferdig regulert med 9 boligtomter, totalt areal på området
var 25 da.
I dag er 2 av tomtene bebygd, og det gjenstår 7 boligtomter. For å kunne bebygge
disse kreves det opparbeidelse av infrastruktur i feltet.
Det var i forbindelse med erverv av boligfeltet vedtatt en finansieringsplan for
opparbeiding av infrastruktur i boligfeltet, med basis i innhentet pris. Opparbeiding av
infrastruktur ble ikke iverksatt som forutsatt i vedtaket.
Opparbeiding av infrastruktur ble ført opp med kr. 2 000 000,- på Roan kommunes
investeringsbudsjett i 2019. Det ble utlyst anbudskonkurranse, og det kom inn et tilbud,
tilbudet var høyere enn budsjettert, og saken ble derfor utsatt. Under revidering av
investeringsbudsjettet ble det beholdt kr. 750 000,- for 2019.
Disse midlene ble vedtatt overført til investeringsregnskap 2021 for Åfjord kommune i
møte i Roan kommunestyre 12.12.2020.
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Folkehelsevurdering
Et boligfelt med 9 boligtomter på 25 da fører til store friområder, noe som er positivt i en
folkehelsesammenheng.
Administrasjonens vurdering
Det er innkommet tilbud på opparbeiding av infrastruktur for Myrahaugen boligfelt,
tilbudet er på kr. 2 595 000,- eks. mva.
Dette gir en kostnad ved fordeling på 7 tomter på kr. 370 714,- pr. boligtomt for
infrastruktur framlagt til tomtegrensen. Dersom en fordeler kostnadene med kjøp av
feltet vil dette utgjør 63 330.- pr tomt, så den totale tomtekostnaden vil da bli 434 044,-.
De 2 tomtene som er bebygd ble solgt for kr. 250 000,- pr tomt, med opparbeidet
infrastruktur fram til tomtegrensen. Disse tomtene er ut fra dette regnestykket
subsidiert.
Ut fra dette velger administrasjonen å kun beregne tomteprisen ut fra kostnader
tilknyttet utbygging av de resterende tomter, det vil si en tomtepris på 370 714,-
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Arkiv: 2020/1719-1
Dato: 07.05.2020
Saksbehandler:
Nina Knutsen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
34/20

Utvalg
Åfjord kommunestyre

Møtedato
14.05.2020

MØTEGODTGJØRELSE - FJELLSTYRET
Rådmannens innstilling
1. Leder i fjellstyret får en fast årlig godtgjøring på kr. 20.000,- og møter honoreres i
tråd med reglement for folkevalgte.
2. Det gjennomføres en årlig evaluering av aktiviteten i Fjellstyret.

Sakens bakgrunn og innhold
Saken ble behandlet i valgutvalget og det ble fattet vedtak i henhold til innstillingen i
saken.

Vedlegg
1 Referat fra Valgutvalget 28.04.2020
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Møtereferat - Valgutvalg 28.04.2020
Tidspunkt: kl. 12.00 – 13.00
Sted: Digitalt møte på Teams
Oppmøte:
Jon Husdal
Hartly Thun
Halvor Bueng
Håkan Berdahl
Odd Bratland
Nina Edvardsen
Møtegodtgjørelse i Fjellstyret
Håkan Berdahl fremmet forslag om fast årlig godtgjøring til leder blir kr. 20.000, - og møter
honoreres i tråd med reglemenet for folkevalgte.
Utvalget ønsker punkt 2 i vedtaket som omhandler evaluering av aktivitet i Fjellstyret
Forslaget med tillegg punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Saken blir sendt videre til kommunestyret.

Skjønnsmedlemmer, Jordskiftemeddommere og medommere Tingretten og
Lagmannsretten
Enighet om at hvert parti kommer med navn til neste møte 25.05.2020.
Valgutvalget ønsket å få tilsendt oversikt over hvilke navn som er listet opp i dag fra gamle
Åfjord og Roan, samt kriterier for valg av meddommere fra Domstoladministrasjonen.

Jon Husdal
Leder
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Arkiv: 2020/1002-1
Dato: 04.03.2020
Saksbehandler:
Laila Refsnes

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
17/20
29/20
35/20

Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
22.04.2020
29.04.2020
14.05.2020

UTBEDRING OG REHABILITERING AV ÅFJORD HELSESENTER/
SYKEHJEM GRUPPE 4
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar det anbefalte konsept for ombygging og utbedring av fellesstue
ved Åfjord Helsesenter med fremlagt kostnadsramme.
Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og
avdragsvilkår i hele lånets løpetid.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.04.2020
Behandling:
Votering:
Vedtak:
Sak utsatt til neste møte i formannskapet den 29.04.2020.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 29.04.2020
Behandling:
Rådmannen fremmet følgende tillegg til innstillingen:
Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele lånets løpetid.

Votering:
Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Formannskapet vedtar det anbefalte konsept for ombygging og utbedring av fellesstue
ved åfjord Helsesenter med fremlagt kostnadsramme.
Saken oversendes kommunestyret for endelig beslutning.
Tiltaket finansieres innenfor en ramme på kr 800.000 ved låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i Åfjord kommunes
investeringsbudsjett for 2020, herunder foreta låneopptak og avtale rente- og avdragsvilkår i
hele lånets løpetid.

Sakens bakgrunn og innhold
Drøftingssak i utvalg vekst og utvikling 05.02.2020:
Prioritering av midler til oppgradering av kommunale bygninger 2020 – Liste med tiltak
og kostnader legges frem av vaktmesterleder i møte. Ketil Mørreaunet og Kåre Petter
Arnevik informerer om prioriteringslisten i 2020. Utvalget drøftet saken og foreslår
følgende endringer i prioriteringslisten:  Ta ut punkt. 12 «Åfjord helsesenter, Utvidelse
av stue mot vest gr.4» og fremme sak på dette i formannskap og kommunestyret. Det
vil bli fremmet sak på midler til oppgradering av kommunale bygninger 2020 i neste
utvalgsmøte.
Sammendrag:
Det er et økende behov for større areal ved felles stue gruppe 4 ved sykehjemmet. Det
har vært flere vernerunder i 2017, 2018 og 2019 med beskrivelse av et stort behov for
utvidelse og utbedring av felles oppholdsrom for beboerne.
Det beskrives av ansatte at det er betydelige endringer i hjelpebehov for
pasientgruppen.
De fleste av beboerne er avhengig av hjelpemidler som er romstore I flere år har ikke
beboerne kunne sittet rundt samme bord ved måltider grunnet at stua er for lita.
Løsningen har vært å utstyre rullestolene med «brett» hvor hver enkelt får servert alle
måltider. Dette er ikke greit i forhold til sosiale stimuli, trivsel og samhørighet. I tillegg er
det en utfordring for personalet og manøvrere de store rullestolene på trangt areal.
Beboerne kan heller ikke sitte ved vindu da det er trekkfullt.
Etter en gjennomgang av bygningenes tekniske tilstand og planløsning foreslås det en
utvidelse av stue med 45m2 hvor en tar deler av balkong. Balkong blir ikke benyttet da
det er et høyt rekkverk rundt som skjermer for utsikt. Rehabilitering av stue, balkong
med glassrekkverk, skifte av vinduer og rehabilitering av vegg i både 1 og 2 etg.
Bygningsmessige tiltak med en planløsning som tilfredsstiller kravene til universell
utforming.
Tiltaket er tenkt finansiert med bruk av låneopptak for 2020.
I det nyrenoverte arealet vil det gi mulighet for felles bespisning rundt bord. Det vil bli
god plass til nødvendige hjelpemidler. Hms krav for ansatte vil også bli ivaretatt
Historisk bakgrunn og brukerbehov
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Sykehjemmet og gruppe 4 stod innflyttingsklart i 2003. Den rommer 13 langtidsplasser
samt en observasjonsplass. Denne avdelingen ble bygget på 70 tallet og delvis
rehabilitert i 2002. Det ble blant annet ikke skiftet vindu m.m
Ved innflytting i 2003 var beboerne fysisk friskere og mere mobile enn de er i dag. Det
er i dag mer fokus på at alle beboere skal få delta i hverdagen. Få mulighet til et sosialt
og aktivt liv som mulig, dette til tross for store helsemessige utfordringer. Selv om
fleksibiliteten er stor i ansatte gruppen er det viktig at vi har gode helsefremmende
arbeidsplasser hvor unødvendige belastninger reduseres.
Målet må være at arealene tilfredsstiller kravene for universell utforming.
Administrasjonens vurdering
Brukerbehov
Utbedring/rehabilitering av bruksareal ved gruppe 4 på sykehjemmet bør prioriteres.
Dette dekker tre behov:
 en bedre bo- og livssituasjon for beboerne.
 bedre, mer effektiv og helsefremmende arbeidssituasjon.
 Og for det tredje blir bygningsmassen gjort klar for en lengre levetid.
Universell utforming
Dette gjelder både teknisk standard, krav til utforming av arealer
Arealet blir større og beboerne kan spise sammen med samme bord. Manøvrering av
rullestoler og andre tekniske hjelpemidler blir enklere og mer effektivt
Folkehelsevurdering
Folkehelseperspektivet i rehabilitering av fysisk bomiljø bidrar til økt trivsel og
livskvalitet
Finansiering
Låneopptak på kr.-800 000 i 2020 til utbedring og rehabilitering av lokaliteter for
For nødvendig utbedring /rehabilitering Åfjord helsesenter, sykehjems gruppe 4.
Dette er et rehabiliteringsprosjekt og vil ikke få noe tilskudd fra Husbanken
Ombyggingen vil være i henhold til universell utforming. Det er også ventet at de
bygningstekniske tiltakene som areal-økning, nye vinduer, balkong med glassrekkverk
vindtetting og varmeisolasjon vil gi brukerne og ansatte et betydelig bedre innemiljø.
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Møtedato
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REGNSKAP FELLESNEMNDA ROAN ÅFJORD 2019
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner regnskapet for Fellesnemnda Roan Åfjord for 2019.

Sakens bakgrunn og innhold
Departementet utbetalte i 2017 kr 20,5 millioner i tilskudd til Roan og Åfjord kommuner
for dekning av engangskostnader vedrørende kommunereformen. Støtten ble gitt for å
dekke kommunens kostnader ved kommunesammenslåingen.
Inndelingslova stiller ingen konkrete krav til selve regnskapsoppstillingen til
Fellesnemnda og behandlingen med unntak av at inndelingslova stiller krav om valg av
revisor for Fellesnemndas virksomhet.
Regnskapet til Fellesnemnda er ført i Åfjord kommune sitt regnskap og mottatte midler
fra Departementet er behandlet som bundne midler.
Regnskapet i fjor ble behandlet av Fellesnemnda. Funksjonsperioden for Fellesnemnda
gikk ut da det nye kommunestyret ble konstituert. Regnskapet legges derfor fram for
Kommunestyret til behandling.
Årsregnskapet for 2019 legges fram for Kommunestyret for godkjenning. I 2019 var det
brukt kr 12,6 mill. og pr 31.12.2019 var det igjen 2,9 mill. av tilskuddet på kr 20,5 mill. Vi
viser til vedlagt regnskap. Regnskapet er revidert og revisor har avgitt en uttalelse som
er vedlagt.

Vedlegg
1
Årsregnskap 2019 Fellesnemnda Roan og Åfjord kommuner
2

Beretning Fellesnemnda Roan og Åfjord kommuner
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Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Fellesnemnda for
Roan og Åfjord kommuner

Besøksadresse:

Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap for Fellesnemnda for
Roan og Åfjord kommuner
Konklusjon
Vi har revidert prosjektregnskapet for Fellesnemda for Roan og Åfjord kommuner, for
perioden 01.01.2017 til 31.12.2019 Prosjektregnskapet består av oppstilling over netto
kostnader pr tiltak, bruk av fond og note 2 som beskriver grunnlaget for utgiftsoppstillingen.
Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen i samsvar med note 2.
Etter vår mening gir prosjektregnskapet for Fellesnemnda for Roan og Åfjord kommuner som
ble avsluttet 31.12.2019, i det alt vesentlige et uttrykk for prosjektets resultat og stilling i
samsvar med prinsippene beskrevet i note 2. Ubrukte midler på fond pr. 31.12.2019 kr.
2.940.900.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av kommunene slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Presisering – grunnlag for regnskapsavleggelse
Vi gjør oppmerksom på note 2 til prosjektregnskapet, som beskriver grunnlaget for
regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til
Departementet og Fellesnemnda. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for
andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Departementet og Fellesnemnda og skal ikke
distribueres til eller brukes andre parter.
Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og
å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en
høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert somvesentlig dersom den enkeltvis eller
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samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne
foretar basert på prosjektregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet,
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll.
• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Malm, 13. april 2020
Revisjon Midt-Norge SA

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig
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Saksnr
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Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020
14.05.2020

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2019 - ROAN KOMMUNE
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Roan kommune for
2019.
Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.015.719 avsettes til disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 06.05.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet sender saken over til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Roan kommune for
2019.
Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.015.719 avsettes til disposisjonsfond.

Sakens bakgrunn og innhold
Kommunestyret skal behandle og vedta årsregnskapet og årsberetningen. Vedtaket må
angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig
underskudd.
Kommunestyrets vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapet og årsberetningen
før formannskapet innstiller til vedtak. Kontrollutvalgets uttalelse vil legges fram etter
kontrollutvalgets møte 4. mai. Dette framgår av kommuneloven § 48 med tilhørende
forskrifter.
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Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA og vi viser til vedlagt
revisjonsberetning som er en ren beretning uten forbehold eller presiseringer.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Roan kommune avsluttet regnskap 2019 med et betydelige mindreforbruk i drifta med
kr 10.015.719. I årsmeldingen side 4 framgår det en oppstilling over budsjettavvik i
drifta pr ansvar. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Den største
investeringsutgiften i 2019 gjelder bygging ny sykehjem.
Rådmannen viser for øvrig til årsregnskapet og årsmeldingen for Roan kommune for
2019. Årsregnskapet og årsmeldingen er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i
kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Vedlegg
1
Roan kommune Årsmelding 2019
2
Roan kommunes årsregnskap 2019
3
Revisjonsberetning 2019 Roan kommune
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Oversikt over bilder i årsmeldingsheftet
Bildenr. Side
1
1
2
5
3
8
4
9
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
16
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
18
24
19
26
20
27
21
29

Bilde
Meholmen Roan
Roan sentrum
Bessakerfjellet vindpark
Rosenrot
Klatring i skogen
«Jeg er livsglede for eldre»
Sør-Roan skole, nymalt 2016
Brandsfjord skole og barnehage
Eian – ut mot storhavet
Julekonsert 2019 Roan kirke
Bjørnørspelet
Utro - Bygdatunet
Rivning av kommunehus
Sertifiseringskake
Besøk fra barnehagen
«En fornøyd kar»
Ansteinsundet
Utsikt mot Måøya
Strandanesset
Høst på Utro
Bilder fra Sommerklubben
Sommerblomster på Hongsand
Bessaker

Foto
Joar Hauknes
Paul Arne Sørgård
Kari Helmersen
Kari Helmersen
Vik/Bessaker barnehage
Roan Sykeheim
Silje Grønflaten
Joar Hauknes
Joar Hauknes
Harriet Larsen
Harriet Larsen
Joar Hauknes
Harriet Larsen
Roan Sykeheim
Roan Sykeheim
Roan sykeheim
Harriet Larsen
Harriet Larsen
Harriet Larsen
Silje Grønflaten
Camilla Sørmeland
Harriet Larsen
Sigurd Larsen
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AVVIK PR ANSVAR 2019

Ansvar
100
150
200
210
211
212
221
222
230
240
250
400
401
410
420
430
440
450
460
470
480
500
510

Ordfører
Rådmann
Leder oppvekst og kultur
Brandsfjord barnehage
Vik-Bessaker barnehage
Tusseladden barnehage
Sør-Roan skole
Brandsfjord skole
PPT Nord-Fosen
Kulturskole
Kultur
Pleie/omsorg innetjeneste
Adm. Helse og sosial
Pleie/ omsorg utetjeneste
Psykiatrisk konsulent
Ergoterapeut
Barnevernsleder
Sosialtjenesten
Kommunelege
Helsesøster
Fysioterapeut
Leder MNU
Fagsjef bygg- og kaianlegg
Sum drift ansvar 100-510
Div inntekter drift
Sum drift ( jf regnskap)
Årets mindreforbruk

Regnskap
19
-894 984
10 772 850
2 409 277
3 341 554
2 527 619
3 929 469
7 255 953
9 139 696
671 000
475 178
1 891 551
16 755 616
1 298 421
9 819 056
1 353 483
99 797
1 623 934
988 146
3 174869
1 352 839
400 847
7 937 954
4 243 526
90 567 616
-7 680 112
82 887 504
10 015 719

Opprinnelig
budsjett
4 755 193
14384 129
3 164 888
2 880 717
1 943 308
2 555 938
7 587 178
9 143 516
683 800
583 992
1 894 747
14 859 570
1 287 179
11 402 100
1 514 612
318 634
1 730 225
1 178 575
3 108739
1 500 831
508 889
6 312 918
4 230 135

Justert
budsjett
4 616 664
13 16 563
2 290 969
3 370 259
2 265 093
3 384 735
7 821 349
9 030 246
683 800
836 233
2 141 774
15 755 966
1 310 662
11 771 964
1 529 695
321 059
1 743 225
1 191 620
3 708 739
1 466 427
524 932
7 684 711
4 387 689

Til
disposisjon
5 511 684
2 343 713
-118 308
28 705
-262 526
-544 734
565 396
-109 450
12 800
361 056
250 222
-999 650
12 241
1 952 008
176 212
221 262
119 291
203 474
553 870
113 588
124 085
-253 243
144 163

% forbruk
-19,31
82,13
105,16
99,15
111,59
116,09
92,77
101,21
98,13
56,82
88,32
106,34
99,07
83,43
88,48
31,05
93,16
82,92
85,61
92,25
76,36
103,30
96,71
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INNLEDNING
Roan kommune avslutter regnskap 2019 med et
betydelig mindreforbruk i drifta. Kommunen har fått økte
inntekter gjennom eiendomsskatt verker og bruk og
utbetaling fra havbruksfondet. Det ble også avsatt midler
fra ekstrainntekter i 2018 og dette bidrar til å muliggjøre
utbygging av ny sykeheim med lokaler til administrasjon,
bibliotek og helsetjenester. Vedtak om utbygging ble
fattet i juni 2019, anleggsarbeider ble igangsatt i
september 2019 og bygget vil etter planen bli ferdigstilt
ved årsskiftet 2020/21.
Roan vindpark ble satt i drift første halvår 2019, og
kommunen bidro i planlegging og gjennomføring av
markering i forbindelse med åpning av vindparken i mai
2019. Roan kommune er svært tilfreds med at det er
igangsatt utbedring på fylkesvei 6312 i Berfjorden. Det er
igangsatt arbeid med to tuneller i Berfjorden, og Roan
kommune og Fosen vind bidrar med 30 mill til prosjektet.

Tjenesteproduksjon er gjennomført som planlagt for alle
enheter i 2019.Roan kommune har hatt gode tjenester
for alle aldersgrupper. Stor takk til alle ansatte som har
fulgt opp de vedtak som er fattet på ulike områder.
Drøftinger og gjennomgang av nye planer fram mot
kommunesammenslåing er gjennomført. Det er i 2019
arbeidet intensivt på alle sektorer fram mot
sammenslåing fra 2020.
Sykefraværet har i 2019 vært på 7,85% for hele
kommunen. Sykefravær 2018 var 11,34% og det har vært
en betydelig nedgang i sykefraværet. Dette er en gledelig
utvikling.
Roan har fortsatt høy lånegjeld, men kommunen har i
2019 hatt økte inntekter og drift er gjennomført som
budsjettert. Kommunen har god økonomisk styring ved
sammenslåing 01.01.20.

Det ble i 2019 klart at Kråkøy slakteri vil få redusert drift i
perioder. I sammenheng med redusert sysselsetting har
kommunen søkt Trøndelag fylkeskommune og
Innovasjon Norge om omstillingsmidler. Her er det gitt
tilsagn om tilskudd på 6 mill over 3 år til utvikling og
omstilling av næringslivet i kommunen. Dette kommer i
gang fra 2020.

5
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kommunen noe disposisjonsfond.

ROAN KOMMUNE
Nytt kommunenummer fra 01.01.18
Folketall pr. 4. kvartal 2019
Sykefravær 2019
- Langtidsfravær
- Korttidsfravær

5019
940
FOLKEHELSE
Arbeidet med folkehelse er sektorovergripende.
Folkehelsegruppa utgjør kommunens organ som skal
holde oversikt, veilede og komme med innspill til planer.
System og rutine for det løpende oversiktsarbeidet vil bli
etablert.

7,85%
6,56%
1,29%

ETIKK
Roan kommune har et oppdatert etikkreglement for
folkevalgte og ansatte, sist revidert i 2017.

I kommuneplanens samfunnsdel beskrives det blant
annet følgende mål: Innbyggerne skal føle trivsel,
trygghet og tilhørighet, en frisk og aktiv befolkning og
flere leveår med god helse i befolkningen.

LIKESTILLING
Kommunen har en god fordeling mellom kjønnene i
administrasjonen. Det henvises, og oppfordres til at
kvinner søker på utlyste stillinger, spesielt der
ledelsesansvar er tillagt stillingen.

Hovedmålet er å tenke helse i alt vi gjør, med et fokus på
grupper med levekårsutfordringer. Gjennom Program for
Folkehelse valgte kommunene på Fosen å søke
deltakelse, med mulige midler gjennom programmet skal
DISKRIMINERING
det satses på barn og unge sammen på fritida, med
Vi gir de samme plikter og muligheter til alle, uansett
prosjektet iLag. Gjennom arbeidet med bygging av ny
etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder,
kommune er det vedtatt at det skal ansattes
funksjonsevne eller kjønn.
folkehelsekoordinator i 100% stilling.

FINANSIELLE NØKKELTALL
Netto driftsresultat utgjør kr 6,6 mill i 2019. Det anbefalt
nivået er at netto driftsresultat utgjør over 1,75% av sum
driftsinntekter. Netto driftsresultat har vært positivt
siden 2015 og over anbefalt nivå, men har variert en del.
Uten mottatte midler fra havbruksfondet med kr 6,7 mill
i 2019 og kr 22,4 mill i 2018 hadde ikke nøkkeltallet vært
like bra.
Langsiktig gjeld eksl pensjon er pr 31.12.2019 på kr 126,7
mill. Dette er en nedgang hvis vi sammenligner med
tilsvarene tall fra 2015 som var på kr 131,9 mill. renter og
avdrag utgjør kr 8,3 mill i 2019 eller 6% av sum
driftsinntekter. Tilsvarende tall for 2015 var kr 9,9 mill og
9,3%.
Disposisjonsfondet utgjør pr 31.12.2019 4,6 mill. Dersom
årets mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond ville det
ha utgjort kr 14,6 mill. Ved utgangen av 2015 hadde ikke
Nøkkeltall:
sum driftsinntekter
netto driftsinntekt
i prosent av sum driftsinntekter
langsiktig gjeld eksl pensjon
i prosent av sum driftsinntekter
sum rentutgift og avdrag
i prosent av sum driftsinntekter
mindreforbruk
disposisjonsfond
i prosent av sum driftsinntekter

2019
138 628 797
6 595 975
4,8
126 715 112
91,4
8 283 037
6,0
10 015 719
4 637 361
3,3

BEREDSKAP
Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap reguleres av Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift
om kommunal beredskapsplikt. Forskriften sier blant
annet at kommunen skal være forberedt på å håndtere
uønskede hendelser.
Kommunens kriseledelse deltok i «Øvelse Sodd» i regi av
Fylkesmannen.
Kommunen benytter krisehåndteringsverktøyet CIM.
Beredskapsplan er oppdatert og rullert administrativt.

2018
2 017
2 016
138 669 041 112 106 494 111 363 019
23 961 237
7 109 138
4 788 049
17,3
6,3
4,3
122 269 705 124 071 775 126 736 372
88,2
110,7
113,8
7 706 962
9 428 611
9 550 948
5,6
8,4
8,6
4 748 559
4 098 698
1 020 926
23 349 816
83 945
599 734
16,8
0,1
0,5

2 015
106 389 487
3 020 185,00
2,8
131 919 674
124,0
9 936 644
9,3
610 276
0
-
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ANSVAR 700 – 995
ANDRE INNTEKTER OG UTGIFTER

Premieavvik iflg skjema 1B
Årets netto bokførte premieavvik viser en mindreinntekt
på 1,2 mill. kr. Denne må ses i sammenheng med mindre
utgift på betalt premie under tjenestefunksjonene på til
sammen 2,4 mill. kr.

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Området omfatter skatter og rammetilskudd, renter og
avdrag, avsetninger og bruk av avsetninger, samt føring
av årets premieavvik og amortisering av tidligere års
premieavvik.

POSITIVE HENDELSER
• Høyere skatteinngang enn budsjettert. Skatteinngangen har økt med kr 3,1 mil.l eller 14,8% fra
2018.
• 6,7 mill. kr. utbetalt fra Havbruksfondet.
• God likviditet.

DRIFT
• Høyere skatteinngang enn budsjettert.
• Justering av premieavvik fra KLP er ikke lagt inn i
justert budsjett. Mindreinntekten her må ses i
sammenheng med mindre betalt pensjonspremie
fordelt på tjenestefunksjonene.

UTFORDRINGER
• Ny eiendomsskattelov gjeldende fra 01.01.2019.

ØKONOMI
Frie disponible inntekter iflg skjema 1A
Kommentar:
Regnskap 2019:
107 091 650
• Merinntekt på renter av bankinnskudd grunnet god
Merinntekt 2019:
782 957
likviditet.
% forbruk:
101%
• Mer skatteinntekt enn budsjettert, men lavere
FORDELING AV KOMMUNENS UTGIFTER
rammetilskudd. Totalt sett for disse postene en netto
Renteutgifter, provisjon
Avdragsutgifter;…
merinntekt på 1,1 mill.
og andre…
Avskrivninger
• Skatt på eiendom er kr 418.000 lavere enn
; 5%
budsjettert som skyldes avsetning for å imøtekomme
Overføringer…
evt endring i verdifastsetting til et objekt.
• Andre generelle statstilskudd utgjør kr 7,3 mill i 2019
Lønnsutgifter
som hovedsakelig gjelder havbruksmidler kr 6,7mill.
; 43%
Kjøp som erstatter
kommunal
tjenesteproduksjo…
Kjøp som
inngår i
kommunal
tjenesteprod
uksjon; 12%

Netto finansinntekter-/utgifter iflg skjema 1A
Regnskap 2019:
5 590 664
Mindreutgift 2019:
96 972
% forbruk:
98%
Lite avvik både i prosent og kroner.
Netto avsetninger og overføring til inv. iflg skjema 1A
Netto bruk av avsetning i 2019 var kr 5,1 mill.
Budsjettavvik på kr 46.353 skyldes at renter til VAR-fond
ikke er budsjettert.
Det er i 2019 overført kr 13,7 mill fra drift til investering
som budsjettert. Overføringen er finansiert med bruk av
fond.
Regnskapsmessig mindreforbruk 2019: kr. 10.015.719.
Frie midler til fordeling drift utgjør kr 92,9 mill. i 2019 og
fordelt til drift iflg skjema 1B utgjør kun kr 82,9 mill og
det medfører at årets midreforbruk blir på hele kr 10,0
mill som hovedsakelig skyldes avvik på regnskapsskjema
1B.

Sosiale…

FORDELING AV KOMMUNENS INNTEKTERAndre salgsRenteinntekte…
Eiendomsskat
t; 16%

Brukerbetalin
ger; 3%

og
leieinntekter;
8%
Overføringer
med krav til
motytelser;
12%

Skatt ; 17%

Andre statlige
overføringer;
5%

Rammetilsku
dd ; 38%
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ANSVAR 100
ORDFØRER

Kommentar:
Mindreforbruk grunnet
• Kommunens bidrag til tuneller Berfjord på FV 6312 er
tatt inn i driftsregnskap, men ikke utbetalt i 2019
• Kommunalt tilskudd til utbedring av FV 6310 Roan –
Utro er med i driftsbudsjett 2019.

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Ordfører og andre i den politiske ledelsen har deltatt på
ulike samlinger arrangert av samarbeidsfora som blant
annet KS, Fosen Regionråd, Fylkesmannen,
Fylkeskommunen og KLP.
I 2019 har kommunestyret behandlet 82 politiske saker i
13 møter. Formannskapet har behandlet 45 politiske
saker i 19 møter.
DRIFT
Ordfører har vært godgjort tilsvarende 100% stilling og
varaordfører tilsvarende 50 % stilling.
Hovedutvalgsledere har vært godtgjort med 3,5% av
ordførergodtgjørelse.

POSITIVE HENDELSER
• Vedtak om investering i ny sykeheim.
• Ferdigstilling av Roan vindpark.
• Igangsetting av to tuneller i Berfjorden på FV 6312.
• Kommunereform gjennomført

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

-894 984
5 511 684
-19,39

8
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POSITIVE HENDELSER
• Lederutviklingsprogram med PwC sammen med
Åfjord kommune.
• God gjennomføring av økonomisk rapportering
gjennom året.
• Kommunesammenslåing gjennomført som planlagt
tross få ansatte og stor belastning på enkeltpersoner

ANSVAR 150
RÅDMANN
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Ansvaret omfatter sentraladministrasjonen inkludert
økonomi- og IT-tjenester. Området har vært driftet som
planlagt i 2019.
DRIFT
Drift er gjennomført som planlagt til tross for
sykemeldinger og permisjoner. Det har ikke vært innleie.
Det er gode samarbeidsordninger innen IT og økonomi
på Fosen. Planlegging av nye IT løsninger for ny
kommune er gjennomført etter tidsplanen.
Avlevering av papirarkiv har pågått gjennom hele 2019,
her gjenstår det en del arbeid som må fullføres før riving
av eksisterende bygg.
I forbindelse med bygging av ny sykeheim har hele
administrasjonen Roan kommune flyttet over i brakker
fra september 19. Ansatte har bidratt til utmerket
gjennomføring av flytteprosessen og til å opprettholde
kommunens funksjoner i midlertidige lokaler.

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

10 772 850
2 343 713
82,13

Kommentar:
• Mindreforbruk grunnet manglende innleie ved
sykemeldinger og permisjoner.

9
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Skoleskyss for alle elever med rett til skyss er
gjennomført, det er noe høyere takster enn budsjettert.

ANSVAR 200
LEDER OPPVEKST OG KULTUR
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Sektoren er delt inn i flere ansvar fra 01.01.18 Hele
oppvekst og kultur ansvar 200 - 250 er i 2019: 2 skoler
med SFO, 3 barnehager, kulturskole, voksenopplæring,
bibliotek, Roan bygdatun, kultursektor generelt.
Sektoren er driftet etter lov og forskrift for de nevnte
områder og enhetene har gjennomført planlagte
aktiviteter. Utfyllende kommentarer under hvert ansvar.
Ansvar 200 er administrasjonen for oppvekst,
voksenopplæring og skoleskyss. Sektoren er driftet fra
Åfjord kommune fra 01.05.19., og refusjonskostnader er
avtalt. Budsjettet er saldert i henhold til vedtak som er
fattet.

Sektoren har deltatt i diverse møter og samlinger i
forbindelse med kommunesammenslåing.
Roan kommune hadde tilsyn med kommunens arbeid
med tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og
barnehager i 2019.
Det ble funnet avvik med brudd på Folkehelseloven § 9
og § 30.
Roan kommune utarbeidet en plan for kommunens tilsyn
etter Folkehelseloven og avvik er lukket ved
gjennomføring etter utarbeidet plan.
Sykefravær for hele sektoren er 7,44%, dette er en
nedgang fra 2018.
ØKONOMI

DRIFT
Fellesutgifter skole omfatter administrasjonen for
oppvekstsektoren herunder lisenser til
samarbeidsordninger Fosen på oppvekstområdet og
utgifter til grunnskoleopplæring for elever som har
opplæring i andre kommuner.

Regnskap 2019:
Merforbruk 2019:
% forbruk:

2 409 277
118 308
105,16

Kommentar:
• Merforbruk skoleskyss ved overgang til ny
beregningsmåte for skoleskyss.

Voksenopplæring: Roan har innbyggere med rett og plikt
til norskopplæring etter Introduksjonsloven, og det er
POSITIVE HENDELSER
gjennomført.
• Drift gjennomført som planlagt

10
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ANSVAR 210
BRANDSFJORD BARNEHAGE

ANSVAR 211
VIK/BESSAKER BARNEHAGE

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Barnehagen er driftet med barnehagetilbud tilpasset den
enkelte bruker. Det arbeides kontinuerlig med språk og
barnehagen bruker TRAS til tidlig resistering av språk.
Plan for overgang barnehage – skole er gjennomført.
Ansatte i barnehage har deltatt i kompetanseheving
gjennom «Kompetanse for framtidens barnehage 20142020». Prosjektet «Bakom» som er barnehagebasert
kompetanseutvikling for Fosen er fullført med bistand fra
DMMH.

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Barnehagen er driftet med barnehagetilbud tilpasset den
enkelte bruker. Det arbeides kontinuerlig med språk og
barnehagen bruker TRAS til tidlig resistering av språk.
Plan for overgang barnehage – skole og den er
gjennomført. Ansatte i barnehage har deltatt i
kompetanseheving gjennom «Kompetanse for
framtidens barnehage 2014-2020». Prosjektet «Bakom»
som er barnehagebasert kompetanseutvikling for Fosen
er fullført med bistand fra DMMH.
DRIFT
Barnehagen har i 2019 hatt mellom 9 og 7 barn

DRIFT
Barnehagen har i 2019 hatt mellom 15 og 19 barn.

Barnehagesektoren i Roan er driftet fra Åfjord fra
01.05.19.

Barnehagesektoren i Roan er driftet fra Åfjord kommune
fra 01.05.19
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

3 341 554
28 705
99,15%

Kommentar:
• Forbruk om lag som budsjettert

ØKONOMI
Regnskap 2019:
2 527 619
Merforbruk 2019:
262 526
% forbruk:
111,59%
Kommentar:
• Merforbruk sykevikar, ferievikar, annen vikarlønn
UTFORDRINGER
• Barnetallet er synkende.
• Uteområdet må oppgraderes og lekeapparater må
fornyes for å tilfredsstille krav til godkjenning.

11
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UTFORDRINGER
• Lekeapparater må fornyes for å tilfredsstille krav til
godkjenning

ANSVAR 212
TUSSELADDEN BARNEHAGE
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Barnehagene er driftet etter lov og forskrift og i henhold
til kommunale vedtekter.
Barnehagen er driftet med barnehagetilbud tilpasset den
enkelte bruker. Det arbeides kontinuerlig med språk og
plan for overgang skole barnehage er gjennomført.
Ansatte i barnehage har deltatt i kompetanseheving
gjennom «Kompetanse for framtidens barnehage 20142020.
DRIFT
Barnehagen har i 2019 hatt mellom 22 og 19 barn.
Barnehagesektoren i Roan er driftet fra Åfjord fra
01.05.19.
Funksjon 2113, Styrket tiltak Tusseladden barnehage er
tilført midler ved saldering for å imøtekomme vedtak
etter Barnehageloven 19 e
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Merforbruk 2019:
% forbruk:

3 929 469
544 737
116,09

Kommentar:
• Merforbruk sykevikar og annen vikarlønn.

12
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ANSVAR 221
SØR-ROAN SKOLE
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Skolens drift er gjennomført i samsvar med lov og
forskrift.
Det tilbys SFO etter skoletid.
Det er en vaktmesterressurs på 40% ved skolen.
DRIFT
Skolen hadde 32 elever høsten 2019.
Skolesektoren i Roan kommune er driftet fra Åfjord fra
01.05.19.
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

7 255 953
565 396
92,77

Kommentar:
• Lavere lønnsutgifter SFO enn budsjettert
• Sykelønnsrefusjoner er høyere enn vikarutgifter ved
sykdom.

13
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ANSVAR 222
BRANDSFJORD SKOLE
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Skolens drift er gjennomført i henhold til lov og forskrift.
Det er et SFO-tilbud ved skolen før og etter skoletid. De
aller fleste elevene ved Brandsfjord har en skolevei som
er mer enn 4 km og har derfor rett til skoleskyss.
Det er en vaktmesterressurs på 40 % for Brandsfjord
skole og barnehage.
DRIFT
Brandsfjord skole hadde 59 elever høst 2019
Skolesektoren i Roan kommune er driftet fra Åfjord fra
01.05.19.

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Merforbruk 2019:
% forbruk:

9 139 696
109 450
101,21

Kommentar:
•
•

Høyere sykelønnsrefusjoner enn utgifter til
vikarinnleie.
Høyere vikarutgifter enn budsjettert ved funksjon
2313 styrket tiltak Brandsfjord skole

14
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ANSVAR 230
PPT NORD-FOSEN

ANSVAR 240
KULTURSKOLE

TJENESTEYTING/SAMFUNN
PPT er et interkommunalt samarbeid med Osen, Roan og
Åfjord, Roans andel til drift er 20 % av totale
driftskostnader. PPT gir sakkyndig uttalelse i individsaker
og driver systemrettet arbeid.

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Kulturskole har tilbud innen musikk og ca. 25% av
elevene i grunnskolen bruker tilbudet. Mange elever
benytter tilbudet som en del av opplæring gjennom Roan
skolemusikkorps. Det er undervisning ved begge skolene.
DRIFT
Det er 3 ansatte ved kulturskolen og mangel på
personale fører til at det blir et smalt tilbud. De fleste
elevene i kulturskolen i 2019 har hatt et tilbud i
tilknytning til Roan skolemusikkorps.

DRIFT
PPT for Nord-Fosen har hatt et normalt arbeidsår.
Faglig leder for PPT mener at PPT har oppnådd de fleste
mål som er satt i tjenestens virksomhetsplan for 2019.
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

671 000
12800
98,13

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

475 178
361 056
56,82%

Kommentar:
• Utvidet kulturskoletilbud i samarbeid med Åfjord
kulturskole fra høsten 2019 er ikke gjennomført.
Budsjettet er ikke justert i forhold til dette.

POSITIVE HENDELSER
• Det er gitt kulturskoletilbud ved begge skolene.
• Noen har deltatt på UKM i Åfjord.

15
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ANSVAR 250
KULTURKONTORET
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Ansvar 250 omfatter Roan folkebibliotek og kulturetaten.
DRIFT
Biblioteket er åpent to dager pr uke. Det er muligheter
får utlån alle dager i kommunehusets åpningstid.
Bokbussen har tre stopp i kommunen, og tilbudet er godt
benyttet. Biblioteket hadde et forfatterbesøk tilrettelagt
for publikum i 2019
Kultur: Utrodagen er arrangert som tidligere, to
julekonserter i Roan kirke med Nidarosdomens guttekor
og Didrik Sollie Tangen. Roan kommune støttet sammen
med Åfjord oppsettinga av Bjørnørspelet. Kommunen ga i
2019 særskilt støtte til Fiskefestivalen på Bessaker og
Roanshelga
Det er kulturmedarbeider i 50% stilling.
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

1 891 056
250 222
88,32 %

Kommentar:
• Det har ikke vært leid inn ved sykefravær.
POSITIVE HENDELSER
• Oppsettinga av Bjørnørfolket.
• Gjennomføring av Utrodagen
• Julekonserter

UTFORDRINGER
• Tid og ressurser til å forvalte de samlinger Roan
kommune har.
• Ressurser til å iverksette vedtatt kulturminneplan

16

111

ROAN KOMMUNE – ÅRSMELDING 2019

ANSVAR 401
ADM. HELSE OG SOSIAL
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Sektoren består av 10 ansvarsområder, hvor 37,5 årsverk
har stått for tjenesteytingen. En tjenesteyting der målet
har vært å gi tjenester som er virkningsfulle, trygge,
involvere brukere, er samordnet, har god kvalitet, er
tilgjengelige og at ressursene er utnyttet på best mulig
måte. Det er driftet etter lov og forskrift på de nevnte
områder.
Roan kommune yter tjenester innen eldreomsorgen med
en høy dekningsgrad til plasser for heldøgns omsorg. Ut
fra framskrevet statistikk for eldre 80+ har vi en
dekningsgrad på 47,5% i 2020, det vil si at Roan
kommune er godt innenfor anbefalt norm fra Staten som
er 20 – 25%.
DRIFT
Det er gjennomført et utviklings- og kvalitetsarbeid, der
omsorgstjenesten har utarbeidet og bedret sitt
systemverktøy som oppfyller kravene til internkontroll,
verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.
Det er lagt stor vekt på kultur, aktivitet og trivsel i
omsorgstilbudet. Strategi for frivillig arbeid på
omsorgsfeltet er satt i system.
32 815 560
Sektoren har deltatt aktivt i prosessen med bygging av ny Regnskap for hele sektoren 2019:
Mindreforbruk
2019:
3 457 075
kommune som med tydelighet skal ivareta brukerens
% forbruk:
90%
behov. Det har vært fokus på verdigrunnlag og
tjenesteutvikling. Det er utarbeidet statusrapport for
Kommentar:
hele tjenesten
• Det totale mindreforbruket i sektoren skyldes
Deltatt i lederutviklingsprogram i regi av KS.
ubrukte lønnsmidler.
• Lavere pensjonsutgifter som gir store utslag ved stor
Sykefravær for hele sektoren: 7,6%. Det er en nedgang
ansattegruppe.
fra 2018.
•
POSITIVE HENDELSER
• Oppstart bygging av ny sykeheim.
ØKONOMI
• Sertifisering av Roan sykeheim som Livsgledehjem.
Regnskap 2019:
1 298 421
• Se for øvrig det enkelte ansvarsområde.
Mindreforbruk 2019:
12 241
% forbruk:
99,07%
UTFORDRINGER
• Høyt sykefravær.
• Ikke tilstrekkelig ressurstilgang i pleie- og
omsorgstjenesten.
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prosedyrer utarbeidet fra dem. Når vi synes dette
arbeidet er så viktig for oss i Roan kommune, er det også
er garanti for at alle våre beboere på sykeheimen får
ivaretatt sine rettigheter i lovverk og statlige
forordninger. Intensjonene i Kvalitetsreformen Leve hele
livet (Stortingsmelding nr. 15) blir ivaretatt gjennom vårt
arbeid som Livsgledehjem.

ANSVAR 400/410
PLEIE OG OMSORG
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Pleie og omsorg har som hovedmålsetting å levere
kvalitative gode tjenester for Roan kommunes
befolkning, og i særdeleshet for brukere av
hjemmebaserte tjenester og sykeheimen.
Roan kommune inngikk i 2018 avtale med stiftelsen
Livsglede for eldre, og gjennom å jobbe målrettet og
dedikert med å implementere alle aspekter av være et
livagledehjem- kunne vi løfte armene i været 2. april
2019. Endelig var vi sertifisert som livsgledehjem – og
kunne nå jobbe videre med å sørge for at tenkningen
rundt livsgledehjem ble hverdagslig tanke i alle deler av
tjenestene. Konseptet Livsgledehjem er en helhetlig
tenkning og driftsform som gjennom prosedyrer og gode
rutiner skal sørge for at alle brukere opplever å få
ivaretatt sine særegne interesser og egne behov –
gjennom en hel rekke av små og store tiltak i hverdagen.
Livsgledehjem er ikke et prosjekt, men et langvarig
endringsarbeid, som skaper nye holdninger, metoder og
rutiner i eldreomsorgen. I vårt arbeid tar vi utgangspunkt
i Livsgledesirkelen – hvor starten er kartlegging av
brukerens Livshistorie.

Kompetansehevende tiltak gjennomføres jevnlig, og alle
ansatte oppfordres til å ta fagkurs gjennom
Veilederen.no og Fosen Helsekompetanse. Det jobbes
også frem mot å ta i bruk kompetanseplattformen KS
læring felles på Fosen.
Fagdag hver 6 uke er videreført, med lokale forelesere
og/eller e-læring/videokonferanse.
Fagutviklingssykepleier har ansvaret for planlegging og
gjennomføring av fagdagene. Det jobbes fortsatt aktivt
opp mot Fagutviklingsgruppe Fosen, som er et Fosenlokalt nettverk hvor fagplaner, årsplan og
kompetansehevende årshjul produseres felles – og i
tillegg har vår fagutviklingssykepleier satt opp
kompetansemål og årshjul for 2019.
Sertifiserings og resertifisering av sykepleiere og
fagarbeidere har vært gjennomført etter oppsatt plan, 2
ganger i 2019 – dette direkte rettet mot
sykepleieprosedyrer og den praktiske utførelsen.

Lærlingesituasjonen for 2019 har vært slik at vi har hatt 1
sisteårslærling som ble uteksaminert som
helsefagarbeider i juni 2019. Dessverre har vi ingen nye
lærlinger fra høsten 2019 – 2 elever søkte og fikk positivt
Viktige begrep i vårt arbeid er Opplevelser, Humor, Glede tilsvar, men takket nei.
og Sunn galskap. Vi vil skape livsglede for alle og ha en
Demensomsorgen har avholdt dagsenter hver 14. dag 1
kultur preget av; Glede, Engasjement, trygghet og
halvår 2019 – men ikke blitt avholdt 2. halvår grunnet
Lagspill.
høyt sykefravær på enheten. Eldresenter på sykeheimen
Alle ansatte i pleie og omsorg er nå Livsgledeansatte, og har vært avholdt månedlig etter fastsatt plan – hvor også
vi jobber aktivt ut fra ni fastsatte livsgledekriterier og
18
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en person fra frivillige lag/forening har deltatt som
«hjelper» hver gang.

leiligheter – 6 leiligheter er tatt ut av antall utleie boliger)
pr 31.desember 2019.

Tette samarbeidsbånd og fagmøter med de øvrige Fosen
kommuner er oppretthold også i 2019, og oppleves som
svært nyttig i forhold til felles kunnskapsutveksling.

I starten av 2019 benyttet vi 2 leiligheter til avlastning
barn, med hyppighet hver 3. helg – etter hvert ble det
ene barnets avlastning satt til å bli utført i avlasters hjem.
3 leiligheter har vært benyttet til å losjere inn innleid
arbeidskraft, andre vikarer, besøkende og annet aktuelt
personell. Fosen brann- og redningstjeneste har lånt 1
leilighet til treningsrom for sine tjenestemenn.

DRIFT
2019 vært et hektisk år på sykeheimen, og i motsetning
til for 2018 har det stort sett vært fullt belegg gjennom
hele året. Det har derimot også dette året vært ledig
kapasitet i omsorgsboliger.
Antall korttidsopphold er økt betraktelig fra 2018, mens
avlastningsopphold er kraftig redusert i forhold til
overgang fra rullerende avlastning til langtidsopphold.
Statistikk 2019
26 korttidsopphold
7 avlastningsopphold
5 nye langtidsopphold
1 dagopphold
1 pasienter utskrevet fra langtidsplass til omsorgsbolig
1 pasient utskrevet fra langtidsopphold som død
3 pasienter ble utskrevet fra korttidsopphold som død
Vi hadde i 2019 en gjestepasient fra nabokommunen
Osen på korttidsopphold i 7 dager – ble deretter
utskrevet til omsorgsbolig i hjemkommunen

Gjennom 2019 har man kommet i gang med prosessen
med Byggherremøte med entreprenørfirmaet Stjern AS –
og man har iverksatt rivning av gammelt kommunehus og
startet opp med grunnarbeid for nytt sykehjemsbygg.
Det er nå vedtatt iverksatt bygging av sykehjem for 17
pasienter – og med 2. etg for øvrige kommunale
tjenester – lege, helsestasjon, bibliotek, fysioterapi,
psykisk helse, NAV, administrative kontorlokaliteter og
servicetorg mv
Roan kommune betalte ingen avgift for å inneliggende,
ferdigbehandlede pasienter i 2019.
Tjenestene har hatt tilsyn fra; Fosen Brann- og
redningstjeneste og Miljørettet helsevern..

Sykefraværet har vært stort i pleie og omsorg, og man
har prøvd aktivt å tilrettelegge for at ansatte med
redusert arbeidsevne har fått tilrettelagte/endrede
arbeidsoppgaver. Vi har gjennomført NED-prosjektet,
For 2019 har det ved sykeheimen vært totalt 49 opphold hvor alle ansatte over 3 fagdager har vært delaktig i å se
fordelt på 30 personer, og dette antall inneholder både
på årsaker og finne løsninger for hva
langtidsopphold, korttidsplass, dagopphold og
sykefraværsstatistikken skyldes. Og de ansatte har fått
avlastningsopphold.
mulighet til selv å peke på løsningsforslag. Aktuelle tiltak
Pr 31. desember 2019 har sykeheimen et belegg på 100% til forbedring vil bli satt i en fokusplan, og jobbet med
på langtidsopphold (av 14 plasser), og 200% for korttids hovedtiltak utover i 2019. Dette er et arbeid som gjøres i
og avlastningsopphold (av 1 plass). Tilsvarende er det et samarbeid med både NAV Nord-Fosen og
belegg på 74 % ved Trygde- og omsorgsboligene (av 23
Arbeidslivssenteret i Trøndelag – og prosjektet gjøres
parallelt i PLO Roan og Åfjord.
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•

Arbeidslivssenteret i Trøndelag – og prosjektet gjøres
parallelt i PLO Roan og Åfjord.

•

Vikarsituasjonen er utfordrende, og Roan kommune har
for første gang måtte benytte vikarer gjennom
bemanningsbyrå. Det har vært av avgjørende betydning
både ut fra behov for antall ansatte og på grunnlag av
kompetansekrav/behov at innleie via byrå er
gjennomført.

•

•

ØKONOMI
Ansvar 400 Sykeheimen
Regnskap 2019:
16 755 616
Merforbruk 2019:
999 650
% forbruk:
106,34%
Kommentar:
Merfobruket skyldes mangel på sykepleiekompetanse og
nødvendig bruk av vikarbyråd.
Økte utgifter til Ressurskrevende bruker som ikke fyller
krav til refusjon.
Ansvar 410 Hjemmetjenesten
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

•
•

•

9 847 150
1 923 914
83,66%

Pårørendetreff 1. lørdag hver måned – med musikk
og underholdning.
Arrangert Eldresenter hver 14. dag, med
representant fra frivillig lag/forening som
hjelpepersonell
Arrangert Torgdag i august med flott musikalsk
underholdning av Tore Halvorsen (eks Ole Ivars) og
Helge Støholen.
Avhold konsert på sykeheimen i forbindelse med
roan kommunes avskjedsgave til sine innbyggere
o Nidarosdomens guttekor
o Didrik Sollie-Tangen
Ivaretatt vår forpliktelser jfr. Samhandlingsreformen.
Arbeidet aktivt med NED-prosjektet og oppfølging av
«duk»arbeidet de ansatte gjennomførte;
gjennomført en rekke foredrag/kursdager med fokus
på arbeidslivet rettigheter og plikter, arbeidsglede,
arbeidsmoral, skikk og uskikk mv
Arbeidet oss tett og nært inn mot fremtidens
kolegaer i Åfjord kommune, og sammen med de
forberedt og nylaget fagprogrammene, rutiner og
prosedyrer.

Kommentar:
• Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
• Høyere refusjon enn vikarinnleie for utetjenesten.
• Lavere utgift på ferievikarer grunnet sammenslåing
av inne- og utetjenesten.
• Budsjettert med bruk av vikarbyråd i
hjemmesykepleien, ikke iverksatt.
POSITIVE HENDELSER
• Ble sertifisert som Livsgledehjem i april
• Opprettet aktivitetsgruppe – som planlegger og
samordner aktiviteter på institusjon; konserter,
kinoforestilling, klessalg, andakter, turer mv
• Skrevet og fått signert Livsgledeavtaler med 15
aktører, deriblandt begge skolene, alle barnehagene,
gårdsbruk, grendalag, Velforeninger, Jeger- og
fiskeforeninger mv
• Oppstart nybygg sykehjem
• Gjennomført årskontroll av alle pasienter på
sykeheimen.
• Arrangert julebord felles på sykeheimen for
beboerne både på sykeheimen og trygdeboligen.
– ca. 50 gjester. Musikalsk underholdning med
Visegruppen Rustne Røster.

UTFORDRINGER
• Omstilling inn i ny kommune – tilegne seg nye
arbeidsprosesser
• Tilgang på fagkompetanse – ha tilstrekkelig antall
fagarbeider og høgskoleutdannet helsepersonell.
• Å avslutte alle nødvendige prosesser, og sørge for
god nok informasjon til brukere/pasienter og
ansatte.
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ANSVAR 420
PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Psykisk helsearbeid har i 2019 hatt fokus på
støttesamtaler, råd og veiledning av brukere og/eller
pårørende, samt aktivitet ved Møteplassen.
14 nye henvisninger til tjenesten i 2019.
Møteplassen har fått nye lokaler fra oktober 2019,
fremdeles ca 7 faste.
Det ble ingen oppstart av jentegruppen Add a friend
pga av midlertidig reduksjon i helsesøstertjenesten
Rask Psykisk Helsehjelp ( RPH) :
Også dette tilbudet er lavterskel, hvor det skal være
lett å ta kontakt, og hvor tilbud om samtale vil bli i
løpet av 1-2 uker.
Det kom 10 henvisninger fra Roan kommune i 2019.
Kommunepsykologen:
Det er 3 kommunepsykologer i Fosen Helse IKS som
dekker barn, unge og voksne.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten:
Psykisk helsearbeid har i 2019 hatt et godt samarbeid
med spesialisthelsetjenesten, felles legemøter i
Åfjord en gang i mnd, samt at Roan er med i felles
veiledning sammen
med Åfjord kommune ca hver 6. uke.
Ambulant Akutt Funksjon(AAF):
Roan kommune har opprettholdt ambulant akutt
funksjon. AAF er et ansvar som ligger hos
spesialisthelsetjenesten, og som Fosen- kommunene
deltar aktivt i sammen med Fosen- teamet.

DRIFT
Psykiatrisk koordinator er i 90 % stilling.
Fremdeles samarbeides det med helsestasjonen og
skolehelsetjenesten.
Fagarbeider i 10% stilling
Prosjektmedarbeider i 10% stilling
Opprettholdelse av møteplassen.
Jevnlig samarbeidsmøter med kommunepsykolog 1 gang
i mnd her i Roan kommune.
Legesamarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten og
legene i Åfjord og Roan legetjeneste hver måned.
Legesamarbeidsmøter med fastlegen i Osen kommune.
Veiledning av fosen teamet ca hver 6 uke.

Deltar på samhandlingsmøter på tvers av
tjenesteområdene.
Deltatt på fagdag til Helseplattformen
Fagseminar med Blåkors-fra kommune-til-behandling
Fagdag veteranfamilien
Deltatt på nettverkssamling for Rus/Psykiatri og er med i
forbedringsteam.
Fagdag psykisk helse og rus
Deltatt på Ruskonferansen.
Dialogkonferanse om verdensdagen.
Deltar på kommunemøter Rus og psykisk helsetjenesten
på Fosen.
Deltatt på folkehelse arbeidet I-LAG
Fagdag Blåkors rus og spillebehandling
Ulike møter ift kommunesammenslåing blant annet
Sampro
Fagdag om selvmordsforebygging
Deltatt via streaming på konferansen «Fra plan til
praksis- systematikk i voldsarbeidet i kommunene».
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

1 353 483
176 212
88,48%

POSITIVE HENDELSER
Verdensdagen for Psykisk helse er blitt markert i
Roan.
Flyttet til et nytt flott lokale for Møteplassen
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ANSVAR 430
ERGOTERAPITJENESTEN

ANSVAR 440
BARNEVERN

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Ergoterapitjenesten driftes med 50% stilling som er
besatt med sykepleier i 30% stilling og hvor resterende
20% innehas av hjelpepleier. I 2019 har 20% stilling vært
ubesatt. Også resterende 30% stilling har vært ustabil
ressurs i tjenesten gjennom hele året.

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Barnevernreformen og ny barnevernlov trår i kraft i
2022, og vi har i 2019 jobbet mye med forberedelser til
dette. Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft
for ansatte og dialogmøter med Fylkesmannen for å
nevne noe. Videre ser vi at vårt samarbeid i
læringsnettverket Kystregionen blir viktig for å kunne
bygge nødvendige tjenester som hver enkelt
barneverntjeneste ikke vil kunne besitte alene.

Tjenesten arbeider med mennesker i alle aldre og
livsfaser som har vansker eller utfordringer med å utføre
aktiviteter eller delta i samfunnet. Kartlegger funksjon og
bistår med å finne tiltak som skal øke graden av aktivitet For mer informasjon om barnevernreformen:
og selvhjulpenhet.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/sak/
strukturendringer-i-barnevernet/id2411809/
DRIFT
• Det er gitt råd og veiledning og bistått med søknader.
• Deltatt i Koordinerende enhet for barn og unge.
Totalt antall meldinger: 2015: 347, 2016:282, 2017:289,
• Deltatt i ansvarsgrupper.
2018: 232, 2019:212
• Tett samarbeid med hjemmetjenesten og
Totalt antall barn med tiltak pr 31.12: 2015: 270, 2016:
institusjonstjenesten.
250, 2017:269, 2018: 256, 2019: 223
• Deltatt i planprosessen av ny sykeheim.
ØKONOMI
Regnskap 2019:
99 797
Mindreforbruk 2019:
221 262
% forbruk:
31,05%
Kommentar:
Mindreforbruket skyldes ubrukte lønnsmidler.
UTFORDRINGER
• Ustabil tilgang på ressurs i tjenesten gjennom hele
året.

Roan har omsorgen for 2 barn. Roan har 6 barn med
hjelpetiltak. 3 av disse er mellom 18-23 år.
Antall bekymringsmeldinger distrikt Roan:
2015: 7, 2016: 9, 2017: 18, 2018: 6, 2019: 10
DRIFT
• I 2019 ble Barnevernforum opprettet. Her deltar
en kontaktperson fra hver kommune, enten
kommunalsjef oppvekst eller helse, samt
barnevernleder og adm. leder. Dette har gitt et
tettere samarbeid med eierkommunene både på
fag og administrative forhold. Vertskommunen
og rådmannsgruppen har god fokus på
barneverntjenesten.
• Det er dannet læringsnettverk for
barneverntjenestene i Trøndelag. For Fosens del
inngår vi i læringsnettverket Kystregionen
sammen med Heim, Orkland, Hitra og Frøya.
Kystregionen har minimum kvartalsvise møter og
samarbeider om å utvikle tjenester som for
eksempel felles fosterhjemsveileder.
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•

Barneverntjenesten opplever fortsatt å være på,
og tidvis over smertegrensen hva gjelder
bemanning og saksbehandlerkapasitet.
• Evaluering av Fosen barnevern i regi Trøndelag
Forskning og Utvikling ferdig oktober 2018. Dette
ble det jobbet videre med i 2019 både på
rådmannsnivå (tiltaksplan) og organisatorisk i
tjenesten.
• Pålegg fra arbeidstilsynet vedr sikkerhet på
kontorene våre på Fosen ble svart ut i mars 19.
Det lå en plan om samlokalisering som fører til
totalt tre oppmøtested for tjenesten fra starten
av 2020
• Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som
må til for å møte barnevernreformens krav.
• Tjenesten har tatt imot 3 studenter.
Ansatt ny familieveileder i tjenesten, oppstart mars
2019.
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

1 623 934
119 291
93,16%

Fondsmidler pr 31.12.19 Fosen barneverntjeneste:
•

Videreutdanning fra Bufdir (nr 25100995)
100.000 kr

Reservefond (nr 25100940) Dette fondet ble brukt i sin
helhet i 2018 for å dekke opp merforbruk.
POSITIVE HENDELSER
• To dialogmøter med FM.
• Har opplevd en tettere kontakt med våre
eierkommuner og at kommunene har mer
eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært
svært positivt.
• Økt kompetanse hos egne ansatte i form av
fagdager, kurs og utdanning, samt kontinuerlig
kompetansedeling internt.
• Styrking av ledelsen i tjenesten ved å få på plass
administrativ lederstilling.
• Felles fagdag om taushetsplikt på tvers av lovverk
gjennomført for alle samarbeidspartnere på
Fosen i mars 2019.
Fokus på organisasjonsutvikling

Ansvar 440:
Regnskap 2019: 1,62 mill
Regnskap 2018: 1,98 mill.
Mindreforbruk på 119.000 i forhold til budsjett i 2019.
Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Indre
Fosen:
Fosen barneverntjeneste hadde et merforbruk på 1,1 mill
kr i 2018. Mesteparten er dekt inn av fond. I 2019 ble
merforbruket på 2,3 mill, da budsjettet kun hadde en
svak økning. Vi har ikke hatt mulighet for å drive et
forsvarlig barnevern til de rammene vi fikk for 2019,
derfor merforbruk. Vi har gjennom hele tjenestens
historie hatt underbemanning i forhold til saksmengde,
og må leie inn saksbehandlerkapasitet over budsjett.
Tjenesten har 6,8 faste stillinger finansiert av
Fylkesmannen.
Roans andel i Fosen barneverntjeneste: 623.000, hvorav
79.000 er Roans andel av merforbruk.
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ANSVAR 450
SOSIALTJENESTEN
TJENESTEYTING/SAMFUNN
NAV består av både statlige og kommunale tjenester.
Stat og kommune har likevel et selvstendig ansvar for
hver sin tjeneste. Kommunen forvalter tjenestene etter
sosialtjenesteloven; de lovpålagte sosiale tjenestene som
obligatorisk inngår i NAV-kontoret:
- Økonomisk sosialhjelp
- Opplysning, råd og veiledning – herunder
økonomisk rådgivning
- Midlertidig botilbud
- Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad
- Individuell plan
Antall vedtak og utbetalinger har gått ned de siste årene,
dette gjelder også for 2018. Årsaken til dette ligger i at
NAV Nord-Fosen har få ungdommer som klienter, de
aller fleste klarer å fullføre videregående utdanning.
Videre er arbeidsledigheten lav. Alt dette medfører
lavere utbetalinger på sosialbudsjettet.

Beskrivelse

Transporttjenesten
for
funksjonshemmede

Ved problemer med vanlig kollektiv
transport grunnet varige
fysiske/psykiske
funksjonshemminger
Ved problemer med å bevege seg
over noen lengde

Parkeringstillatelse
for
forflytningshemmede
Ledsagerbevis

Startlån

Boligtilskudd

Bostøtte

Trygt hjem for en 50lapp

For personer som på grunn av
funksjonsnedsettelser har behov
for følge/assistanse ifb
kulturarrangement eller å reise
kollektivt.
For personer som ikke får
lån/tilstrekkelig lån i vanlig bank til
kjøp av bolig, og som heller ikke har
mulighet for å spare. Behovsprøvd.
Økonomisk behovsprøvd
tilskuddsordning; - til kjøp,
utbedring eller tilpasning av bolig.
En behovsprøvd statlig
støtteordning. Husbanken fatter
vedtak, men det er kommunen som
behandler søknadene og har all
kontakt med søker.
Et tilbud til ungdommer 15 – 22 år,
- kan benyttes heim fra offentlig
fest/tilstelning kveld/natt i helgene.

Det ble ikke mottatt klager, - hverken vedrørende
økonomisk sosialhjelp eller i andre saker.
Kommunen hadde ingen deltakere i
kvalifiseringsprogrammet.
ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

988 146
203 474
82,92%

Kommentar:
• Mindre bruk av økonomisk sosialhjelp.
• Lavere pensjonskostnader enn budsjettert.

POSITIVE HENDELSER

Andre områder som ivaretas / behandles ved
sosialtjenesten:
Tilbud

DRIFT
Tjenesten opplever mindre besøk av brukere, - noe som
kan skyldes digitalisering og fokus på
selvbetjeningsløsninger. Ingen langtidsmottakere av
økonomisk sosialhjelp.

Brukere
2019
12 brukere
ved
utgangen
av 2019
8 brukere
pr
31.12.2019
2 brukere
pr
31.12.2019
ingen
innvilgede
lån
i 2019
Ingen
tildelinger i
2019
Utbetaling
til 6
husstander

•
•
•
•

Fortsatt lite utbetaling av økonomisk sosialhjelp
Lav ledighet
brukere kommer raskt ut i arbeid eller
arbeidsretta tiltak.
Deltatt på:

sosialfaglig nettverk; - samarbeidsområde Fosen
fagdag Husbanken
Mulighetsdagen Trøndelag
Møter/interndager NAV Nord-Fosen hver tirsdag i
Åfjord

7 personer
benyttet
ordninga i
2019

24

119

ROAN KOMMUNE – ÅRSMELDING 2019

m/ Åfjord helsestasjon og vikar i Roan. Helsesøster i
studiepermisjon.

ANSVAR 460
LEGETJENESTEN
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Tjenesteområdet blir beskrevet i Åfjord kommunes
årsmelding

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

3 174 869
533 870
85,61%

Kommentar:
Mindreforbruket skyldes at det ble tilført midler under
saldering, dette etter forespeilet økte utgifter rapportert
fra vertskommunen, men utgiftene ble ikke så høye som
rapportert.

ANSVAR 470
HELSESYKEPLEIERTJENESTEN
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Fast helsesøsterdag hver tirsdag (delvis onsdag) på
Brandsfjord skole, og annenhver mandag på Sør-Roan.
Individuell oppfølging, gruppesamtaler og undervisning i
klassene etter behov, i tillegg til det som måtte dukke
opp. Jevnlig tilstedeværelse og faste dager gjør
helsesøster på skolen til et godt kjent tilbud blant
elevene, og det er et tydelig behov.
Helsestasjonsdrift i henhold til nasjonale retningslinjer
for helsestasjonstjenesten. Vaksinasjons- og
helsestasjonsprogrammet er fulgt, i tillegg til evt.
ekstrakonsulatasjoner. Noe mangelfull oppfølging på
juni, i overgangsfase mellom Åfjord Helsestasjon og Roan
Helsestasjon.
Det er født 11 barn i 2019.
DRIFT
Januar: Vanlig helsestasjons- og
skolehelsetjenestedrift I forberedelse av fravær,
gjennomføres overføringsmøter

Februar-Juni: Helsesykepleier på kurs i HAP
(Hasjavvenningsprogram, kommunalt tilbud i Trondheim
i samarbeid med St.Olavs og KoRus Midt) i Trondheim på
februar. Åfjord helsestasjon har ansvar for
helsestasjonsdrift og undervisning på skolene.
for øvrig vikar i skolehelsetjenesten. Innbyggere i Roan
kommune reiser til Åfjord Helsestasjon. Helsesykepleier
kommer tilbake i jobb i slutten av juni, og arrangerer
sommerklubb for barn i 1.-9. klasse i 3 uker like etter
skoleslutt. Over 30 barn deltok fra hele kommunen.
5 flotte vikar er innleid sammen med helsesykepleier.
Dette er et populært tilbud, og vi anser det som et godt
forebyggende tiltak i folkehelsesammenheng.
August-Desember: Vanlig helsestasjons- og
skolehelsetjenestedrift. I løpet av høsten har det vært
fokus på faglig oppdatering, og helsesykepleier har
deltatt på flere kurs, fagdager og seminar. Bl.a. fagdag på
Ørlandet om BTI (bedre tverrfaglig samarbeid,
barnevernstjenesten) 11. september. Deltok også på
seminar om selvmordsforebyggende arbeid på Steinkjer
24. oktober. En helsesykepleier starter med NBOsertifisering 29. oktober, i Rørvik. NBO (Newborn
Behavioral Observation) handler om at foreldre skal lære
å tolke barnets signaler de 3 første månedene i sitt liv.
Dette er et samlingsbasert kurs, og helsesykepleier skal
være ferdig sertifisert 21.april 2020. Har deltatt på
kriseteamfagdager i regi fylkesmannen 7.-8. november, i
Trondheim. Fagdag for Jordmødre og Helsesykepleiere,
og Smittevernkonferanse 12. og 13. november på
Stjørdal. Streamet gratis seminar fra Statens Hus 27.
november, der vold i nære relasjoner var tema. 3.-4.
desember deltatt på konferanse «Barn først» på Stjørdal.
En helsesykepleier ut i i foreldrepermisjon.

Ellers har vi i samarbeid med helsesykepleier i Osen
kommune tilbudt babysvømming i bassenget ved Strand
skole annenhver mandag (før påske og etter høstferie),
for alle barn i alderen 0-3 år.
Deltagelse i flere ansvarsgrupper, koordinatorfunksjon i
mange av dem.
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ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

1 352 839
113 588
92,25%

Kommentar:
Ubrukte lønnsmidler.
POSITIVE HENDELSER
Stort fokus på faglig oppdatering, kurs og fagdager.
Sommerklubb gjennomført med stor suksess, også i år.
På juni 2019 ble begge sykepleierne ferdig med sin
helsesykepleierutdanning. Ei har gått ett år på heltid i
Trondheim, og ei har gått to år på deltid på Elverum.
I løpet av høsten startet forberedelsene til
kommunesammenslåing og sammenslåing av
helsestasjons- og skolehelsetjenestene i Roan og Åfjord.
Vi hadde to samarbeidsmøter med Åfjord, der vi blir
bedre kjent med hverandre og begynner å lage en plan
for felles drift.
Fra januar 2020 vil tjenesten bestå av en 90% stilling og
en 100% stilling, sammen med Åfjord.

UTFORDRINGER
Til tross for at det siste året har båret preg av ustabil
tilstedeværelse av tjeneste og tjenesteytere, har vi
oppfylt de aller fleste «må-oppgavene» ihht.
retningslinjer, veileder og lovverk. Ros til alle, både
ansatte og brukere av tjenesten, for stor fleksibilitet og
velvilje i forbindelse med det året som har gått.
Vi har manglet hjemmebesøk av jordmor ihht veileder og
lovverk, og vi håper dette kommer på plass i 2020.
Ikke noe samarbeid med tannhelsetjenesten, håper å få
dette på plass i 2020.
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ØKONOMI

ANSVAR 480
FYSIOTERAPITJENESTEN

Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2018:
% forbruk:

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Rehabiliteringstjenesten i Roan kommune har 100 %
stilling som kommunefysioterapeut.

400 847
124 085
76,36%

Kommentar:
• Økt brukerbetaling
• Økt refusjon fra Staten

Tjenesten følger opp henviste pasienter, forebyggende
arbeid i institusjon, samt følge opp brukere av
korttidsopphold ved Roan sykeheim.
Det samarbeides med legetjeneste og helsestasjon om
gjennomføring av helsekontroll for 5 åringer.

POSITIVE HENDELSER
Roan kommune tilstreber å være en helsefremmende
arbeidsplass. Man registrerer at flere benytter seg av
Tjenesten bidrar i koordinerende enhet for barn og unge,
treningsrommet hos fysioterapeut. Fysioterapitjenesten
og samme enhet for voksne brukere.
samarbeider godt med andre tjenesteytere. Dette gjelder
Det deltas også i andre tverrfaglige team etter behov.
både interne og eksterne tjenesteytere.
Fysioterapeut har deltatt på flere nettverkssamlinger ved
UTFORDRINGER
Trondsletten.
Året har vært som forventet og driften har vært stabil.
Tjenesten deltar i flere ansvarsgrupper, både for barn og
voksne brukere.
Rehabiliteringstjenesten skal bidra til at Roan kommunes
innbyggere får flere gode leveår og bedre helse, slik at
flere kan bo hjemme lengre.
DRIFT
Rehabiliteringstjenesten har deltatt i møter i
sammenheng med planlegging av ny sykeheim og nye
lokaliteter for rehabiliteringstjenesten.
Det har vært et år med høyt aktivitetsnivå og det har blitt
utført 1204 konsultasjoner i 2019.
Aldersfordelingen er slik:
Alder
0-9
10 - 19
20 -29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89

Antall konsultasjoner
133
19
14
58
176
189
241
295
79
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ANSVAR 500
TEKNISKE TJENESTER
Kommentar:
Det er et merforbruk innenfor sektoren.
• Det er lavere forbruk på administrasjonen, bygge- og
delingssaker, landbruk, skogbruk og kommunale
veier enn budsjettert.
• Det har vært brukt mindre til kurs og opplæring enn
budsjettert, i tillegg er det en del
DRIFT
sykelønnsrefusjoner.
I 2019 var det planlagt asfaltering kommunale veier,
• Når det gjelder kommunale veier er det brukt mindre
dette ble utsatt fordi anbudssummen var det dobbelte av
til vintervedlikehold enn budsjettert.
avsatte midler. Grunnarbeid og asfaltering er delt opp i
• Det er merforbruk på kart og oppmåling, tjenester
to anbud, grunnarbeid ble utlyst og kontrakt skrevet i
utenfor kommunalt ansvarsområde, plansaksarbeid,
2019, med oppstart våren 2020. Asfaltering utlyses på
feiing og miljø og naturvern.
anbud våren 2020.
• Merforbruket på kart og oppmåling skyldes i
hovedsak vedlikehold av kartdatabasen i Kartverkets
Fylkesveien i Berfjorden er under arbeid, det forventes
regi, dette er et spleiselag der kommunens andel ikke
åpning av ny vei med tuneller høsten 2020.
var budsjettert.
For å utnytte en del av massene i forbindelse med
• Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde er
tunneldrivingen er det foretatt utfylling av et område til
ekstraregning i forbindelse med busslommer.
industri- og næringsformål.
• Plansaksarbeid har et merforbruk fordi kostnader i
forbindelse med omregulering av Løaholmen er
Det er i løpet av året utført en del utbedringer av
belastet gamle Roan kommune, dette var ikke
vannledningsnettet.
budsjettert.
Roan kommune er fortsatt med på prosjekt Spredte
• For feiing er det et avvik mellom det vi betaler for
avløp i regi av Nordre Fosen vannområde.
tjenesten og det vi viderefakturerer.
Minirenseanlegg tilknyttet Hopstad boligfelt er satt i drift • Miljø og naturvern var ikke lagt inn i opprinnelig
budsjett, og vil derfor komme ut med merforbruk.
og fungerer som forutsatt.
TJENESTEYTING/SAMFUNN
Ansvaret omfatter tekniske tjenester innen bygg,
landbruk, skogbruk, veier, feiing, vannproduksjon og
distribusjon, avløp og avløpsnett, slaminnsamling og
avfallsinnsamling og viltforvaltning. Fakturering av
tekniske tjenester er også innenfor ansvaret.

Det er vedtatt finansiering av Roan Sykeheim, og
kontrakt med entreprenør er signert. Arbeidet med
sykeheimen er kommet godt i gang.

POSITIVE HENDELSER
• Oppstart bygging av ny sykeheim.
• Rassikring i Berfjorden er godt i gang.

Sykefravær:
UTFORDRINGER
Sektoren har et sykefravær på 14,11 % i 2019, dette er en • Klare å holde fokus på den daglige driften mens det
oppgang fra 2018. Korttidsfraværet er fremdeles lavt,
arbeides med kommunesammenslåing
men langtidsfraværet har en oppgang.
POSITIVE HENDELSER
• Oppstart bygging av ny sykeheim.
• Rassikring i Berfjorden er godt i gang.

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Merforbruk 2019:
% forbruk:

7 937 919
253 208
103,30%

UTFORDRINGER
• Klare å holde fokus på den daglige driften mens det
arbeides med kommunesammenslåing.
28
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ANSVAR 510
DRIFT

ØKONOMI
Regnskap 2019:
Mindreforbruk 2019:
% forbruk:

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Ansvar 510 omfatter drift av kommunale bygg, med
unntak av skoler og barnehager. I tillegg drift av
kaianlegg og bygge-, delings- og seksjoneringssaker.
DRIFT
Det har i 2019 vært videreført nødvendig vedlikehold på
den kommunale bygningsmassen. Ut fra at det bygges
nytt sykeheim er det kun foretatt det mest nødvendig
vedlikehold samt brannsikring på sykeheimen.
En ny sykeheim er under bygging, det har vært en del
møter med detaljplanlegging for å tilpasse løsninger som
ivaretar pasienter, ansatte og behov for areal til diverse
formål.

4 243 526
144 163
96,71%

Kommentar:
• Det er et merforbruk på drift og vedlikehold på adm.
Bygg kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. En
del av dette skyldes større energiutgifter enn
budsjettert, og mer nødvendig vedlikehold enn
budsjettert. Lønn ekstrahjelp er ikke fordelt, alt er
ført på administrasjonslokale, og utbedringer på
brannstasjon er belastet administrasjonslokale.
• En del av inntektene på bygge- og delingssaker er
ført på ansvar 510.
• Når det gjelder kommunale havner er det lavere
utgifter enn budsjettert, samt at inntektene er
høyere enn budsjettert.
POSITIVE HENDELSER
• Oppstart bygging av ny sykeheim.
UTFORDRINGER
• Få utført nødvendig vedlikehold på den kommunale
bygningsmassen.
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•

INVESTERINGSREGNSKAPET

Opprinnelig budsjett forutsatte en tidligere oppstart
enn hva som ble realiteten. Det er samsvar mellom
revidert budsjett og regnskap for prosjektet.

TJENESTEYTING/SAMFUNN
Fokuset i 20109 har vært på finansiering og oppstart
bygging av ny sykeheim.

•

DRIFT
Regnskapsskjema 2B viser hvilke prosjekter som er
planlagt og hvilke som er gjennomført i 2019. Av ulike
årsaker er noen investeringsprosjekter utsatt:
•

•

0629 Ny grunnvannsbrønn Sumstad
Ny grunnvannsbrønn Sumstad ble utlyst på anbud
høsten 2019, på grunn av klage og klagefrister er ikke
arbeidet igangsatt. Det er valgt entreprenør ut fra
•
mottatte anbud.

0682 Asfaltering kommunale veier
Asfaltering kommunale veier ble utsatt på grunn av
at anbud på prosjektet var høyere enn avsatte
midler. Det er påløpt kostnader i forbindelse med
anbudsutarbeiding og utlysning. Det er antatt anbud
på grunnarbeidet, med oppstart våren 2020.
Asfaltering vil bli utlyst på anbud våren 2020.

0765 Kråkøya industriområde
Prosjektet er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Det vil bli
sluttfakturert når prosjektet er ferdigstilt.

0682 Asfaltering kommunale veier
Asfaltering kommunale veier ble utsatt på grunn av
at anbud på prosjektet var høyere enn avsatte
midler. Det er påløpt kostnader i forbindelse med
anbudsutarbeiding og utlysning. Det er antatt anbud
på grunnarbeidet, med oppstart våren 2020.
Asfaltering vil bly utlyst våren 2020.

•

0680 Bygging ny sykeheim

•

0766 Eiendom- leie til eie_ kommunalt
etableringsfond for unge
Vedtak kommunestyresak 82/19 om investering i
bolig.

0727 Myrahaugen boligfelt

•

Opparbeiding av infrastruktur og klargjøring av
Myrahaugen boligfelt var lyst ut på anbud, men
anbudet oversteg budsjetterte midler, så tiltaket er
derfor ikke iverksatt.

3805 Gapahuk Utro
Prosjektet ble utsatt i påvente av behandling i
hovedutvalg HTLM og anbudsutlysning av arbeidet.

POSITIVE HENDELSER

ØKONOMI
Regnskap prosjekter 2019:
Mindreforbruk prosjekter 2019:

•
28 112 057
1 184 323

Finansiering og oppstart bygging av ny sykeheim

UTFORDRINGER
Tid og ressurser til gjennomføring av vedtak.

Kommentar:
Det er et lite mindreforbruk i investeringer i
anleggsmidler.
• 0621 Hovedplan for vannforsyning
Prosjektet innebærer utskiftning av gamle vannrør og
en del av kostnadene er flyttet til drift.
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ROAN KOMMUNES INVESTERINGSREGNSKAP 2019
PROSJEKTER (REGNSKAPSSKJEMA 2B)
Prosjekt
0202
0203
0455
0457
0461
0621
0624
0626
0629
0638
0642
0643
0644
0645
0653
0659
0670
0675
0680
0682
0688
0693
0727
0755
0762
0764
0765
0766
0791
0913
0914
0915
3802
3834
3805

Regnskap
19
IKT-investeringer skole
Leskur Tusseladden
Fosen kysthavn
Naustområde Roan havn
Roan havn elskap m m
Hovedplan vann
Innkjøp GPS utstyr
Avløpsanlegg Hofstad
Grunnvannsbrønn Sumstad
Ventilasjon Sør-Roan skole
Brandsfjord skole- nye vindu
Brandsfjord skoleinngangsparti
Parkering Brandsfjord
barnehage
Brandsfjord skoleuteområde
Roansstua og stabsrom
Ladestasjoner elbil
Prosjektering sykeheim
Sykeheim, brannteknisk
opprusting
Bygging sykeheim
Asfaltering kommunale veier
Skilting av veinavn
Utbygging Roan sykeheim
Myrahaugen boligfelt
Roan kirkegård
Einarsdalen industriområde
Kjøp av naust Utro
Kråkøya industriområde
Eiendom- leie til eie- komm
etableringsfond unge
Nygården bru opprusting
Nettbrett forlevalgte
Overgang mobilløsning
Div felles IT-løsninger
Tursti og gapahuk Roan
bygdatun
Restaurering naust Utro
Gapahuk Utro

Revidert
budsjett 19

Opprinnelig Regnskap
budsjett 19 18
0
389 234
0
127 226
0
177 436
0
200 000
0
85 563
2 000 000
0
0
361 516
0
180 000
1 700 000
0
0
0
0
815 875
0
1 012 145

0
0
0
0
0
741 245
0
172 078
0
335 655
0
74 124

0
0
0
0
0
0
0
200 000
0
325 000
0
74 124

61 313

110 000

110 000

0

125 000

159 062

137 500

0

0
0
1 956 229
0

0
0
1 960 000
0

0
0
0
0

468 054
97 322
3 498 942
3 251

17 776 514
115 625
0
0
0
297 034
716 994
0
604 938
3 200 325

18 000 000
115 700
0
0
0
300 000
716 994
0
2 000 000
3 100 000

40 000 000
3 000 000
0
0
2 000 000
300 000
1 000 000
0
2 000 000
0

0
3 614 614
210 147
1 084
0
0
0
100 000
125 575
0

0
0
237 800
222 359
923 963

0
0
320 000
275 000
910 500

0
0
0
275 000
787 500

1 049 488
112 510
0
129 846
20 340

438 383
67 481

550 000
180 000

550 000
500 000

0
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Roan kommunes driftsregnskap 2019
Regnskapsskjema 1A
I Regnskapsskjema 1A kommer det frem hvilke midler kommunen har til rådighet. Summen av frie
disponible inntekter, finansinntekter fratrukket finansutgifter og netto avsetninger er det kommunen
kan fordele i drift, fratrukket overføringer til investeringsbudsjettet.
Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

-23 926 476
-53 061 590
-22 786 981
-30 318
-7 286 285
-107 091 650

-21 252 000
-54 638 000
-23 205 000
-30 318
-7 183 375
-106 308 693

-20 903 000
-54 759 000
-23 205 000
-30 318
-460 000
-99 357 318

-20 843 486
-54 437 363
-9 753 516
-30 318
-22 908 179
-107 972 862

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/ - utgifter

-2 689 106
2 502 108
5 777 662
5 590 664

-2 458 000
2 463 402
5 682 234
5 687 636

-2 005 000
3 063 402
6 082 234
7 140 636

-2 591 069
2 470 111
5 231 746
5 110 788

Til dekn. av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

0
16 219 151
46 353
-4 748 559
-16 607 135
0
-5 090 190

0
16 219 151
0
-4 748 559
-16 607 135
0
-5 136 543

0
3 236 951
0
0
-12 163 000
0
-8 926 049

0
26 282 675
247 082
-4 098 698
-3 016 804
0
19 414 255

13 687 953

13 687 953

12 163 000

880 000

-92 903 223

-92 069 647

-88 979 731

-82 567 819

82 887 504

92 069 647

88 979 731

77 819 261

-10 015 719

0

0

-4 748 558

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mindreforbruk

Opprinnelig
budsjett
2019

Regnskap
2018

I 2019 var kr. 92.903.223,- disponibelt til fordeling i drift. Av Regnskapsskjema 1B ser vi at det ble
fordelt kr. 82.887.504,- i drift. Dette gir et mindreforbruk på kr. 10.015.719 i driftsregnskapet for
2019.

3

129

ROAN KOMMUNES REGNSKAP 2019

Regnskapsskjema 1B
Regnskapsskjema 1B viser hvordan midlene kommunen har til rådighet er fordelt i drift, spesifisert på
ansvar med sum lønn og sosiale utgifter, andre utgifter og inntekter/refusjoner.
Regnskapsskjema 1B
side 1 av 3

Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett
Regnskap
2019
2018

Ordfører (ansvar 100)
Lønn og sosiale utgifter

1 948 955

1 961 728

2 140 093

1 756 547

Andre utgifter

1 589 848

12 666 336

37 626 500

1 032 032

-4 433 787
-894 984

-10 011 400
4 616 664

-35 011 400
4 755 193

-233 764
2 554 815

5 701 162
16 031 914
-10 960 225
10 772 850

5 951 107
16 152 682
-8 987 226
13 116 563

Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner

280 485
2 593 573
-464 782

396 173
2 226 296
-331 500

1 715 013
1 667 375
-217 500

1 122 536
2 290 174
-410 577

Netto driftsramme

2 409 277

2 290 969

3 164 888

3 002 133

4 017 196
374 923
-1 050 565

3 478 905
377 300
-485 946

3 169 563 3 901 233
297 100
380 393
-585 946 -1 069 467

3 341 554

3 370 259

2 880 717

3 212 159

Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner

2 507 262
398 769
-378 412

2 194 022
352 672
-281 601

1 910 737
314 172
-281 601

2 692 821
361 906
-843 667

Netto driftsramme

2 527 619

2 265 093

1 943 308

2 211 061

4 298 121

3 512 483

2 686 866

2 994 403

584 166

414 814

411 634

454 913

-952 817

-542 562

-542 562

-752 072

3 929 469

3 384 735

2 555 938

2 697 244

Lønn og sosiale utgifter

7 831 011

7 996 461

7 762 290

8 754 517

Andre utgifter

1 273 147

1 038 743

1 038 743

1 373 981

-1 848 205

-1 213 855

7 255 953

7 821 349

7 587 178

7 696 400

Lønn og sosiale utgifter

9 606 926

8 426 330

8 462 891

7 775 862

Andre utgifter

1 255 436

1 097 431

1 052 140

1 176 487

-1 722 666

-493 515

9 139 696

9 030 246

Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Rådmann (150)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

6 266 894 5 382 942
10 645 235 8 106 288
-2 528 000 -3 579 747
14 384 129 9 909 482

Leder oppvekst og kultur (200)

Brandsfjord barnehage (210)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Vik - Bessaker barnehage (211)

Tusseladden barnehage (212)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Sør-Roan skole (221)

Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

-1 213 855 -2 432 097

Brandsfjord skole (222)

Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

-371 515 -1 490 622
9 143 516

7 461 726

4

130

ROAN KOMMUNES REGNSKAP 2019
Regnskapsskjema 1B
side 2 av 3

Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett
2019

Regnskap
2018

PPT Nord-Fosen (Ansvar 230)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

0
671 000
0
671 000

0
683 800
0
683 800

0
683 800
0
683 800

0
671 000
0
671 000

44 056
572 273
-141 151
475 178

41 899
877 902
-83 567
836 234

263 328
404 231
-83 567
583 992

455 313
242 540
-199 533
498 320

590 460
1 879 594
-578 502
1 891 551

685 456
1 656 318
-200 000
2 141 774

673 429
1 221 317
0
1 894 746

456 578
754 590
-266 951
944 217

15 395 358
5 618 612
-4 258 355
16 755 616

15 087 420
3 539 576
-2 871 030
15 755 966

1 112 922
214 319
-28 820
1 298 421

1 118 882
191 780
0
1 310 662

1 095 399
191 780
0
1 287 179

1 060 887
166 574
-1 338
1 226 123

9 735 394
4 016 655
-3 932 993
9 819 056

11 115 244
3 722 500
-3 066 680
11 771 064

11 050 450
1 598 650
-1 247 000
11 402 100

8 793 225
1 356 624
-1 182 854
8 966 995

711 916
720 077
-78 510
1 353 483

819 619
780 076
-70 000
1 529 695

804 536
780 076
-70 000
1 514 612

716 242
664 200
-92 912
1 287 530

119 641
1 187
-21 031
99 797

312 459
8 600
0
321 059

310 034
8 600
0
318 634

211 951
7 388
-6 336
213 003

510 525
1 244 536
-131 126
1 623 934

499 225
1 244 000
0
1 743 225

499 225
1 231 000
0
1 730 225

656 822
1 461 486
-176 136
1 942 172

Kulturskole (240)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Kultur (250)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Pleie/omsorg innetjeneste (400)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

15 109 994 14 466 562
2 139 576 3 741 329
-2 390 000 -4 457 305
14 859 570 13 750 586

Adm. Helse og sosial (401)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Pleie/omsorg utetjeneste (410)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Psykiatrisk konsulent (420)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Ergoterapeut (430)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Barnevernsleder (440)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme
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Regnskapsskjema 1B
side 3 av 3

Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett
2019

Regnskap
2018

Sosialtjenester (Ansvar 450)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

627 506
380 626
-19 986
988 146

654 200
562 420
-25 000
1 191 620

641 155
562 420
-25 000
1 178 575

611 318
314 706
-121 442
804 582

0
3 649 555
-474 686
3 174 869

0
3 708 739
0
3 708 739

0
3 108 739
0
3 108 739

11 083
3 809 065
-462 848
3 357 300

1 020 340
543 270
-210 771
1 352 839

1 024 119
442 308
0
1 466 427

1 197 970
302 861
0
1 500 831

667 463
526 785
-278 507
915 741

770 002
34 955
-404 111
400 847

801 432
45 900
-322 400
524 932

785 389
45 900
-322 400
508 889

750 991
13 304
-412 769
351 526

4 252 252
12 662 313
-8 976 647
7 937 919

4 206 505
11 119 364
-7 641 158
7 684 711

4 121 999 3 479 370
9 707 077 12 554 442
-7 516 158 -9 809 796
6 312 918 6 224 016

Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

1 753 635
6 121 243
-3 631 352
4 243 526

1 707 735
5 389 054
-2 709 100
4 387 689

1 679 601 2 489 153
5 259 634 6 613 588
-2 709 100 -3 980 385
4 230 135 5 122 356

Sum netto driftsramme (100-510)

90 567 616

100 953 476

97 529 812 85 020 487

Premieavvik
Arbeidsgiveravgift av premieavviket
Diverse gebyrer
Motpost avskr. og kalk. renter
Motpost kalk renter
Netto driftsramme

-971 678
-46 081
-86 222
-6 258 893
-317 238
-7 680 112

-2 199 749
-112 187
0
-6 258 893
-313 000
-8 883 829

-2 199 749
-872 001
-112 187
-41 000
0
-65 334
-5 925 145 -6 222 891
-313 000
0
-8 550 081 -7 201 226

Sum fordelt til drift

82 887 504

92 069 647

88 979 731 77 819 261

Kommunelege (460)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Helsesøster (470)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Fysioterapeut (480)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Leder MNU (500)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Inntekter - refusjoner
Netto driftsramme

Fagsjef bygg og kaianlegg (510)

Andre inntekter og utgifter (7-9)

I 2019 er det følge regnskapet fordelt kr. 82.887.507 i driftsregnskapet på de ulike ansvarene. Det var
budsjettert 92.069.647 som medfører et mindre forbruk ift regulert budsjett på kr 9.182.143.
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Roan kommunes investeringsregnskap 2019
Regnskapsskjema 2A
I Regnskapsskjema 2A gis en oversikt over finansieringsbehovet i investeringsregnskapet, samt
hvordan dette er finansiert. Investeringsprosjektene som budsjetteres i Regnskapsskjema 2B kommer
her frem under posten «Investeringer i anleggsmidler».
Under ekstern finansiering vises hvor mye som er finansiert gjennom blant annet låneopptak,
merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd fra andre.
Regulert
Opprinnelig
budsjett
budsjett
2019
2019
29 296 380
54 360 000
3 900 000
2 000 000
342 666
420 000
900 000
900 000
379 507
0
165 000
0
34 983 553
57 680 000

Investering i anleggsmidler*
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Regnskap
2019
28 112 057
3 900 000
342 666
866 342
379 507
165 000
33 765 572

Finansiert slik
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter/overføringer
Sum ekstern finansiering

-5 969 673
-165 000
-390 000
-4 774 191
-501 097
0
-11 799 961

-6 515 602
-165 000
-390 000
-5 277 526
-500 000
0
-12 848 128

-33 735 000
-8 199 902
0
0
-390 000
0
-10 072 000
-2 338 661
-900 000
-1 973 211
0
0
-45 097 000 -12 511 774

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

-13 687 953
0
-8 277 658
-33 765 572

-13 687 953
0
-8 447 472
-34 983 553

-12 163 000
-880 000
0
0
-420 000
-2 961 915
-57 680 000 -16 353 689

0

0

Udekket/udisponert

0

Regnskap
2018
12 780 164
0
382 709
3 570 324
0
0
16 733 197

379 508
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Regnskapsskjema 2B
Regnskapsskjema 2B viser hvilke investeringsprosjekter som er planlagt i året, hvor mye som er
bevilget til hvert enkelt prosjekt, og hvor mye av midlene som er benyttet i 2019.

Prosjekt
nr
0202
0203
0455
0457
0461
0621
0624
0626
0629
0638
0642
0643
0644
0645
0653
0659
0670
0675
0680
0682
0688
0693
0727
0755
0762
0764
0765
0766
0791
0913
0914
0915
3802
3804
3805

Revidert
budsjett
2 019

Regnskap
2 019
IKT-investeringer skole
Leskur Tusseladden barnehage
Fosen kysthavn
Naustområde Roan havn
Roan havn - elskap m.m.

Opprinnelig
budsjett
Regnskap
2 019
2018
0
389 234
0
127 226
0
177 436
0
200 000
0
85 563

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Hovedplan vannforsyning
Innkjøp av GPS måleutstyr
Avløpsanlegg Hofstad
Ny grunnvannsbrønn Sumstad
Ventilasjonsanlegg Sør-Roan skole
Brandsfjord skole - skifte av vindu
Brandsfjord skole - nytt inngangsparti
Parkering Brandsfjord barnehage
Brandsfjord skole - uteprosjekt
Roanstua og stabsrom
Ladestasjoner elbiler
Prosjektering ny sykehiem
Sykeheim, brannteknisk opprusting
Bygging ny sykeheim
Asfaltering kommunale veier
Skilting av veinavn
Utbygging Roan sykeheim
Myrahaugen boligfelt
Roan kirkegård
Einarsdalen industriområde
Kjøp av naust Utro
Kråkøya industriområde
Eiendom - leie til eie - komm etabl.fond
unge
Nygården bru - opprusting
Nettbrett til folkevalgte
Overgang til mobilløsning
Diverse felles IT-løsninger
Tursti og gapahuk Roan bygdetun
Restaurering naust Utro
Gapahuk Utro

741 245
0
172 078
0
335 655
0
74 124
61 313
125 000
0
0
1 956 229
0
17 776 514
115 625
0
0
0
297 034
716 994
0
604 938

0
0
200 000
0
325 000
0
74 124
110 000
159 062
0
0
1 960 000
0
18 000 000
115 700
0
0
0
300 000
716 994
0
2 000 000

2 000 000
0
0
1 700 000
0
0
0
110 000
137 500
0
0
0
0
40 000 000
3 000 000
0
0
2 000 000
300 000
1 000 000
0
2 000 000

0
361 516
180 000
0
0
815 875
1 012 145
0
0
468 054
97 322
3 498 942
3 251
0
3 614 614
210 147
1 084
0
0
0
100 000
125 575

3 200 325
0
0
237 800
222 359
923 963
483 383
67 481

3 100 000
0
0
320 000
275 000
910 500
550 000
180 000

0
0
0
0
275 000
787 500
550 000
500 000

0
1 049 488
112 510
0
129 846
20 340
0
0

Sum investering i anleggsmidler

28 112 057

29 296 380

54 360 000 12 780 164

I Regnskapsskjema 2B opplyses det om bruttostørrelser, noe som vil si at beløpene som fremkommer
er inkludert merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd. Tilskudd og merverdiavgifts-kompensasjon
kommer frem av Regnskapsskjema 2A. For prosjekter med fradrag for ordinær inngående
merverdiavgift er det netto utgift som er ført opp i Regnskapsskjema 2B.
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Økonomiske oversikter 2019
Økonomisk oversikt driftsregnskapet
Regnskap
2019
Driftsinntekter:
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføring med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige tilskudd
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Regulert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett
2019

Regnskap
2018

-3 977 953
-10 788 480
-16 223 152
-53 061 590
-7 547 897
-285 950
-23 926 476
-22 786 981
-30 318
-138 628 797

-3 672 215
-9 621 279
-7 219 541
-54 638 000
-7 183 375
0
-21 252 000
-23 205 000
-30 318
-126 821 728

-3 752 215
-9 621 279
-4 716 831
-54 759 000
-460 000
-25 000 000
-20 903 000
-23 205 000
-30 318
-142 447 643

-3 829 685
-10 481 276
-16 214 245
-54 437 363
-23 015 370
-63 783
-20 843 486
-9 753 516
-30 318
-138 669 041

61 236 893
11 217 133
16 820 929
24 295 507
12 930 785
6 576 131
-49 332
133 028 045

57 865 317
12 494 852
14 875 576
34 822 519
10 582 923
6 571 893
0
137 213 080

58 009 659
12 717 761
14 011 104
53 697 114
5 619 697
6 238 145
0
150 293 480

58 425 583
10 441 546
17 469 750
17 316 628
5 999 557
6 222 891
-17 004
115 858 950

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-5 600 752

10 391 352

7 845 837

-22 810 092

Finansinntekter:
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER

-2 694 230
-7 900
-2 702 130

-2 458 000
-20 000
-2 478 000

-2 005 000
-20 000
-2 025 000

-2 598 102
-100 255
-2 698 357

2 505 375
5 777 662
0
8 283 037

2 463 402
5 682 234
40 000
8 185 636

3 063 402
6 082 234
40 000
9 185 636

2 475 216
5 231 746
63 140
7 770 102

Driftsutgifter:
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.
Overføringer
Avskrivninger og kalkulatoriske renter
Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER

Finansutgifter:
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.
Avdragsutgifter
Utlån
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER
RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

5 580 907

5 707 636

7 160 636

5 071 745

-6 576 131
-6 595 975

-6 571 893
9 527 095

-6 238 145
8 768 328

-6 222 891
-23 961 237

-4 748 559
-28 291 362
-1 501 993
-34 541 913

-4 748 559
-28 291 361
-7 119 279
-40 159 199

0
-17 063 000
-7 105 279
-24 168 279

-4 098 698
-3 016 804
-1 505 987
-8 621 489

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskapsm.
underskudd
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne driftsfond
SUM AVSETNINGER

13 687 953

13 687 953

12 163 000

880 000

0
16 944 151
490 065
31 122 169

0
16 944 151
0
30 632 104

0
3 236 951
0
15 399 951

0
26 282 675
671 492
27 834 168

Regnskapsmessig mindreforbruk

-10 015 719

0

0

-4 748 559

Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter
NETTO DRIFTSRESULTAT
Interne finanstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
SUM BRUK AV AVSETNINGER

Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett
2019

Regnskap
2018
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Inntekter:
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
SUM INNTEKTER
Utgifter:
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.
Overføringer
Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Fordelte utgifter
SUM UTGIFTER
Finanstransaksjoner:
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne investeringsfond
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
FINANSIERINGSBEHOV
Dekket slik:
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføring fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
SUM FINANSIERING

0
0
-4 774 191
-390 000
0
0
-5 164 191

0
0
-5 277 526
-390 000
0
0
-5 667 526

0
0
-10 072 000
-390 000
0
0
-10 462 000

0
0
-2 338 661
0
0
0
-2 338 661

18 400
0
23 174 870
144 596
4 774 191

0
0
24 018 854
0
5 277 526

0
0
44 288 000
0
10 072 000

0
0
10 088 550
152 953
2 538 661

0
0
28 112 057

0
0
29 296 380

0
0
54 360 000

0
0
12 780 164

866 342
3 900 000
342 666
379 507
165 000
0
5 653 515

900 000
3 900 000
342 666
379 507
165 000
0
5 687 173

900 000
2 000 000
420 000
0
0
0
3 320 000

3 570 324
0
382 709
0
0
0
3 953 033

28 601 381

29 316 027

47 218 000

14 394 536

-5 969 673
-501 097
-165 000
0
-13 687 953
-7 365 245
-912 413
0
-28 601 381

-6 515 602
-500 000
-165 000
0
-13 687 953
-7 400 000
-1 047 472
0
-29 316 027

-33 735 000
-900 000
0
0
-12 163 000
0
-420 000
0
-47 218 000

-8 199 902
-1 973 211
0
0
-880 000
0
-1 978 420
-983 495
-14 015 029

0
0

0
0

0
0

0
379 507

Udisponert ( regnskapsm. mindreforbruk)
Udekket (regnskapsm. merforbruk)

Økonomisk oversikt balanseregnskapet
Regnskap
2019
EIENDELER:
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån

343 835 606
161 501 494
2 615 250
23 232 984

Regnskap
2018
315 097 858
139 627 107
2 933 506
19 841 981

10

136

ROAN KOMMUNES REGNSKAP 2019
Pensjonsmidler
Aksjer og andeler
Omløpsmidler
Premieavvik
Kortsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse/bank/post
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne invest.fond
Bundne invest.fond
Endring regnskapsprinsipp
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

150 579 533
5 906 345

146 984 481
5 710 782

65 574 138
9 491 935
11 860 285
0
0
0
44 221 918

59 540 828
8 474 176
11 938 503
0
0
260 500
38 867 648

409 409 744

374 638 685

78 496 003
4 637 361
9 012 165
234 101
0
392 821
10 015 719
0
0
0
54 203 835

68 008 080
23 349 816
10 024 093
981 514
0
392 821
4 748 559
0
0
-379 507
28 890 784

297 077 957
170 362 845
0
0
126 715 112

288 533 522
166 263 817
0
0
122 269 705

33 835 784
0
33 835 784
0

18 097 083
0
18 097 083
0

409 409 744

374 638 685

7 443 104
9 181
-7 452 285

2 323 366
642 008
-2 965 374

Rådmann, Roan kommune pr 31.12.2019

Kari Helmersen
Regnskapet ble avlagt 20.03.2020

Noter til årsregnskapet 2019
Note 1: Grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk
Roan kommunes regnskap er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og
god kommunal regnskapsskikk. Det er den gamle kommuneloven med forskrifter som gjelder for
2019.
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Årsregnskapet består av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske
oversikter og noteopplysninger. Årsregnskapet er finansielt orientert. Formålet med kommunal
virksomhet er å gi størst mulig verdi til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de
folkevalgte fastsetter.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftseller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet
gjøres normalt ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også
interne finanstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt
med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er
brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert
som memoriapost i balansen. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger
ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, registreres et anslått beløp i
årsregnskapet basert på beste estimat.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balansen er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler
er omløpsmidler. Fordringer knyttet til tjeneste produksjon er omløpsmidler. Andre fordringer er
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers skal
de klassifiseres som omløpsmidler. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler.
Kommunen følger Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr 4, Avgrensning mellom drifts- og
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning
i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet ut
over standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på
anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetslån ihht § 50
nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Evt markedsbaserte
finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert il pålydende
med fradrag for forventet tap.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk (anleggsmidler), vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler
som har en begrenset økonomisk levetid avskrives med like store beløp fordelt over anleggsmidlets
levetid. Avskrivninger starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten.
Avskrivningsperioden er i tråd med § 8 i forskriften om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler
som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående skal nedskrives til virkelig verdi i
balansen.
Vurderingene av eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld skal
vurderes til opptakskost.
Endring av periodiseringspraksis i 2019
I 2019 har Roan kommune begynt å periodisere variabel lønn. Variabel lønn som blir utbetalt i januar
2020 gjelder lønn som er opptjent i 2019. Denne lønnen er derfor utgiftsført i 2019. Varibel lønn
inklusive arbeidsgiveravgift som er periodisert til 2019 utgjør kr 581.544. Dette medfører en ekstra
utgift i 2019 ift tidligere praksis der dette ikke har blitt periodisert.
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Tilskudd til næringsliv har tidligere år blitt utgiftsført når det har blitt utbetalt. I 2019 er vedtatte
tilskudd til næringsliv og unge utgiftsført ihht vedtak uansett om de er utbetalt eller ikke. Ikke
utbetalte tilskudd er ført som kortsiktig gjeld. Tilskuddene finansieres med bruk av fond så denne
endringen medfører ingen belastning på bunnlinjen i driftsregnskapet, men størrelsen på fond er
redusert.
Noter til regnskapet
Notene er utarbeidet ihht KRS nr 6, noter og årsberetning.

Note 2: Organisering av kommunens virksomhet
Kommunesammenslåing fra 01.01.2020
Roan og Åfjord kommune er slått sammen til én kommune fra 01.01.2020. Den nye kommunen skal
ha navnet Åfjord kommune. Regnskapsåret 2019 er Roan kommunes siste regnskapsår.
Kommunesammenslåingen betraktes som en virksomhetsoverdragelse.
Politisk organisering
Roan kommune har i 2019 hatt tradisjonell politisk organisering etter formannskapsmodellen med
faste organer som kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg. Videre er Roan kommune
organisert etter utvalgs-modellen, og det er valgt to utvalg som hver består av sju medlemmer.
Utvalgene har følgende benevnelse og fagområdet: Hovedutvalg helse, sosial, oppvekst og kultur
(HSOK) og Hovedutvalg teknisk, landbruk og miljø (TLM).
Administrativ organisering
Administrasjonen har i 2019 vært organisert i 3 sektorer. Helse og sosial, teknisk og landbruk samt
oppvekst og kultur. Informasjon, IKT, økonomi, personal, arkiv og sekretariat er organisert under
rådmann i stab. Kommunens samlede virksomhet framgår av kommuneregnskapet.
Kommunestyret vedtok i møte 03.04.2019, sak 31/19 at oppvekstsektoren i Roan og Åfjord slås
sammen fra 01.02.2019 og at oppvekstsektoren i Roan rapporterer fra 01.05.2019 til oppvekstsjef i
Åfjord.
Kommunestyret vedtok i samme møte, sak 32/19 at det opprettes en samarbeidsavtale med Roan
kommune v/kulturskole og Åfjord kommune v/Åfjord kulturskole om felles kulturskoletilbud fra
01.08.2019.
Organisering av kommunens virksomhet i andre regnskapsenheter
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor ordinær organisasjon,
men noe virksomhet er lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter.
Det ble utarbeidet en eierskapsmelding for Roan kommune som viser oversikt over kommunens
eierinteresser pr 01.08.2017. Den skal sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar, rolle og myndighet.
Roan kommune har ingen kommunale foretak eller vertskommunesamarbeid som har hovedkontor i
kommunen.
Verstskommunesamarbeidet med hovedkontor i andre kommuner
PPT Nord Fosen – hovedkontor Åfjord kommune
Fosen GIS/kart – hovedkontor Åfjord kommune
Fosen lønn – hovedkontor Åfjord kommune
Fosen regnskap – hovedkontor Bjugn kommune
Fosen Barneverntjeneste – hovedkontor Indre Fosen kommune
Fosen IKT – hovedkontor Indre Fosen kommune
13
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Fosen Inkasso – hovedkontor Indre Fosen kommune
Fosen låneadministrasjon – hovedkontor Indre Fosen kommune
Fosen sak/arkiv – hovedkontor Indre Fosen kommune
Kemnerkontoret for Fosen – hovedkontor Indre Fosen kommune
Interkommunale selskap som Roan kommune er deltaker i:
Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS – hovedkontor Ørland kommune
Fosen Helse IKS – hovedkontor Ørland kommune
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - hovedkontor Indre Fosen kommune
Interkommunalt Arkiv (IKA) Trøndelag – hovedkontor Trondheim kommune
Midt-Norge 110-sentral IKS – hovedkontor Trondheim kommune
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS – hovedkontor Overhalla kommune
Andre samarbeid:
Fosen Regionråd – interkommunalt samarbeid med eget regnskap, hovedkontor Åfjord kommune
Ikke fullstendig opplisting, se i tillegg opplysninger om eierskap i note XX om aksjer og andeler.

Note 3: Vesentlige poster i årsregnskapet
Premieavvik og betalt premie på de respektive tjenestefunksjonene ga tilsammen en mindreutgift på
kr. 1,1 mill. i forhold til budsjett. Dette skyldes at budsjettet ikke ble justert etter reviderte tall fra KLP
og SPK.
I forbindelse med kommunereformen har det påløpt utgifter som skal dekkes av ny kommune. I
2019 utgjør dette kr. 1,6 mill. Dette refunderes fra Åfjord kommune, som har mottatt de statlige
midlene til reformen. Det er opprettet to prosjektnummer i regnskapet til Roan, pnr 1201
kommunereform og pnr. 1207 opprydding arkiv der utgiftene er ført. På prosjekt 1207 oppryddig
arkiv har det i 2019 påløpt utgifter for kr 922.022, men det er dekt kun kr 500.000 fra reformmidler
ihht budsjett for reformmidlene.
Kommunen mottok i 2019 kr. 6,7 mill. fra Havbruksfondet. Disse midlene er avsatt til
disposisjonsfond. Kr. 4,2 mill. er avsatt til havbruksfondet og kr. 2,5 mill. er avsatt til etableringsfond
for unge.
Tilskudd særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Det er inntektsført et tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunen i
2019 basert på et estimat. Estimatet utarbeides i forbindelse med årsavslutningen i februar 2020,
mens endelig innrapporteringsskjema sendes inn til Helsedirektoratet innen 3. april sammen med
revisjonsuttalelsen. I estimatet ble det lagt til grunn og inntektsført kr
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Note 4: Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet

31.12.2019

31.12.2018

Endring

65 574
33 836
31 738

59 540
18 098
41 442

6 034
15 738
-9 704

2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

Beløp

Drifts- og investeringsregnskapet

Sum

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
138 628
133 027
2 702
8 283
6 576
6 596

+ Sum driftsinntekter
- Sum driftsutgifter
+ Eksterne finansinntekter
- Eksterne finansutgifter
+ Motpost avskrivninger
Sum driftsregnskapet

6 596

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
5 164
28 111

+ Sum inntekter
- Sum utgifter
Eksterne finansutgifter
- Avdragsutgifter
- Utlån
- Kjøp av aksjer og andeler
Eksterne finansinntekter
+ Bruk av lån
+ Mottatte avdrag på utlån
+ Salg av aksjer og andeler
Sum investeringsregnskapet

866
3 900
343
5 970
501
165
-21 420

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap
Sum endring arbeidskapital jf balansen
Differanse

-21 420
5 120
-9 704
-9 704
0
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Note 5: Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
Pensjonsordningene i kommunen
Roan kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse
(KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også
rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler.
Regnskapsføring av pensjon
Driftsregnskapet skal belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og reglering av grunnbeløpet, ihht årsregnskapsforskriften
§ 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter forutsetninger for beregning av
pensjonskostnaden i et årlig rundskriv. Tallene i tabellene nedenfor er hentet fra aktuarberegninger
fra KLP og SPK og fra Roan kommunes regnskap.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik.
Premieavviket føres i driftsregnskapet i året det oppstår og tilbakeføres i senere år ihht forskriftens §
13-4. Tilbakeføring av premieavviket gjennomføres over 7 år (10 år på premieavvik fra 2012-13 og 15
år for premieavvik oppstått t.o.m 2011). Siden 2002 er kommuneregnskapet belastet med det som
kalles netto pensjonskostnad, mens det tidligere ble belastet med faktisk innbetalt beløp til
pensjonskassene.
Ansatte trekkes 2% av lønnen til delvis dekning av pensjonskostnadene, resten blir betalt av
kommunen.
Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser skal oppføres i balansen som hhv. anleggsmidler
og langsiktig gjeld iflg forskriften.
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Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
Beregnet netto pensjonskostnad (A)
Forfalt pensjonspremie (eks adm. kost)(B)
Årets premieavvik (A-B=C)
Amortisering av tidligere års premieavvik (D)
Administrasjonskostnad ( E)
Brutto pensjonsutg. etter premieavvik og amortisering(B+C+D+ E=F)
Pensjonstrekk ansatte (G)
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidliger år pr 01.01
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr 31.12
Arbeidsgiveravgift av premieavvik
Sum akkumultert premieavvik inkl. arb.g.avgift

-

-

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsforpliktelser pr 01.01
Årets premieavvik
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.01

-

2019
6 773 130
9 477 298
2 704 168 1 732 494
381 765
8 887 389
1 041 635
7 845 754

2018
6 391 076
8 670 006
2 278 930
1 435 013
473 912
8 300 001
1 020 554
7 279 447

2019
8 054 128
2 704 168
1 732 494 9 025 802
460 316
9 486 118

2018
7 196 840
2 278 931
1 421 643
8 054 128
410 761
8 464 889

2019
18 343 798
2 704 168 3 183 688 18 823 318

2018
25 315 174
2 278 930
4 692 444
18 343 800

169 402 852

165 328 280

150 579 534 -

146 984 482

Herav:
Brutto pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler

-

Arbeidsgiveravgift av netto pensjons

959 989

935 534
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Note 6: Garantier gitt av kommunen
Garanti gitt til
Midtre Namdal Avfallsselskap*
Garantier ansatte

Opprinnelig garanti

Garantier kommunale
regnskapsenheter og foretak
Totalt garantibeløp alle garantier

2 612 439
2 612 439

Garantibeløp
Garantien utløper
31.12.2019
2 234 667
2020-2052
880 993

-

* Garantien gis av Midtre Namdal Avfallsselskaps eiere fordelt etter innbyggertallet pr. 1.1 i hvert
kommunevalgår, og har en ramme på kr. 100 000 000,-. Roan kommunes eierandel og del av
garantiansvaret er pr. 31.12.2019 på 2,6%. Kommunens garantiramme er dermed på kr. 2 612 439,-.
Garantibeløpet består av flere lån med ulike utløpsår. Pr. 31.12.2019 er garantien fordelt på følgende
lån:
Lånenr.:
garantibeløp pr 31.12.2019 utløpsår
20050057
100 000
2020
20090492
3 500 000
2029
20120415
7 012 500
2052
20140436
3 750 000
2034
20150626
4 416 000
2035
20160362
11 949 000
2026
20190011
12 012 000
2039
20190306
42 800 000
2049
sum
85 539 500
Roan kommunes andel 2,6%
2 234 667

Note 7: Framtidige forpliktelser
Det var opprinnelig budsjettert med kr. 30 mill. i bidrag til byggingen av tunellene i Berfjorden i 2019.
Kr. 25 mill. av dette får kommunen fra Fosen Vind DA, og kr. 5 mill. er samferdselsmidler i forbindelse
med kommunereform som kommunen mottok i 2016. Samferdselsmidlene står på bundet driftsfond.
Budsjetterte midler fra Fosen Vind DA vil bli utbetalt direkte fra Fosen Vind DA til fylket og ikke via
kommunen som opprinnelig budsjettert. Budsjettet er justert for dette i 2019. Kommunens bidrag på
kr 5 mill. er ikke utbetalt i 2019 som budsjettert da prosjektet ikke er ferdigstilt. Utbetalingen vil etter
planen skje i 2020 og vil da finansieres med samferdsmidlene som er avsatt på bundet driftsfond.
Ved behandling av opprinnelig budsjett i kommunestyret 13.12.2018 i PS 73/18 ble det vedtatt å
bevilge kr 4,0 mill til forprosjekt og regulering av ny vei mellom Hellfjord og Roan og at dette skulle
finansieres med bruk av disposisjonsfond. Beløpet er ikke utbetalt og utgiftsført i 2019, men bruk av
fond er ført som budsjettert slik regelverket krever. Det er utarbeidet en avtale mellom Roan
kommune og Trøndelag fylkeskommune vedr. dette.
Roan kommunestyre vedtok i møte 28.11.2019 i PS 73/19 å dekke inntil 70% av kostnadene til
oppgradering av FV6310, begrenset oppad til 2,5 mil kr og at disse utgiftene skulle belastes
havbruksfondet. Dette er lagt inn som en budsjettregulering i drift i 2019. Det er brukt kr 2,5 mill som
budsjettert, men beløpet er ikke utbetalt i 2019 og dermed ikke utgiftsført. Det er utarbeidet en
avtale mellom Roan kommune og Trøndelag fylkeskommune vedr. dette.
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Note 8: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid
Regnskap 2018
Kommunens samlede fordringer
Herav fordring på:
Butli/Lonin felleskommunale vannverk
Kommunens samlede gjeld
Herav kortsiktig gjeld til:
Åfjord og Roan legetjeneste

11 715

399 461

Note 9: Avsetninger og bruk av avsetninger
Beholdning
01.01

Avsetninger

Bruk av

Beholdning

fond

31.12

Disposisjonsfond

23 349 816

16 944 151 35 656 607

4 637 360

Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne
investeringsfond
Samlede avsetn. og bruk av
avsetn.

10 024 093
981 514

490 065 1 501 993
165 000
912 413

9 012 165
234 101

0
34 355 423

0

0

0

17 599 216 38 071 013 13 883 627

Spesifikasjon:

Disposisjonsfond
Regnskapsskjema 1A
Bruk av fond iht budsjett
Avsetning av fond iht budsjett
Sum disp.fond regnskapsskjema 1A
Regnskapsskjema 1B
Administrasjon/rådmann
Leder MNU
Ordfører
Kultur
Sum disp.fond regnskapsskjema 1B
Investeringsregnskapet
Administrasjon/rådmann
Startlån
Sum investeringsregnskap
Saldo disposisjonsfond pr 31.12

Beholdning
01.01
Avsetninger
23 349 816

23 349 816
0

16 219 151
16 219 151
500 000
225 000

0

725 000

0

0
0
0

Bruk av
fond

Beholdning
31.12

16 607 135
0
16 607 135

22 961 832
22 961 832

7 359 227
125 000
4 000 000
200 000
11 684 227 -10 959 227
7 000 000
365 245
7 365 245

-7 365 245
4 637 361
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Bundne driftsfond
Regnskapsskjema 1A
Administrasjon/rådmann
Sum bundne dr.fond regnsk.skj. 1A
Regnskapsskjema 1B
Administrasjon/rådmann
Leder oppvekst og kultur
Tusseladden barnehage
Pleie - omsorg - innetjeneste
Leder MNU
Sør-Roan skole
Brandsfjord skole
Adm helse og sosial
Psykiatrisk konsulent
Helsesøster
Sum bundne dr.fond regnskskj. 1B
Saldo bunde driftsfond pr 31.12

Beholdning
01.01
Avsetninger
10 024 093
0
46 353
0
46 353
10 024 093
5 124
30 000
14 341
268 050
126 197
0
0
0
0
0
10 024 093
443 712

Bruk av
fond

Beholdning
31.12

0
0
70 641
27 279
3 433
51 662
1 055 567
88 645
154 799
10 000
22 057
17 912
1 501 993

Bundne driftsfond-spesifisering mht selvkost - andre øremerka fond
Selvkostfond:
Vann
2 467 388
44 787
1 040 242
Avløp
0
97 679
0
Slam
27 455
455
15 325
Sum
2 494 843
142 921
1 055 567
Bundne
investeringsfond
Inngående saldo
Brukt fond
Avsatt mottatte avdrag form.lån
Sum
Ubundne investeringsfond
Inngående saldo
Brukt av fondet
Avsatt salg av akjer
Sum

0

0

0

46 353

8 965 812
9 012 165

1 471 933
97 679
12 585
1 582 197

0

981 514
912 413
981 514

165 000
165 000

912 413

234 101
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Note 10: Kapitalkonto

KAPITALKONTO
(alle tall i tusen kr)

DEBET

KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 01.01.2019

28 891

Salg av fast eiendom og anlegg
Avskrivninger fast eiendom og anlegg
Nedskrivning av eiendommer ifm
salg/nedskrivning/reversering
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg

5 481
27 355

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. (korr)
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

779
460

Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler
Kjøp av aksjer og andeler
Oppskrivning av aksjer og andeler

165

Mottatte avdrag på utlån
Av- og nedskrivning på utlån
Utlån
Oppskrivning utlån

509

343
18

3 900

5 970

Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser
Endring pensjonsmidler

6 644
4 099
3 596

Urealisert valutatap
Urealisert valutagevinst
UTGÅENDE BALANSE 31.12.2019

54 204

SUM

71 207

71 207
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Note 11: Anleggsmidler
5 år
Anskaffelseskost 1.1
Akk. avskrivn 1.1

8 635 017

20 år

40 år

50 år

tomter

3 749 191

28 955 179

122 874 567

31 979 892

7 369 886

- 7 048 928 - 2 684 783 - 14 033 394 - 28 625 032 -

Tilganger i 2019

460 158

Avgang i 2019
Avskrivning i 2019

10 år

-

Nedskrivning 2019
Rev. nedskr/korr.

559 522 -

-

521 968

-

-

183 517 - 1 478 840 -

-

-

-

5 778 223

8 610 982
19 732 743

-

-

3 195 278 -

841 737

-

-

-

-

-

203 563 732
-

61 003 119

1 321 931

27 815 023

-

-

6 258 894

-

-

-

-

bokført verdi 31.12.19

1 486 725

880 891

13 964 913

96 832 480

42 259 916

8 691 817

164 116 742

bokført verdi 31.12.18

1 586 091

1 064 407

14 921 785

94 249 535

23 368 910

7 369 886

142 560 614

Note 12: Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler:
Vil typisk være kontanter eller annen kontraktsfestet rettighet til å motta kontanter eller en annen
finansiell eiendel fra en annen part.
Oversikt finansielle eiendeler
Kontanter
Bankinnskudd
omløpsobligasjoner
Sum finansielle omløpsmidler
Av bankinnskudd herav:
• I hovedbank
• I andre banker

Pr 31.12.2019
Pr 31.12.2018
57 431
11 381
44 164 487
38 856 267
260 500
44 221 917
39 128 148
43 598 003
566 484

38 295 392
560 875

Omløpsobligasjoner er grunnkjøpsobligasjoner som kommunen har hatt bokført i regnskapet før
2005. Dette er en ordning som er utløp og obligasjonene har ingen verdi pr dd. Verdien er tapsført på
rådmannsansvaret i 2019.
I tillegg til finansielle omløpsmidler har kommunen langsiktige utlån
Oversikt langsiktige utlån
Obligasjonslån Trønderenergi
Utbedringslån
Etableringslån I
Utlån til sosiale formål
Utlån Krifofisk
Utlån Kråkøy Slakteri
Sum langsiktige utlån

Pr 31.12.2019
Pr 31.12.2018
7 000 000
7 000 000
806 470
891 804
9 321 682
9 737 445
272 616
280 516
2 832 216
1 932 216
3 000 000
23 232 984
19 841 981
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Etter en beslutning om å konvertere overkursfond til fondsobligasjoner i Trønderenergi, tegnet Roan
kommune i 2013 7 fondsobligasjoner a kr 1 mill. Obligasjonslånet vurderes som en strategisk,
langsiktig finansplassering. Kommunen mottar årlig rente på lånet som i 2019 utgjorde kr 497.000.
I 2019 har Krifo-fisk fått utbetalt et utlån på kr 900.000, jfr k-sak 7/19, i tillegg til det utlånet de
hadde fra før. Det er også utlånt 3,0 mill i utlån til Kråkøy Slakteri. Utlånet til Kråkøy Slakteri ble
utbetalt i 2020, men vedtatt i 2019 i kommunestyret i Roan 07.10.2019 i sak 67/19. Begge utlånene
er utgiftsført i investeringsregnskapet for 2019.
Kommunen har også aksjer og andeler som er spesifisert i noten nedenfor.

Note 13: Aksjer og andeler
Selskap
Aksjer i Trønder-Energi, 102 aksjer
NTS ASA (600 aksjer)
Aksjer i Vågen Aqua AS
Trøndelag Reiseliv A/S (1 aksje)
Aksjer i Roan Brygge-Drift AS
Aksjer i Fosenvegene AS
Aksjer i Brandsfjord Eiendom AS
Egenkapitalinnskudd i KLP
Andeler i Biblioteksentralen AL
Fosen Helse IKS
Sum aksjer og andeler

Bokført verdi
31.12.2018
1 020 000
600
147 103
1 000
215 000
50 000
80 000
4 146 479
600
50 000
5 710 782

Bokført verdi
Markedsverdi Eierandel
31.12.2019
1 020 000
1 020 000
0,94 %
600
**37 050
0,00 %
0
0
0
1 000
1 000
0,06 %
215 000
*676 989
44,33 %
50 000
50 000
3,68 %
80 000
*144 183
16,00 %
4 489 145
4 489 145
600
600
50 000
50 000
4,54 %
5 906 345

Aksjer i Vågen Aqua as er solgt i 2019 for kr 165.000.
Det er innbetalt 342.666 i egenkapitalinnskudd til KLP i 2019. Salg av aksjer og egenkapitalinnskudd
KLP er bokført i investeringsregnskapet.
*) Verdi ifølge årsoppgave til aksjonær inntektsåret 2019, skattemessig formuesverdi pr 1. januar
2019
**) Verdi ifølge VPS-oppgave 2019, ligningsverdi 31.12.2019

Note 14: Tap på fordringer
Beløp
Avsetning til tap på fordringer 01.01.2019
257 588
Avsetning 2019
742 212
Avskrevet i 2019
0
Avsetning tap på fordringer 31.12.2018
999.800
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Note 15: Langsiktig lånegjeld
Kreditorer
Langsiktig gjeld

31.12.2019

kommunens samlede langsiktige lånegjeld

31.01.2018

126 715 112

122 269 705

Husbanken - Startlån

10 811 886

11 678 228

Kommunalbanken

72 348 860

75 816 460

KLP Kommunekreditt

43 554 366

34 775 017

7 443 104

2 323 366

Fordelt på følgende kreditorer:

ubrukte lånemidler

Langsiktig gjeld med fast rente
Lån

Beløp 31.12.19

Kommunalbanken 20030510
Kommunalbanken 20170560
Kommunalbanken 20170561
Kommunalbanken 20170562
Kommunalbanken 20180621
KLP 8317.52.29488
Totalt

Rente

3 656 160
25 151 930
9 419 820
10 006 050
6 720 000
8 012 960
62 966 920

Rentebinding til

1,980 %
2,030 %
2,460 %
1,750 %
2,700 %
1,900 %

05.07.2021
08.12.2022
08.11.2027
08.10.2020
21.12.2028
27.09.2021

Andel av kommunens samlede lånegjeld med fast rente er på 49,7% og andelen av kommunens
samlede lånegjeld med flytende rente er på 50,3% pr. 31.12.2019. Ifølge Roan kommunens
finansreglement skal andelen av lån med fastrente ligge i intervallet 33,33% og 66,66% av total
lånegjeld. Andelen fastrente pr 31.12.2019 ligger innenfor fastsatt intervall.

Avdrag drift
Regnskap 2019
Betalt avdrag driftsregnskap
Beregnet minste lovlige avdrag
Differanse

-

-

5 777 662
3 734 773
2 042 889

Justert
budsjett
5 682 234

Opprinnelig
budsjett
6 082 234

Regnskap 2018
5 231 746
3 718 592
1 513 154

Kommuneloven §50 nr. 7 krever at kommunens lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag.
Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke
overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved
siste årsskifte.
Lovens krav til minsteavdrag er for Roan kommune beregnet til kr. 3 734 773 i 2019.
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.
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Note 16: Egenkapitalkonto
Endring av regnskapsprinsipp
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2019 av følgende poster:
Tekst
Kompensasjon for mva
Sum

År
2001

Beløp
392 821
392 821

Note 17: Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor fordelt på revisjon og rådgivning skal det opplyses om. Med revisjon forstås
alle oppgaver som er omfattet av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som revisjon
av kommunens årsregnskap og forvaltningsrevisjon. Ut over veiledning ift lovbestemte oppgaver, har
ikke kommunerevisjonen utført noen direkte rådgivningsoppdrag ovenfor kommunen.
Roan kommune har organisert revisjonen i egenregi gjennom medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA.
De har følgende vedtektsfestet formål: Revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har
medlemskap i foretaket i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov. I 2018 ble revisjonen
utført av Fosen kommunerevisjon IKS.
Fakturert honorar til Roan kommune i 2019
fra Revisjon Midt-Norge SA
Honorar lovpålagte oppgaver
Honorarer for rådgivning

2019

2018
492.000
0

392.000
0

Beløpene som er oppgitt er fakturert beløp uten mva.
Av 492.000 i 2019 utgjør kr 100.000 revisjonshonorar vedrørende årsregnskap 2019, men som
utføres i 2020.
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Note 18: Selvkostområder
Dekningsgrad for vann, avløp, renovasjon og feiing (VAR-tjenestene)

Ansvar
VANN

Funksjon

Tekst

Revidert
budsjett

Beløp

500 3400/3450
500 3400/3450
500 3400/3450

Driftsinntekter
Driftskostnader
Bruk av bundne fond
Sum

500 3500/3530
500 3500/3530
500 3500/3530

Driftsinntekter
Driftskostnader
Avsetning til fond
Sum

Opprinnelig
budsjett

-2 878 626,51
3 918 868,27
-1 040 241,76
0,00

-2 595 000,00
3 805 459,46
-1 165 279,00
45 180,46

-2 595 000,00
3 760 279,00
-1 165 279,00
0,00

-558 377,35
461 809,74
96 567,61
0,00

-494 575,00
503 990,44
0,00
9 415,44

-494 575,00
494 575,00
0,00
0,00

-317,00
15 641,82
-15 324,82
0,00

-28 000,00
28 000,00
0,00
0,00

-28 000,00
28 000,00
0,00
0,00

-2 193 286,88
2 057 201,87
136 085,01
0,00

-2 072 804,00
1 849 494,70
0,00
-223 309,30

-2 072 804,00
1 848 535,00
0,00
-224 269,00

3380 Driftsinntekter
3380 Driftskostnader
Sum - subsidieres

-410 807,56
561 319,25
150 511,69

-510 000,00
510 000,00
0,00

-510 000,00
510 000,00
0,00

3010 Driftsinntekter
3010 Driftskostnader
3010 Bruk av disp fond
Sum - subsidieres

-181 245,56
1 181 227,76
-125 000,00
874 982,20

0,00
953 000,00
-125 000,00
828 000,00

0,00
835 000,00
0,00
835 000,00

BYGGE- OG DELESAKER
500
3020 Driftsinntekter
500
3020 Driftskostnader
Subsidieres

-462 611,43
942 593,97
479 982,54

-300 000,00
923 968,57
623 968,57

-300 000,00
905 100,00
605 100,00

KART OG OPPMÅLING
500
3030 Driftsinntekter
500
3030 Driftskostnader
Subsidieres

-357 399,23
1 341 561,97
984 162,74

-260 000,00
960 567,77
700 567,77

-260 000,00
912 626,00
652 626,00

AVLØP

SLAM
500
500
500

RENOVASJON
500
500
500

3540 Driftsinntekter
3540 Driftskostnader
3540 Bruk av fond
Sum

3550 Driftsinntekter
3550 Driftskostnader
3550 Overskudd (til oppdekn mem)
Sum

FEIING
500
500

PLANSAK
500
500
500
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Oversikt over VAR-fonda:
25100621 DRIFTSFOND VANNFORSYNINGEN
Inngående balanse
-2 467 387,71
Merforbruk 2019
1 040 241,76
Renter 2019
-44 787,00
Utgående balanse
-1 471 932,95

25100631 DRIFTSFOND SLAM
Inngående balanse
Merforbruk 2019
Renter 2019
Utgående balanse

25100630 DRIFTSFOND AVLØP
Inngående balanse
Mindreforbruk 2019
Renter 2019
Utgående balanse

-27 455,15
15 324,82
-455,00
-12 585,33

0,00
96 567,61
1 111,00
97 678,61
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Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Til kommunestyret i
Åfjord kommune

Besøksadresse:

Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Roan kommunes årsregnskap som viser kr 92.903.223 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.015.719. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Roan kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
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nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Malm, 8. april 2020

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig
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Arkiv: 2020/1599-1
Dato: 28.04.2020
Saksbehandler:
Jon Kristian Lomundal

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
46/20
38/20

Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020
14.05.2020

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2019 – ÅFJORD KOMMUNE
Vedlegg:

1.
2.
3.

Åfjord kommune – Regnskap 2019 m/revisjonsberetning.
Åfjord kommune – Årsmelding 2019
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for 2019

Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Åfjord kommune for
2019.
Udekket i investeringsregnskapet på kr. 1 500 000,- dekkes ved bruk av lånemidler.
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 06.05.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet sender saken over til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for Åfjord kommune for
2019.
Udekket i investeringsregnskapet på kr. 1 500 000,- dekkes ved bruk av lånemidler.

Sakens bakgrunn og innhold
Kommunestyret skal behandle og vedta årsregnskapet og årsberetningen senest innen
30. juni i det påfølgende år. Dette framgår av kommuneloven § 48 med tilhørende
forskrifter. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
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balanseregnskap og noteopplysninger. Rådmannen viser til noteopplysningene og
årsmeldingen for kommentarer til regnskapet, men vil innledningsvis kommentere
følgende:
Driftsregnskapet
Generelt
Driftsregnskapet for Åfjord kommune viser høy aktivitet, og driftsinntektene ligger på vel
370 millioner kroner i 2019. For å gjøre Åfjord til et vitalt og livskraftig samfunn, er det
viktig å tilby gode tjenester gjennom en kompetent og motivert driftsorganisasjon med
tilstrekkelige ressurser.
Regnskapet for 2019 preges av høy aktivitet. Det er et sterkt fokus på næringsutvikling
spesielt som følge av den pågående vindkraftutbyggingen. Fokus har ellers vært å
sikre gode og stabile tjenester innenfor kultur, skole, helse og tekniske tjenester. Alle
tiltakene krever at vi stadig går igjennom kommunens aktiviteter for å sikre riktig nivå på
tjenestene og at de utføres mest mulig målrettet og effektivt. Det er de siste årene
foretatt en gjennomgang av alle tjenestene for å se på innsparingsmuligheter. Samtidig
har en økning av antall barn i barnehagene medført at det er åpnet flere nye avdelinger
de siste årene. Det medfører økte kostnader på drift av barnehager. Åfjord kommune
har også over flere år hatt et omfattende investeringsprogram som krever at midler
overføres fra ordinær drift til dekning av renter og avdrag på lånefinansierte
investeringer.
Politisk nivå
Regnskapet viser et lite mindreforbruk i forhold til budsjett.
Fellestjenestene
Fellestjenestene er et samlebegrep på en rekke funksjoner som sentraladministrasjon,
servicetorg, kultur, næringsutvikling, lærlinger mv. Aktivitetene her er omtrent som
budsjettert. Totalt sett er det et lite merforbruk i forhold til regulert budsjett.
Oppvekst
Sektor oppvekst har et merforbruk på nesten 4 millioner i 2019. Neste halve
merforbruket ligger ved Åset skole. Det skyldes blant annet høyere vikarutgifter som
følge av økt fravær og ansatte under utdanning. I tillegg er det økte behov på styrket
grunnskoletilbud, og lavere refusjoner enn forutsatt. Det er også et merforbruk på
ansvar 200 som er oppvekstsjef. Dette skyldes hovedsakelig at staben er økt opp med
en stilling, samt at budsjettet for tilskudd til private barnehager har vært for lavt. De
øvrige enhetene på sektor oppvekst går tilnærmet i balanse.
Helse og omsorg
Helse- og omsorg viser et stort merforbruk i forhold til regulert budsjett for 2019. Dette
skyldes blant annet at inntekter knyttet til skjønnsmidler ble vesentlig lavere enn
budsjettert. Det største merforbruket ligger på institusjons- og hjemmetjenestene som
også utgjør de største enhetene i sektoren. Merforbruket i institusjonstjenesten er på
3,6 millioner, mens merforbruket i hjemmetjenestene totalt er på 5,8 millioner. Dette
synliggjør at det er svært krevende å møte et stadig økende behov for tjenester med
knappe ressurser. Det har vært knyttet til økt press på tjenestene, både på grunn av
økende behov i befolkningen, samtidig som kommunene har fått et økt ansvar for
utskrivings-klare pasienter. Ca. 1 million av merforbruket skyldes at kostnaden til bruk
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av KAD-senger hos Fosen Helse er høyere enn budsjettert. Det er også et merforbruk
på nesten 2 millioner i sosialtjenesten, som skyldes økte utgifter til økonomisk
sosialhjelp.
Sektor landbruk og tekniske tjenester
Innenfor sektor landbruk og tekniske tjenester er det største merforbruket innenfor
Eiendom og drift. Merforbruket skyldes hovedsakelig en omfordeling av ansvar og
oppgaver i forbindelse med overgang til ny kommune. Budsjettet for 2020 for nye Åfjord
kommune tar høyde for dette.
Renter og avdrag
Som følge av at kommunen har gjennomført store investeringer i de senere årene, er
rente- og avdragsutgiftene økende på grunn av låneopptakene som er gjennomført.
Takket være et lavt rentenivå klarer Åfjord kommune å holde disse utgiftene innenfor
budsjett.
Regnskapsmessig resultat 2019
Driftsregnskapet for 2019 viser et brutto driftsresultat på -2,863 millioner, og et netto
driftsresultat på kr. 1,363 millioner. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og
fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på netto driftsresultat for kommunen
settes til 1,75% av inntektene. Regnskapet for Åfjord kommune for 2019 er vesentlig
svakere enn dette, med 0,37% av inntektene. Regnskapsmessig resultat er kr. 0,- etter
budsjetterte avsetninger og bruk av bundne og ubundne fond. Som en følge av store
merforbruk hos flere av enhetene, ble avsetning til fond vesentlig lavere enn
budsjettert. Det er inntektsført et positivt premieavvik på tjenestepensjoner på ca. 4,6
millioner.
Åfjord kommune fikk i 2019 utbetalt kr. 6 650 000,- fra Havbruksfondet. Dette er
ubundne midler som ikke er reservert noe spesielt formål, og inntekten føres i
driftsregnskapet.
Åfjord kommune fikk også en utbetaling på nesten 19 millioner fra Statkraft som etter
avtale, er for avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen av Storheia vindpark i
2019.
Investeringsregnskapet
De største investeringsprosjektene i 2019 gjelder bygging av ny fotballhall, adkomstvei
ved Åsmundvatnet, prosjektering av badeanlegg/aktivitetshus, prosjektering av ny
barnehage samt investering i to boliger på Stokkøya.
Det totale investeringsnivået er litt høyere enn budsjettert. Det er også budsjettavvik i
forhold til bruk av lånemidler. Prosjekt Sentrum barnehage viser et merforbruk i 2019.
Det skyldes en raskere framdrift og dermed høyere konsulentkostnader enn budsjettert.
Prosjektet Nytt legekontor er budsjettert med 15 millioner i 2021. Det er imidlertid gitt
aksept for å kjøre et forprosjekt i 2019, og påløpte kostnader gjelder
konsulentkostnader her. Prosjekt Tilrettelagte boliger er budsjettert med oppstart i 2019
og ferdigstillelse i 2020/21. Kostnader til konsulenthonorar ble noe høyere enn
forutsatt, noe som medfører et lite merforbruk i 2019.
Prosjektet Ny svømmehall gjelder prosjektering av ny svømmehall og aktivitetshus. Det
var budsjettert 20 millioner på prosjektet i 2019. Fremdriften i prosjektet, og dermed
konsulentkostnadene ble noe høyere enn forutsatt, noe som medfører et merforbruk på
prosjektet i 2019. Prosjekt Busslommer FV15 gjelder trafikksikkerhetstiltak og
finansieres med andel fra Statens vegvesen på til sammen nesten 590 000,-. Prosjekt
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Gangbru Årnes-Førneset hadde et opprinnelig budsjett på 6 millioner i 2019, og
hoveddelen av kostnadene vil komme i 2020. Påløpte kostnader i 2019 ble noe høyere
enn forutsatt, noe som gir et lite merforbruk på prosjektet. Prosjekt Brannstasjon gjelder
kostnader til prosjektering av ny brannstasjon. Opprinnelig budsjett for 2019 var på
1 750 000,- men dette ble redusert i saldering 2019. Endelige påløpte kostnader på
prosjektet ble imidlertid noe høyere enn forutsatt. Prosjekt Brennholmen gjelder kjøp av
Brennholmen i Stokksund, samt utkjøp av en fritidsbolig på holmen. Det er påløpt
ytterligere kostnader til gjennomføring av grunnundersøkelser, noe som gir et
merforbruk på prosjektet.
Det er totalt bokført 68 millioner kroner i investeringsutgifter i 2019, og
investeringsregnskapet er avlagt med en underdekning på 1,5 millioner.
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Balanseregnskapet
Balanseregnskapet viser eiendeler og gjeld, og det er en liten økning på eiendelssiden
og gjeldssiden i balansen. Dette skyldes hovedsakelig investeringer gjennomført i
2019, som beskrevet i avsnittet «Investeringsregnskapet» over. Disse prosjektene,
sammen med økning i pensjonsforpliktelsene forklarer økningen i balansesummen.
Intern kontroll
I henhold til kommuneloven § 23 er rådmannen ansvarlig for at kommunens interne og
administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på betryggende måte, og er
gjenstand for betryggende kontroll. Åfjord kommune har løpende fokus på intern
kontroll, både i form av rutiner som sikrer egenkontroll, arbeidsdeling og gjensidig
oppfølging mellom ulike medarbeidere, samt holdningsskapende arbeid og egen
refleksjon. Kommunens egenkontroll består av flere ulike virkemidler og utøves av flere
aktører. Egenkontrollen utøves blant annet gjennom kommunestyret, kontrollutvalget,
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Folkehelsevurdering
Det er gjennomført HMS-arbeid med fokus på fysisk arbeidsmiljø. I arbeidet med
kommunedelplanen var folkehelseperspektivet et av de viktigste kriteriene ved
utforming av sentrumsområdet. Folkehelseperspektivet skal være sentralt i kommunal
aktivitet og forvaltning.
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Å RSMEL D I N G 2 019
194

n ÅFJORD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET fram til 01.11.2019
n Arbeiderpartiet
Vibeke Stjern, ordfører
Bjørn Arne Hosen
Gro Alida Kristiansen
Sten Morten Aaknes
Faten Farhan
Walter Solberg
Wenke Osen Børmark
Lise Grøtting Sørheim
n

n

ÅFJORD KOMMUNE

n

n

n

Fremskrittspartiet
Gunnar Singsaas
Halvor Bueng
Høyre
Håkan Berdahl
Else Britt Humstad
Ivar Refsnes
Kristelig Folkeparti
Liv Marie Hugdal
Brit Helen Hoaas
Senterpartiet
Jon Husdal, varaordfører
Tone Bårdli
Hilde Blix
Roy Jonny Larsen
Geir Berdahl
Venstre
Ingrid Gauslaa Hårstad

FORMANNSKAPET
Vibeke Stjern, ordfører, Ap,
Jon Husdal, varaordf. Sp
Liv Hugdal, Kr. f.
Gro Kristiansen, Ap
Bjørn Hosen, Ap
Tone Bårdli, Sp
Håkan Berdahl, H

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

Folketall pr 31.12.
Areal i km2
Ansatte i kommunen
Antall årsverk
Lærlinger

ORGANISASJONSKART

KOMITE FOR LIVSLØP
Gunnar Singsaas, FrP, leder
Sten Morten Aaknes, Ap, nestleder
Fatan Farhan, Ap
Eva Berdal Nygård, Ap
Else Britt Humstad, H
Hilde Blix, Sp
Geir Berdahl, Sp
KOMITE FOR VEKST OG
UTVIKLING / LU-NEMND
Walter Solberg, Ap, leder
Ingrid Gauslaa Hårstad, V, nestleder
Lise Sørheim, Ap
Brit Helen Hoaas, KrF
Lars Arne Lien, H
Roy Jonny Larsen, Sp
Wenke Osen Børmark, Ap

Fylkesveger i km
196
Kommunale veier i km
56
Kommunens kystlinje i km 270

3 348 + 8
955
367 + 13
304 - 1
14 + 2

Kommunestyret
21 medlemmer

ORDFØRER
RÅDMANN
Økonomisjef
Personalsjef
Sektorsjef
Oppvekst

Sektorsjef
Landbruk og
tekniske tjenester

Sektorsjef
Helseog velferd

Sektorsjef (Heggli ++)
Åset skole
By barnehage
Stokksund skole & BHG
Maribo MHG
Åfjord kulturskole
PPT Nord-Fosen
Voksenopplæringen

Pleie & omsorgssjef
Institusjonstjenestene
Hjemmetjenestene
Sektorsjef (Fosen helse)
Helsetj & legekontor
Sosialtjenestene
Barnevern
Helse & familie
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Kultursjef
Bibliotek
Bakeriet
Frivilligsentralen *)

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

Eiendom, brann
og beredskap

Servicetorg
Fosen lønn

Vaktmestertjenesten

-

RÅDMANNEN

I balanse før vindkraft
og kommunesamenslåing
Åfjord kommune kan se tilbake på et 2019 preget at meget høy aktivitet. I
forhold til 2018 økte omsetningen i driftsregnskapet i 2019 fra 362 til 370
millioner kroner. Regnskapet er et uttrykk for økende aktivitet og tjenesteproduksjon fra kommunen til beste for kommunens innbyggere. I tillegg er
mye tid og ressurser brukt på forberedelsene til kommunesammenslåingen med Roan. Åfjord kommune skaper aktivitet for næringslivet og leverer
viktige tjenester til alle aldersgrupper, fra vi er i mors liv og til livets slutt.
Kommunen er en viktig premissleverandør for trivsel, utvikling, god helse,
samfunnsbygging og i det hele tatt et godt liv.
Årene frem til at vindkraftutbyggingen skulle gi Åfjord kommune ekstra
eiendomsskatteinntekter, var forventet å bli krevende. Kommunestyret
budsjetterte i 2019 med betydelig bruk av oppsparte midler i form av disposisjonsfond for å unngå å redusere tjenestenivået i påvente av økte eiendomsskatteinntekter fra vindkraftutbyggingen. På grunn av noen engangsinntekter fra vindkraftutbyggerne som kompensasjon for blant annet
havneutbyggingen på Monstad, og noen ekstra inntekter fra det såkalte
Havbruksfondet, kan Åfjord kommune legge frem et regnskap i balanse og
med en noe styrket egenkapital. Gjennom strenge prioriteringer og langsiktighet i planleggingen har kommunestyret gjennom mange år klart å
opprettholde nivået på tjenestene, samtidig som man har klart å sette av
midler for å kunne satse på viktige infrastrukturtiltak som vei-, havne- og
bredbåndsutbygging.
Det er svært viktig at en så vidt stor virksomhet som Åfjord kommune har
en sunn og forutsigbar økonomi, ikke minst med tanke på å sikre en stabil
tjenesteproduksjon, men også på grunn av at kommunen er en viktig økonomisk handelspartner i lokalsamfunnet. Det er viktig for fremtidig vekst
og utvikling i Åfjord at kommunen har økonomisk handlefrihet og muskler
til å gjennomføre nødvendige investeringer i infrastruktur, både alene, og
sammen med næringsliv og regionale aktører.
Folketallsutviklingen er et viktig mål på om kommunen lykkes som samfunnsutvikler. I 2019 har folketallet i Åfjord vært stabilt, med en økning fra
3.340 til 3.348 personer. Dette er en utflating i forhold til 2018, men likevel
viser utviklingen at kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig
har gjort gode prioriteringer og lyktes med sine satsinger i de siste årene,
og dermed oppnådd en utvikling som er få distriktskommuner forunt. Stabilitet og helst vekst i folketallet er viktig for å sikre tilgang på kvalifisert
arbeidskraft, og for å fortsatt være et levende lokalsamfunn med høy aktivitet innenfor frivillighet, idrett og samfunnslivet for øvrig.
Mange nyfødte og økende tilflytting har ført til stor etterspørsel etter
barnehageplasser. Barnehagetilbudet i Åfjord er presset, men målsettingen om full barnehagedekning er fortsatt innfridd. Dette er en målsetting
Åfjord kommune fortsatt ønsker å innfri. Ledelse og ansatte i barnehagene
gjør en stor innsats for at alle som ønsker det får et trygt og godt barnehagetilbud. Når ny barnehage på Prestegårdstunet står ferdig i løpet av
2021, vil både tilbudet og kapasiteten bli betydelig bedre.

I 2019 er vindkraftverket på Storheia ferdigstilt og aktiviteten vil kulminere
i 2020 med ferdigstillelsen av Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindkraftverk. Vindkraftutbyggingen har skapt mye aktivitet i næringslivet, samtidig
skal vi ha respekt for at utbyggingen har medført ulemper for andre.
Åfjord kommune ønsker å legge godt til rette for lokalt næringsliv. I regnskapet vises dette gjennom årlige tilskudd til Åfjord Utvikling AS, som arbeider
med næringsutvikling på vegne av kommunen i hverdagen. Som plan- og
reguleringsmyndighet vil kommunen legge til rette for nærings¬arealer og
boligtomter. Kommunen sørger også for nødvendig infrastruktur som blant
annet vei, vann og avløp, og ellers skape kvaliteter i lokalsamfunnet som
er viktig for trivsel og folkehelse. De største postene i investeringsregnskapet for 2019 er byggingen av ny idretts-/fotballhall og prosjekteringen av
badeanlegg og aktivitetshus.
Store investeringer gir høy gjeld, som ved utløpet av året på vel 493 millioner kroner, hvorav ca. 82 millioner kroner er ubrukte lånemidler. Selv om
Åfjord kommune ved utgangen av året har en kontantbeholdning på vel
169 millioner kroner, vil gjeldsnivået vil øke betydelig fremover med mange
større investeringer under planlegging. Takket være lave renter og god
kontroll på driftsutgiftene har Åfjord kommune klart å bære gjeldsforpliktelsene uten at dette har gått på bekostning av tjenestenivået. Fremtidige
inntekter knyttet til den pågående vindkraftutbyggingen gjør det mulig å
håndtere utgiftene som blant annet ny barnehage og badeanlegget vil
generere.
Regnskapet for 2019 for Åfjord kommune viser balanse, takket være
stor arbeidsinnsats, «stå-på-vilje», god ledelse i enhetene, og noen ekstraordinære inntekter. En viktig faktor er også syke-fraværet som etter en
periode med økning har falt tilbake på 4,18 % i 4. kvartal 2019. Gjennomsnittet for sykefravær i 2019 var 5,41 %, mot henholdsvis 6,17 % og 7,14 % for
årene 2017 og 2018. I 2019 ble arbeidet med kommunereformen ferdigstilt
med sikte på sammenslåingen med Roan fra 1. januar 2020. Selv om mye
arbeid fortsatt gjenstår, ble ny kommune satt i drift fra 2020 uten større
problemer. En ny organisasjon er på plass og vil arbeide seg sammen for
det beste for innbyggere og næringsliv. Fremover blir det viktig at Roan og
Åfjord kommuner enes om felles prioriteringer og satsinger, slik at man
kan fremstå som en enhetlig kommune, og som har muskler til å bygge
en ny kommune som er attraktiv både for bosetting og næringsliv. Sett
i lys av hva som har skjedd i året som har gått og tiden vi står foran, går
Åfjordssamfunnet spennende tider i møte. Forvalter vi de mulighetene som
ligger foran oss godt, har vi historiske muligheter til å skape videre vekst
og utvikling i årene som kommer.
Avslutningsvis vil jeg takke politikere, næringsliv, lag og organisasjoner og
alle som gjør en jobb for åfjordsamfunnet, for godt samarbeid. Likevel vil jeg
særlig takke alle ansatte i Åfjord kommune, som hver eneste dag gjør en stor
innsats for at Åfjord skal være et godt sted å bo og leve i.

Per O. Johansen
rådmann

Forsidebildet: Inga Håvet lærer Tuva Svenning veving i Museumsfjøset Rekstern på Linesøy, som drives av Kjerringrokken. Foto: Helge Bueng
Årsmeldingen er redigert av Kim Roger Asphaug og Helge Bueng. Redaksjonen har stått for idé, utforming og bearbeiding av stoffet.
Grafisk design: Helge Bueng AS • Trykk: Fagtrykk AS • Foto: Kim Roger Asphaug, Helge Bueng, og bilder fra de ulike avdelingene • 27. årgang.
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n HELSE,
n
HELSE /OMSORG
VELFERDOG VELFERD
GENERELT
2019 har vært preget av kommunesammenslåing, omstilling, samskaping, tilpasning av tjenesteområdene.
Digitale, økonomiske og ressursmessige tilpasninger.
ORGANISATORISKE ENDRINGER
Sektor helse og velferd har gjennomført organisatoriske endringer. Det
har blitt innført ny lederstruktur med
virksomhetsleder helse og omsorg og
enhetsledere, som utgjør sektorens
lederteam. Dette har som målsetting
å gi større grad av nærledelse, som
skal bidra til god samhandling medarbeidere imellom og i samspillet med
kommunens innbyggere.
Det har vært fokus på lederutvikling
med mål om å etablere en felles
visjon og verdigrunnlag for nye Åfjord
kommune. Samtidig er det jobbet med
etablering av Forvaltningsenhet med
stab og støttefunksjoner. «En dør inn
til saksbehandling og tildeling av
helse og omsorgstjenester».

Årets artist under sommerfesten 2019
var Kjell «Elvis» Bjørnestad,

ØKONOMI
Ansatte og ledere har gjennomført en
betydelig innsats for å redusere et voksende merforbruk. Innenfor tjenesteområdene har det vært kontinuerlig tilpasninger for å oppnå best mulig kvalitet
på tjenestene og effektiv ressursutnyttelse til verdi for innbyggerne.
Samarbeid på tvers av sektorer, virksomheter, søkt og mottas statlige
tilskudd for utviklingsarbeid. Kjøp av
plasser og praktisk bistand organisert
som brukerstyrt personlig assistanse
har vært nødvendig å etablere tjenester for flere innbyggere.

FLYKTNINGETJENESTEN
har hatt en økning i ressursene ut fra
endrede forutsetninger for drift, altså
flere personer som har rett på norskopplæring og integreringsoppfølging.
Likeledes kjøp av flere plasser ved Fosen
Vekst AS.
Bildet: Språk-kveld i biblioteket.
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ARBEIDSTIDSORDNINGER
I 2019 har vi praktisert lange vakter i
Miljøtjenesten. Ordningen skal bidra til
at virksomheten får løst sine oppgaver
på best mulig måte, samtidig som arbeidsmiljø og forhold for ansatte blir
lagt vekt på. Fokus på heltid og gode arbeidstidsordninger for ansatte.
REKRUTTERING
Det er lagt vekt på lokalt og interkommunalt i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.
Det er arbeidet me rekruttering og kompetansetiltak som vi vil mangle i virksomhetene:
n
satsing på lærlinger og studieforløp
innen helsefag
n
sykepleier,
vernepleierutdanning,
også desentralisert
n forløp for leger i spesialisering allmennmedisin
n
satsing på økt jordmorressurs
Folkehelse
Satsing på forebyggende helsearbeid,
«Friskliv «og livsmestring. Økt fysioterapi
/ergoterapi -ressursen. Ansettelse av
Folkehelsekoordinator med rolle som
frivilligkoordinator. Vedtatt Frivilligstrategi med mål om tettere samarbeid
mellom kommune og frivillig sektor.
Verdighetsgarantiforskriften
–
kvalitetsreformen for eldre.
Tydeliggjøring av verdigrunnlag og innhold i tjenestene. «Hva er viktig for deg?»
er grunnleggende praksis og ideologi i
et brukerperspektiv. Dette forutsetter
brukermedvirkning, involvering og økt
kompetanse mot et målrettet helhetlig
pasientforløp.

HELSE, OMSORG
OG VELFERD
VELFERD n
n
HELSE OG
Det vil i større grad sikre kontinuitet og
helhetlig ivaretakelse av den enkelte
pasient. «Leve hele Livet» hvor alle får
hjelp og støtte til å mestre livet.
Helse- og omsorgstjenesten må gå fra
å ha et kompenserende perspektiv til
tidlig intervensjon, helsefremmende og
forebyggende arbeid. Hvor hver enkelt i
størst mulig grad kan ta ansvar for eget
liv og egen helse. Hverdagsmestring og
fokus på «Hva er viktig for deg?» skal
prege møte med alle brukere, pasienter
og pårørende.

Tidlig innsats barn unge-Barnevern
Etablert system for tidlig og bedre hjelp
til barn gjennom tverrfaglig samarbeid,
gode lokale tjenestetiltak. Her inngår faglig veiledning og gode relasjoner hvor
barn og unge fanges opp og møtes med
forebyggende arbeid og gode tjenester.
Bolig-bofellesskap
Økt antall tilrettelagte boliger med
bemanning for målgruppen yngre voksne. Ferdigstilt plan for bygging av fire
leiligheter og en avlastningsbolig for
barn. Virksomheten har i løpet av året
etablert tjenester til flere brukere utenfor foreldrehjemmet.

Bilde over: Einar Butli har arbeidet med
dyr hele sitt på gården på Butlia. Einar
trives godt på helsesenteret. Ekstra godt
er det å få besøk.
Til venstre: Hver 10. oktober markeres
verdenshelsedagen. Med på årets stand:
Else Koren Nesheim, Eva Fagerdal, Randi
Rømma, Karin Rømma og Linda Grøtting
Knudsen.
UTFORDRINGER I 2020:
«JOBBE SMARTERE SAMMEN FOR EN
SMARTERE HVERDAG».
n
å få på plass interkommunale kompetansenettverk, for å utvikle og prioritere digitaliseringsprosjekter.
n
å forebygge sosial ulikhet og utenforskap
n
lavere andel unge sosialhjelpsmottakere
n
å øke samarbeidet mellom virksomheter i helse og omsorg, og med virksomheter i oppvekst
n
å øke samarbeidet innen psykisk
helse og rus, og til god oppfølging av
pakkeforløp

n

n

n

at vi iverksetter tiltak innen hverdagsmestring
at vi tar i bruk digitale verktøy i oppfølging av pasienter og i samarbeid
med sykehus
at vi utreder fremtidige oppgaver,
innsatsområder i en helseomsorgs og velferdsplan og rekrutterings- og
kompetanseplan

5
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n OPPVEKST
barnehager viser per 1. januar 2020 236
barn, sammenligna med ca 200 barn til
samme tid i 2019.

Kommunen innfrir kravet om full
barnehagedekning, men vi ser at vi
må jobbe målretta med å få rekruttert
kompetanse inn i enhetene. Med to
barnehageopptak i året er det utfordrende å få tak i den kompetansen vi
trenger, men vi jobber med rekruttering
både internt og eksternt. Vi har ansatte
som tar barnehagelærerutanning, fagutdanning og videreutdanning.
Fokusområder
Gjennom 2019 har barnehagene jobba
med kompetanseheving i kartleggingsverktøyet TRAS som brukes inn mot
barns språkutvikling, her i samarbeid
med PPT.

Barnehagene har jobba systemretta med
utviklingsprosjektet BAKOM i samarbeid
med regionkonsulenten og Dronnings
Mauds Minne høgskole. Mot slutten av
året fikk to pedagoger opplæring og deltok i pilotprosjektet på ekstern barnehagevurdering.
Barnehagene er ofte ute på tur. Noen dager blir imidlertid litt mer spesielle, som da
barna fikk besøke brannstasjonen og se på brannbilen.

GENERELT
01.05.2019 ble oppvekstsektoren i Åfjord
større. Skoler og barnehager i Roan kommune ble med på laget i forbindelse
med kommunesammenslåingen mellom
Åfjord og Roan. Totalt har vi nå 4 skoler
og 6 barnehager, samt 1 privat barnehage. Vi har jobbet for å samkjøre driften, utviklingsområdene og enhetene
med fokus på at alle barn skal ha like
muligheter uansett hvor de vokser opp.

BARNEHAGE
Barnehagene i Åfjord kommune har de
siste årene opplevd stor grad av endring
og barneantallet har økt betraktelig. I
2018 startet vi opp arbeidet med å planlegge ny barnehage da vi så at kapasiteten for å opprettholde nok plasser i
sentrum ble for liten. Arbeidet med ny
barnehage har vært fremskridende og
vi ser frem til at tomten til Prestegårdsfjøset vil huse nytt bygg for oppstart i
august 2021. Barneantallet i kommunes

To av våre barnehager vil i løpet av våren
2020 få ekstern vurdering, her i samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning.

Dukker brukt i «Mobbets»

KULTURSKOLEN

Kulturskolen har pr dato 140 unike elever. Mange elever
har flere enn ett fag, så antall elevplasser er 182.
6 ansatte bruker rett i overkant av 5 årsverk til å tilby undervisning i de fleste musikkfag, teater, visuelle kunstfag
og dans.
Vi tilbyr også undervisning innen lys/lyd og sceneteknikk
samt elektronisk musikkproduksjon, spennende nye fag vi
håper flere vil oppdage.
Kulturskolen er ansvarlige for kommunens DKS (Den Kulturelle Skolesekken) samt UKM.

Kulturskolen holder konsert
på Stoksund trygdepensjonat
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Fra 1. januar 2020 tilbyr vi også undervisning i Sør-Roan og
på Brandsfjord skole. Kulturskolen vil bruke vårsemesteret 2020 til å bygge en relasjon til unge og deres foreldre
i Roan, så håper de unge i hele nye Åfjord etter hvert vil
føle seg hjemme kulturskolen.

OPPVEKST n
På høsthalvåret søkte vi på OU midler
(arbeidsrelatert ledelsesutvikling) gjennom Kommunenes Sentralforbund i
forbindelse med et prosjekt som er retta
mot barnas psykososiale miljø på barnehagen. Vi fikk tildelt midler og opplæring
i «Mobbets», et lekende læringsverktøy inn mot mobbing, ble iverksatt. For
å sikre at alle barn og foresatte får et
likeverdig tilbud er det jobba med å
legge felles struktur og rutiner for alle
barnehager, internt, men også eksternt
med tanke på tverrfaglig samarbeid. Det
er blitt utarbeidet en felles mal for årsplan for barnehagene og det jobbes med
en Virksomhetsplan som vil si noe om
barnehagens målsettning og innhold for
en 4 årsperiode. I tilegg til overnevnte
fokusområder jobber barnehagene spesielt med Livsmestring, Digitale verktøy
og Kropp, bevegelse, mat og helse fra
Rammeplan for barnehagen.

er et spennende arbeid som skolene vil
følge opp i flere år fremover.
Høsten 2019 ble det ansatt en utviklingsveileder for skolene i nye Åfjord kommune. Dette er en stilling vi
allerede har hatt mye glede av og som
hjelper skolene med å holde fokus på utviklingsområder, tverrfaglig samarbeid,
overganger mellom bhg-skole-vgs, tidlig
innsats og generell oppfølging av gode
pedagogiske arenaer.
PPT
Arbeidet PPT gjør blir stadig mer i form
av systemrettet arbeid inn mot de ulike
enhetene. I 2019 har PPT, blant annet,
bidratt med veiledning av personale
i TRAS, Olweusanti mobbearbeid og
lese, skrive og språkvansker. PPT har
initiert refleksjonsmøter med barnehager og skoler for å kunne samar-

beide og tilrettelegge bedre for barns
læringsutbytte. PPT veileder i forhold
til kartleggingsresultater og gir råd på
veien videre. Vi jobber med å finne gode
samhandlingsstrukturer mellom skoler/
barnehager og PPT. Hva skal «fremtidens» PPT være? Hvilke behov skal
dekkes? Hvem kan vi samarbeide med?
KONKLUSJON
Oppvekstsektoren i Åfjord kommune
har hatt et travelt år med mange nye
utfordringer. Belastningen både på enhetsnivå og ledernivå har vært høy, men
ansatte yter den innsatsen som er viktig
for barnets beste. Jeg er takknemlig for
den innsatsen som legges ned hver dag.

Vi kan oppsummere året 2019 med at vi
jobber sammen mot samme mål; - en god
oppvekst for alle barn i Åfjord kommune.

SKOLE
Skolene i Åfjord kommune arbeider godt
og målrettet for å sikre trivsel og øke elevenes læringsutbytte. Gjennom satsningsområdene på analysekompetanse og
relasjoner har vi sett resultater, blant annet gjennom gode resultater på nasjonale
prøver, elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen. Det viktige nå er å opprettholde det gode arbeidet, slik at det blir
stabile tall fremover og at vi sikrer våre
barn en gode oppvekstforhold i alle ledd.

Skolene er i gang med arbeidet med å implementere ny fagplan, som trer i kraft fra
høsten 2020. Fagfornyelsen setter fokus
på tverrfaglig samarbeid, livsmestring og
dybdelæring i tillegg til at overordna del,
med verdiene og formålene med fagene
er styrende for all aktivitet i skolen. Dette
VOKSENOPPLÆRING

Voksenopplæringen i Åfjord kommune
har de siste årene avventet sitasjonene rundt flere bosettinger. Det er lite
forutsigbart om kommunen får nye bosettinger fra år til år. Uansett om rammebetingelsene er uavklarte, kan voksenopplæringen vise til gode resultater
gjennom målrettet arbeid. Det er fokus
på faglig utvikling, samarbeid på tvers i
regionen og pedagogisk analyseverktøy.

Heggli barnehage 40 år
I 1979 kom vedtaket om å opprette barnehage i Åfjord. Norsk Luthersk Misjonssamband fikk
oppdraget og bygde Heggli barnehage i det gamle legekontoret/legebolig. Samtidig etablerte
Å barnehageforening en privat barnehage i «Furuly». Den ble senere til Fagervang barnehage.

Fokusområder oppvekst
n Relasjonell
klasseledelse gjennom
Skolebasert kompetanseutvikling (sistnevnte er en metode som skal utvikle
skolens samlede kunnskap, holdninger
og ferdigheter. Både når det gjelder
læring, undervisning og samarbeid). Vi
søker hele tiden å skape de gode relasjonene mellom voksne og barn.
n System for kvalitetssikring, fra skoleeier
til klasserom. Kommunen skal ha en
strategi for arbeidet med utvikling av
skolene. Den skal være forankret fra
kommunestyre til klasserom.

n

n

Videreutdanning av lærere, for å
imøtekomme kravene til kompetanse
i matematikk, engelsk og norsk spesielt. Men også andre fagområder
kommunen har behov for.
Bemanningsplan. Kommunen må ha
en langsiktig plan i forhold til hvilke
kompetanser og behov vi vil ha i
fremtiden.
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n LANDBRUK OG TEKNISKE TJENESTER
Drift vann og avløpsanlegg
Det var normal drift og vedlikehold av
VA-anlegg i 2019, med tilsyn og pålagt
prøvetaking.

Det var tre lekkasjer på det kommunale
vannledningsnett. Det var ikke registrert
brudd på kommunens avløpsnett i 2019.

Arbeid med utskifting av avløpspumpestasjon på Vassneset ble påbegynt
høsten 2019. Ferdigstillelse og idriftsettelse forventes i løpet av februar 2020.
Drift av veier
Det er utført normal drift av kommunale
veier. Dette er blant annet brøyting og
strøing på vinteren. På sommeren er det
utført noe grøftrensk og fjerning av vegetasjon langs veier. På grusveier er det
påkjørt grus, veier er høvlet og det er utkjørt støvbindemiddel.

Veier som ble forberedt for asfaltering
i 2018 er asfaltert. Det er asfaltert cirka
900 meter på Nedre By, cirka 130 meter
i Staveslia, cirka 850 meter rundt Straumen på Linesøya og 465 kvadratmeter på
busslomme i Arnevika.
Åfjord kommune er med i flere samarbeidsprosjekter der kommunene på Fosen samarbeider om å løse kommunale oppgaver. Et av disse er Fosen Renovasjon, etablert i 1997 i
regi av Fosen regionråd. I tillegg til renovasjonsbilene har hver kommune miljøstasjoner
for mottak av de fleste typer avfall vi vil kvitte oss med. Her er Janis Rezins, Ton Lise
Groven og Per Olden ute på en sine mange ruter. Foto: Fosen renovasjon.

GENERELT
I 2019 brukte ansatte ved Landbruk og
tekniske tjenester mye tid på forberedelse av kommunesammenslåingen
Åfjord - Roan. Driftsavdelingene har gjort
seg godt kjent med anleggene rundt i de
to kommunene. Dette gjelder både vann-

verk, avløpsanlegg og veier. Det er utarbeidet flere nye forskrifter for de enkelte
tjenester. Dette for å få like regler og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold
i den nye kommunen.

DRIFT BYGG

PLAN OG BYGGESAK

For øvrig yter teamet vårt tjenester til alle
kommunale områder/avdelinger og gjennom førstelinjetjeneste deltar de med stort
og smått for å drifte og drive kommunen
vår i hverdagen.

Alle reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser ligger tilgjengelig på Åfjord
kommunes kartløsning på nett. Nye reguleringsplaner blir lagt inn etter hvert som de
blir vedtatt. I 2019 ble det vedtatt fem reguleringsplaner.

Vaktmesterteamet har renovert flere av utleieleilighetene våre, blant annet i Nessabrekka, Heimhaugen og Prestegårdslia.
Totalrenovering av firemannsbolig i Prestgårdslia ferdigstilles i første halvår 2020.

Det ble behandlet 189 byggesaker, 57 fradelingsaker og 1 seksjoneringssak, en
liten økning i forhold til de siste årene. Av
dette var 1 ny enebolig, 1 småhus med 3
boenheter og 10 nye fritidsboliger.

I 2019 ble det arbeidet med rullering av
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2019.
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Etter et større steinsprang på Skjøraveien
i 2019, ble det engasjert geologer for å
vurdere sikkerhet og fare for nye større
steinsprang på veistrekningen. Deler av
veistrekningen vil derfor bli sikret i av
2020, med fjellrensking, blokksikring og
nett. For øvrig ble Skjøraveien forsterket
fra Harbaksveien frem til oppkjøring vindpark på Harbakfjellet i 2019. Arbeidene
ble utført i regi av Fosenvind.

KART, MATRIKKEL OG OPPMÅLING

Flyfoto og oppdaterte kart er tilgjengelig
i Åfjord kommunes kartløsning på nett.
Kartdataene oppdateres kontinuerlig ved
at alle byggetillatelser blir lagt inn i kartet
etter hvert som de blir vedtatt og nye veier
blir målt inn med GPS. Disse endringene er
synlig i nasjonale karttjenester kort tid etter at de er lagt inn.
Det er i løpet av året gjennomført 61
oppmålingsforretninger. I tillegg er det
lagt inn en del saker fra Jordskifteverket
og Statens vegvesen i matrikkelen. Det har
også vært utført en del kvalitetsheving i
matrikkelen.

PERSONAL n
LANDBRUK, SKOG, VILT

Landbruket er en viktig distriktsnæring i
stadig utvikling, der potensialet for nye
produkter og tjenester er stort. Kommunen har i så måte en viktig rolle i
utviklingen av en lokal landbrukspolitikk
innenfor gitte rammer. Landbruksnæringen bidrar til samfunns- og næringsutviklingen i kommunen, og gir viktige
synergi- effekter til øvrig næringsliv i en
kommune som Åfjord.
Landbruksproduksjonen
I Åfjord holder seg produksjonen seg
stabil, men i de senere år har vi hatt en
dreining mot større driftsenheter. I 2019
var det 79 foretak som søkte om produksjonstilskudd, og det ble utbetalt 34,3 millioner kroner på denne ordningen i Åfjord.
I 2019 ble det innvilget 183 800 kroner i
kommunalt grøftetilskudd. På SMIL- ordningen ble 27 saker bevilget et samlet
tilskuddsbeløp på 642 032 kroner.

Dyrk Fosen
Kommunen deltar i prosjektet «Dyrk
Fosen», som har som mål å bidra til økt
produksjon og økt verdiskaping i det lokale landbruket. Dyrk Fosen jobber og
med rekruttering, omdømme, informasjon, kunnskap og kompetanse i og rundt
landbruket.
Skogsatsing på Fosen
Region Fosen er med i et 3-årig prosjekt,
«Skogsatsing i Trøndelag», som skal sikre
alle skogeierne i Trøndelag tilbud om
skogpådriver-, vegpådriver- og vegplanlegger-tjenester for å øke aktiviteten i
skogbruket i Trøndelag. Samlet på Fosen
ble det i 2019 avvirket 45 919 m3 (Åfjord:
8 458 m3), plantet 382 280 trær (Åfjord
31 000) planter, og utført ungskogpleie
på 2 083 daa (Åfjord 198).
Hjorteviltforvaltning
Stabil avskyting på elg i forhold til
tidligere år. For å imøtekomme en økende bestand av hjort, ble det oppfordret
til økt fokus på avskyting i første år i bestandsplanperioden. Det resulterte i en
rekordfelling på 124 dyr i 2019.
Rådyrstammen er fortsatt høy. Det ble
felt 290 dyr i 2019, men vi har fortsatt utfordringer med for mange viltpåkjørsler i
kommunen.

PERSONAL

Ved utgangen av 2019 hadde Åfjord kommune 304 registrerte årsverk fordelt på
367 ansatte. Kommunene Sentralforbunds
register, PAI-registeret inkluderer alle
lønnsmottakere, - og gir da et bilde 545
ansatte og 436 årsverk i 2019.
Lærlinger

Fag

Kontor og
adminitrasjon
Institusjonskokk
Helsefag
Barn/ungdom

Antall ferdig i
2019 2020 2021

Registrering: Vigo bedrift

1
1
1
2

0
0
0
3

0
0
4
2

Lik lønn
Tallene uttrykker hva kvinners lønn som
andel av menns lønn ville vært dersom
kvinner og menn hadde hatt samme
årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert
for stillingsgruppe eller stillingskode
brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn,
siden tallene i stor grad holder utenfor
den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg. PAI- registeret.
Tabellen viser utviklingen i lønnsforskjell.

Justert for
Stillingsgruppe
Stillingskode

2019 2020 2021
94,6% 93,9% 95,6%
98,8% 98,4% 99,8%

Sykefravær kvatalvis i 2019
2019
1.kvartal
6,44 %
2019
2.kvartal
6,22 %
2019
3.kvartal
4,82 %
2019
4.kvartal
4,18 %
2019
Hele året
5,41 %
(Egen registrering)

På grunn av arbeidet med kommunesammenslåingen kan noe fravær for siste

kvartal 2019 kan være ført på januar
2020,- og vil derfor vises noe for lavt.
Hvis man antar å ha samme fravær i
siste kvartal som i første kvartal (vinterstid), vil et gjennomsnitt for året være under 6 %. Vi mener at, foruten god oppfølging fra ledere, har NED-prosjektet i 2018
medvirket til dette.
KS10Faktor
ledelsesutviklingsprogram
er gjennomført i samarbeid med KS. Det
er har vært avholdt 7 samlinger inklusive
hjemmearbeid for ledere og arbeidstakerrepresentanter i Åfjord og Roan kommuner.
Avsluttes 2020. Dette har gitt en sektorovergripende kompetanse innen mestringsorientert ledelse for den lærende/utviklingsorienterte organisasjon.
Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i henhold til KS10Faktor i 2019. Det gjøres i ny kommune
2020.
Kulturbyggingsprosjekt for alle ansatte,
ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud
i Roan og Åfjord kommuner i regi av PwC
med spørreundersøkelse og workshops for
utforming av nye verdier for ny kommune.
Engasjementet var stort, og ansatte i kommunene kunne raskt enes om hva som var
viktige verdier å ta med seg og hva man
ønsket å legge bak seg inn i en ny Åfjord
kommune. Avsluttes februar 2020.
2019 har vært preget av kommunesammenslåing med et tett samarbeid kommunene i mellom hva gjelder personalområdet. Det har vært, sammen med
tillitsvalgte, utarbeidet reglement og
retningslinjer gjeldende for ny kommune,
samt endring og samkjøring av praksis.
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n ØKONOMI
mest mulig målrettet og effektivt. Det er
de siste årene foretatt en gjennomgang
av alle tjenestene for å se på innsparingsmuligheter. Samtidig har en økning av
antall barn i barnehagene medført at det er
åpnet flere nye avdelinger de siste årene.
Det medfører økte kostnader på drift av
barnehager. Åfjord kommune har også over
flere år hatt et omfattende investeringsprogram som krever at midler overføres
fra ordinær drift til dekning av renter og
avdrag på lånefinansierte investeringer.

n KULTUR

Politisk nivå
Regnskapet viser et lite mindreforbruk i
forhold til budsjett.

Byggingen av vindparkene på Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet gir inntekter til kommunen, og gjør det mulig å realisere de mange planlagte investeringene. Foto: Helge Bueng

OVERORDNET:
Kommunens etiske retningslinjer ble revidert og vedtatt i kommunestyret i 2016. I
denne prosessen ble retningslinjene gjennomarbeidet politisk. Etter vedtaket er
de gjennomgått både i rådmannens ledergruppe og med avdelingsledere, slik at
de etiske retningslinjene etterleves. Dette
skal sikre betryggende kontroll og høy
etisk standard i virksomheten.
Rådmannen vil legge til rette for at ansattes behov i ulike livsfaser i størst mulig
grad blir imøtekommet. Rådmannen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling, ivareta mangfold og sørge for like muligheter
og likeverdige rettigheter og plikter til
deltakelse for alle ansatte uavhengig av
kjønn, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn for øvrig.

DRIFTSREGNSKAPET
Generelt
Driftsregnskapet for Åfjord kommune viser
høy aktivitet, og driftsinntektene ligger på
vel 370 millioner kroner i 2019.
For å gjøre Åfjord til et vitalt og livskraftig
samfunn, er det viktig å tilby gode tjenester gjennom en kompetent og motivert
driftsorganisasjon med tilstrekkelige re- ssurser.
Regnskapet for 2019 preges av høy aktivitet. Det er et sterkt fokus på næringsutvikling spesielt som følge av den pågående
vindkraftutbyggingen. Fokus har ellers vært
å sikre gode og stabile tjenester innenfor
kultur, skole, helse og tekniske tjenester.
Alle tiltakene krever at vi stadig går igjennom kommunens aktiviteter for å sikre
riktig nivå på tjenestene og at de utføres

Fellestjenestene
Fellestjenestene er et samlebegrep på en
rekke funksjoner som sentraladministrasjon, servicetorg, kultur, næringsutvikling,
lærlinger mv. Aktivitetene her er omtrent
som budsjettert. Totalt sett er det et lite
merforbruk i forhold til regulert budsjett.
Helse og omsorg
Helse- og omsorg viser et stort merforbruk
i forhold til regulert budsjett for 2019. Dette
skyldes blant annet at inntekter knyttet
til skjønnsmidler ble vesentlig lavere enn
budsjettert. Det største merforbruket ligger på institusjons- og hjemmetjenestene
som også utgjør de største enhetene i sektoren.
Merforbruket i institusjonstjenesten er på
3,6 millioner, mens merforbruket i hjemmetjenestene totalt er på 5,8 millioner.
Dette synliggjør at det er svært krevende å
møte et stadig økende behov for tjenester
med knappe ressurser.
Det har vært knyttet til økt press på tjenestene, både på grunn av økende behov i
befolkningen, samtidig som kommunene

FOND ER KOMMUNENS SPAREPENGER

Fond er kommunens sparepenger. Tabellen nedenforviser midler i fondene, dvs. når
bevilget, med ikke brukt beløp pr. 31.12. er trukket fra det enkelte fond.

FOND
Beløp i 1000 kroner
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond *)
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond *)
SUM

2019
68 831
30 218
232
2 822
102 103

2 018
57 095
42 607
232
4 420
104 354

2017
39 201
45 101
934
2 341
87 577

2016
35 971
19 277
5 846
4 369
65 463

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

< I desember 2019 ble det vedtatt at det 40 år gamle rådhuset skal rives i 2020.
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har fått et økt ansvar for utskrivings-klare
pasienter. Ca. 1 million av merforbruket
skyldes at kostnaden til bruk av KAD-senger hos Fosen Helse er høyere enn budsjettert. Det er også et merforbruk på nesten
2 millioner i sosialtjenesten, som skyldes
økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.
Oppvekst
Sektor oppvekst har et merforbruk på nesten 4 millioner i 2019. Nesten halve merforbruket ligger ved Åset skole. Det skyldes
blant annet høyere vikarutgifter som følge
av økt fravær og ansatte under utdanning. I tillegg er det økte behov på styrket
grunnskoletilbud, og lavere refusjoner enn
forutsatt.
Det er også et merforbruk på ansvar 200
som er oppvekstsjef. Dette skyldes hovedsakelig at staben er økt opp med en stilling, samt at budsjettet for tilskudd til
private barnehager har vært for lavt. De
øvrige enhetene på sektor oppvekst går
tilnærmet i balanse.
Sektor landbruk og tekniske tjenester
Innenfor sektor landbruk og tekniske tjenester er det størst merforbruket innenfor
Eiendom og drift. Merforbruket skyldes
hovedsakelig en omfordeling av ansvar og
oppgaver i forbindelse med overgang til ny
kommune. Budsjettet for 2020 for nye Åfjord kommune tar høyde for dette.
Renter og avdrag
Som følge av at kommunen har gjennomført store investeringer i de senere årene,
er rente- og avdragsutgiftene økende på
grunn av låneopptakene som er gjennomført.
Takket være et lavt rentenivå klarer Åfjord
kommune å holde disse utgiftene innenfor
budsjett.

Regnskapsmessig resultat 2019
Driftsregnskapet for 2019 viser et brutto
driftsresultat på -2,863 millioner, og et netto driftsresultat på kr. 1,363 millioner.
Teknisk beregningsutvalg for kommunal
og fylkeskommunal økonomi anbefaler
at nivået på netto driftsresultat for kommunen settes til 1,75% av inntektene.
Regnskapet for Åfjord kommune for 2019
er vesentlig svakere enn dette, med 0,37%
av inntektene. Regnskapsmessig resultat
er kr. 0,- etter budsjetterte avsetninger og
bruk av bundne og ubundne fond.
Som en følge av store merforbruk hos flere
av enhetene, ble avsetning til fond vesentlig lavere enn budsjettert.
Det er inntektsført et positivt premieavvik
på tjenestepensjoner på ca. 4,6 millioner.
Åfjord kommune fikk i 2019 utbetalt kr. 6 650
000,- fra Havbruksfondet. Dette er ubundne
midler som ikke er reservert noe spesielt formål, og inntekten føres i drifts- regnskapet.
Åfjord kommune fikk også en utbetaling på
nesten 19 millioner fra Statkraft som etter
avtale, er for avbøtende tiltak i forbindelse
med utbyggingen av Storheia vindpark i 2019.

Prosjektet Nytt legekontor er budsjettert
med 15 millioner i 2021. Det er imidlertid
gitt aksept for et forprosjekt i 2019, Påløpte
kostnader gjelder konsulentkostnader.
Prosjekt Tilrettelagte boliger er budsjettert med oppstart i 2019 og ferdigstillelse
i 2020/21. Kostnader til konsulenthonorar
ble noe høyere enn forutsatt, noe som
medfører et lite merforbruk i 2019.
Prosjektet Ny svømmehall gjelder prosjektering av ny svømmehall og aktivitetshus. Det var budsjettert 20 millioner på
prosjektet i 2019. Fremdriften i prosjektet,
og dermed konsulentkostnadene ble noe
høyere enn forutsatt, noe som medfører et
merforbruk på prosjektet i 2019.
Prosjekt Busslommer FV15 gjelder trafikksikkerhetstiltak og finansieres med andel
fra Statens vegvesen på til sammen nesten 590 000,-.
Prosjekt Gangbru Årnes - Frøneset hadde et
opprinnelig budsjett på 6 millioner i 2019,
og hoveddelen av kostnadene vil komme
i 2020. Påløpte kostnader i 2019 ble noe
høyere enn forutsatt, noe som gir et lite
merforbruk på prosjektet.
Prosjekt Brannstasjon gjelder kostnader
til prosjektering av ny brannstasjon. Opprinnelig budsjett for 2019 var 1 750 000,
men dette ble redusert i saldering 2019.
Endelige påløpte kostnader på prosjektet
ble imidlertid noe høyere enn forutsatt.
Prosjekt Brennholmen gjelder kjøp av
Brennholmen i Stokksund, samt utkjøp
av en fritidsbolig på holmen. Kostnader
til gjennomføring av grunnundersøkelser
medfører et merforbruk på prosjektet.
Det er totalt bokført 68 millioner kroner i
investeringsutgifter i 2019. Investeringsregnskapet er avlagt med en underdekning
på 1,5 millioner.

På vei mot ny kommune

INVESTERINGSREGNSKAPET
De største investeringsprosjektene i 2019
gjelder bygging av ny fotballhall, adkomstvei ved Åsmundvatnet, prosjektering av
badeanlegg/aktivitetshus, prosjektering av
ny barnehage og investering i to boliger på
Stokkøya.
Det totale investeringsnivået er litt høyere
enn budsjettert. Det er også budsjettavvik i
bruk av lånemidler.
Prosjekt Sentrum barnehage viser et merforbruk i 2019. Det skyldes raskere framdrift
og dermed høyere konsulentkostnader enn
budsjettert.

BEREDSKAP

Året 2019 var heldigvis et år uten ulykker/hendelser med personskader, noe vi
er svært takknemlige for. Forøvrig fikk vi prøve oss når jord- og steinraset gikk
på Gartnesodden og senere ras utenom Lianskrysset på Revsnes. Men nok en
gang
ser vi atvindpark.
samarbeidFoto:
og stor
innsats gir gode løsninger blant annet med
Storheia
FosenVind
fergedrift Dybfest - Lines og omkjøringsvei bygd på rekordtid. Kommunen har
siste året anskaffet nødnett-terminaler. De vil gi oss et enda bedre samvirke
og kommunikasjon om ulykken er ute. Forøvrig har kriseledelsen jevnlige øvelser, ny Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og overordnet beredskapsplan ble
revidert i 2019. I tillegg ble prosedyre for eventuelle uønskede hendelser og
krise for ny kommune utarbeidet, vedtatt og bekjentgjort alle høsten 2019.

NØDVEIEN

Da Fv 723 raste ut ved Gartnesodden og Stokksund ble isolert, ble det bygd en
nødvei. Entreprenørene Johs J Syltern og Tore Løkke startet fra hver sin ende.
De ansatte jobbet døgnet rundt, for å komme først til midtpunktet, der ei
konjakkflaske ventet førstemann. De bygde 2,5 km nødvei på 4 døgn.
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Driftsregnskap					
Beløp i 1000 kr

				Regulert		Opprinnelig			

Avvik		
		
Regnskap		 Budsjett		Budsjett Regnskap		Regnsk. 19
Tjenesteområde		
2019		
2019		
2019		
2018 Budsjett 19

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

INNTEKTSTYPER

INNTEKTSTYPER

Brukerbetaling
3%
Skatt
24 %

Renteinntekter
og utbytte
3%
Div stalige
tilskudd
5%

Rammetilskudd
34 %

UTGIFTSTYPER
Renteutgifter 3 %

- 81 759 - 79 359 - 84 883 - 6 327
- 133 721		- 133 721		- 122 215		 2 966
- 6 100 - 6 100 - 3 784		 2 498
- 2 270 - 2 270 - 1 415 - 5 804
- 223 850 - 221 450		 - 212 297 - 6 667

Renteinntekter og utbytte
- 9 942 - 8 100 - 6 800		Renteutgifter, provisjoner og 		
andre finansutgifter		 9 034		 9 000		 11 000		
Avdrag på lån		 17 118		 18 000		 16 000		
Netto finansinntekter/ - utgifter		 16 210		 18 900		 20 200		
					
Til dekning av tidligere års
regnskapsmessig merforbruk		
0		
0		
0		
Til ubundne avsetninger		
0		
0		
0		
Til bundne avsetninger		
289		
0		
0		
Bruk av tidligere års
regnskapsmessige mindreforbruk		
0		
0		
0		
Bruk av ubundne avsetninger		
0		
0		
0		
Bruk av bundne avsetninger		
0		
0		
0		
Netto
avsetninger		
289		
0		
0		
				

10 259 -

1 842

9 258		
34
18 674 882
17 673 - 2 690
0		
0		
277		

0
0
289

0		
0		
0		
277		

0
0
0
289

Overført til investeringsregnskapet
0		
0		
0		
0		
0
Til fordeling drift
- 214 018 - 204 950 - 201 250 - 194 347 		 9 068
Fordelt til drift (fra skjema 1B)		 214 018		 204 950		 201 250		 194 347		 9 068
Regnskapsmessig mindreforbruk		

Avdrag
lån 4 %

Overføringer
10 %

UTGIFTSTYPER

Salg og
leieinntekter
20 %
Overføringer
med krav til
motytelser
20 %

- 88 086		
- 130 755		
- 3 602		
- 8 074		
- 230 517		

Varer og
tjenester som
erstatter egenproduksjon
6%
Varer og
tjenester som
inngår i egenproduksjon 17 %
Sosiale utgifter 9 %

0		

0		

0		

0		

Lønn 51 %

Utgifter til tjenesteområdene					
Beløp i 1000 kr								
					 Regulert 		Opprinnelig		
Avvik
Tjenesteområde
Regnskap		 Budsjett 		 Budsjett		 Regnskap		Regnsk 19
2019		 2019		 2019		 2018		Budsj 19

Politisk styring

3 551		

Netto driftsramme

Fellestjenester

Netto driftsramme

Skole og barnehage

3 750		

3 768		

3 446 -
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38 350		 36 102		 30 583		 35 438		

2 248

84 506		 80 598		 79 044		 79 291		 3 908

Netto driftsramme

Helse og omsorg

Netto driftsramme

Teknisk

Netto driftsramme

99 741		 92 198		 87 366		 85 290

7 543

13 258		 11 630		 11 369		 15 204		

1 628

239 406		 224 278		 212 130		 218 669		 15 128
Andre inntekter og utgifter

Netto driftsramme

Sum fordelt til drift

12
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-

25 388 - 19 328 - 10 880 - 24 322 - 6 060
214 018		 204 950		201 250		 194 347		 9 068

2008
ØKONOMI n

Udekket/udisponert		

1 500		

0		

0		

6 979		

Mill
kroner

1000
800

376

2015

481

455

448

433

414

333

2014

396

322

2013

366

305

2012

333

269

306

2011

308

600

247

400

422

433

429

494

2017

2018

2019

200

2016

				
Overført fra driftsregnskapet		
0		 0		 0		
0		
0
Bruk at tidligere års udisponert		
0		
0		
0		
0		
0
Bruk av avsetninger
- 3 614 - 3 616
500 - 1 945		
2
Sum finansiering
- 88 083		- 90 525 - 91 140 - 87 465		 2 442

KOMMUNENS GJELDSUTVIKLING
KOMMUNENS GJELD 2008-2019

273

Investering i anleggsmidler		 68 112		 64 530		 75 640		 76 984		 3 582
Utlån og forskuttering		 8 877		 13 500		 12 000		 10 116 - 4 623
Kjøp av aksjer og andeler		 2 016		 2 016		
0		 1 379		
0
Avdrag på lån		 3 599		 3 500		 3 500		 3 747		
99
Diverse overføringer/tap etableringslån		
0		 0		 0		
0		
0
Dekning av tidligere års udekket		 6 979		 6 979		
0		
0		
0
Avsetninger 		
0		 0		 0		2 218		
0
Årets finansieringsbehov		 89 583		 90 525		 91 140		 94 444 942
			
Finansiert slik				
Bruk av lån		- 63 305 - 83 109		 - 83 140 - 34 263		 19 804
Inntekter fra salg av anleggsmidler
82		
0		
0 - 1 937 82
Tilskudd til investeringer
600		 0		 0		
0 600
Kompensasjon for merverdiavgift
- 10 753		
0		
0 - 8 050 - 10 753
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		 19 285 - 3 800
- 7 500 - 41 270		 23 085
Andre inntekter/overføringer
- 29 014		
0		
0		
40 - 29 104
Sum ekstern finansiering
- 84 469 - 86 909
- 90 640 - 85 520		 2 440
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Regnsk19
Budsj 19

2010

Regnskap
2018

225

budsjett
2019

315

Budsjett
2019

2009

Regnskap
2019		

2008

Investeringsregnskap					
Beløp i 1000 kr
		
Regulert Opprinnelig
Avvik

0

1 500

Balanseregnskap			
Beløp i 1000 kr

30 218
232
2 822
68 831
102 103

42 607
232
4 420
57 095
104 436

KOMMUNENS GJELD

Bokført egenkapital
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Disposisjonsfond
Sum fond

TJENESTENES ANDEL AV
NETTO DRIFTSUTGIFTER

Underskudd
0
0
Overskudd
0
0
Helse / sosiale
Endring regnskapsprinsipp
7 154
7 154
tjenester
Udisponert fra investeringsregnskapet
0
0
42 %
Udekket fra investeringsregnskapet
1 500
- 6 979
Kapitalkonto
280 393
268 907
Sum bokført egenkapital
388 150
373 436
			
			
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
1 420 962
1 323 273
			
MEMORIAKONTI
31.12.2019
31.12.2018
Ubrukte lånemidler
81 971
60 446
Andre memoriakonti
657
465
Motkonto for memoriakontiene
- 82 629
- 60 911

Politisk
styring 1 %

Landbruk og
tekniske tjenester 16 %

Fellestjenester 16 %

Skole og
barnehager
35 %

13
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ANDEL DRIFTSUTGIFTER

Regnskap
2018

KOMMUNENS GJELD

Regnskap
2019

EIENDELER		
Omløpsmidler		
Kommunens langsiktige gjeld inkludert
Kasse, bank
169 376
141 336
pensjonsforpliktelser er på 975 millionKortsiktige fordringer
28 875
44 994
er kroner ved utgangen av 2019.
Premieavvik
48 818
44 010
SUM OMLØPSMIDLER
247 069
230 340		
Langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser er på 494 mill og dette utgjør 133
Anleggsmidler
Pensjonsmidler
465 685
438 787
% av driftsinntektene for 2019.
Aksjer og andeler
34 782
32 766
Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig
Utlån
82 652
77 351
gjeld ex. pensjonsgjeld fratrukket utlån
Utstyr, maskiner og transportmidler
6 538
8 080
Faste eiendommer og anlegg
584 236
535 949		
og ubrukte lånemidler) er pr. 31.12.2019
Sum anleggsmidler
1 173 893
1 092 933		
kr 98 269,-.
			
SUM EIENDELER
1 420 962
1 323 273
Dette er en økning på kr 10 912,- pr. inn			
GJELD OG EGENKAPITAL			
bygger fra 2018.l
Gjeld
Kortsiktig gjeld
57 341
65 364
Pensjonsforpliktelser
481 790
454 905
Langsiktig gjeld
493 681
429 568
Sum gjeld
1 032 812
949 837

n KULTUR
Bjørnørfolket
hadde urpremiere 18. juli på Bessaker,
med et spel som formidlet historien
om utvandringen til Amerika. Dette var
den første av tre episoder, som spilles i
gamle Bjørnør; Roan, Stoksund og Osen.
Spelserien er et interkommunalt prosjekt
mellom Åfjord, Roan og Osen. Amatører
og profesjonelle utøvere hadde lagt ned
et enormt forarbeid, og gav publikum en
gripende forestilling. Kunstnerisk leder
Helena Wik hadde all grunn til å være
strålende fornøyd etter premieren.

Fra forestillingen fellesprosjektet Bjørnørfolket på Bessaker i juli. Foto: Petter Skar

Kulturuka
Tradisjon tro, startet kulturåret med Kulturuka i slutten av januar med navn som
Reidar Larsen, Rasmus Rohde, Trygve
Skaug, Vidar Villa. Med smått og stort
ble det gjennomført 18 frittstående arrangement i løpet av ei drøy uke.
Ung Kultur Møtes (UKM)
ble arrangert på Bakeriet kulturverksted
10 mars. Åfjord kommune kan være stolte
over ungdommen vår, som viser et stort
mangfold både på lerretet og på scenen.
Sommerfesten
på Åfjord helsesenter 13. juni ble som vanlig et flott arrangement i regi av frivillige
og ansatte ved helsesenteret. Her var det
som vanlig masse liv og røre hele dagen.
Vi fikk oppleve konserter med Kjell «Elvis»
Bjørnestad, Åfjord janitsjar og lærere fra
kulturskolen. Kjøkkengjengen vartet som
vanlig opp med helstekt gris med godt
tilbehør. En kuriositet på årets arrangeUNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
De som gikk videre til fylkesmønstringa 2019
Scene
Live Ovedie Langklopp Svenning n Eirik M.
Murvold n Maja Sæther n Hannah n Yvonne
Edvardsen n Eirin Mørraunet n David Kjene n
Isak Wiik Granerud
n

ment var motorsagshow med Jostein
Finseråsen. Årets kvelds-underholdning
var det Norsk gammelmannsforening, fra
Osen som stod for. Ansatte og frivillige
sørget nok en gang for et flott arrangement på Åfjord helsesenter.
Fotballhallen
ble tatt ibruk våren 2019. Fotballbanen
er 60 x 40 meter, tilpasset sjuerfotball. I
tillegg er det et buldrerom og en scushhall. hotballbane tilpasset 7-erfotball
Åfjordsdagan
ble arrangert 21. - 23. juni i regi av Åfjord
Idrettslag, hadde satt sammen et variert
og allsidig program med aktiviteter for
små og store. Fredag ble det arrangert»
sentrumsmoro» på Årneset, mens lørdag
bød på bl.a folkevandring, barnesprint og
den tradisjonelle nakkasprinten. Søndagen ble avviklet på området rundt idrettsanleggene på Åset skole, med ulike aktiviteter for hele familien.

UKM-bilde

Kunst
Nicky Harbak n Ola Moen Aune n Vetle
J.K.Gjersvold n Erlend Olufsen n
n

Rigg/teknikk
Tobias Andre Edvardsen

n

Konfransierer
Live Ovedie Langklopp Svenning
n

n

David Kjenes

14
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Åfjord janitsjar
markerte sitt 40 årsjubileum med flere
konserter. Konsertene vitnet om en svært
vital 40 åring, som samarbeider tett med
det lokale musikklivet. Vi gratulerer med
jubileet og gleder oss allerede til dette
orkesteret fyller 50 år.
Filmbussen
kom på sitt årlige Åfjordsbesøk den 3 juli.
Denne gang deltok 15 ungdommer med
ulike roller både foran og bak kamera.
Bygdekinoen
hadde 10 filmkvelder med 20 ulike filmer.
Åfjord kan vise til gode besøkstall. Bygdekinoen vil viderefører tilbudet i 2020.
Biblioteket
Har hele 27,6 % økning i besøket. Antall
arrangement i biblioteket var 39, en
dobling fra året før.
		2019
2018 Endring
Besøk
29 494 23 098 + 6 396
Utlån barn:
3 888 4 496
- 608
Utlån voksen:
3 449 3 218
+ 231
Utlån uspesifisert: 1105
Fjernlån fra andre bibliotek har økt, det
samme gjelder utlån av e-bøker/e-lydbøker.

STOKKSUNDVEIEN n

KULturSKOLEN

Arbeidet med veien fra Herfjord til Morkemo ble Noen ble firet med langs fjellsida der de satt med
bygd med «håndmakt»; slegge, meisel og spade.
hammer og meisel, avbrutt av korte pauser.

Forstøtningsmurer langs en brådjup fjord

med svingete og smale veger ble erstattet med ....

25. oktober 2019 blir stående som en av største
dagene i Stoksunds historie. Den nye vegen fra
Ryssdalen til Herfjord erstatter den smale og rasfarlige vegen langs Ryssdalsvatnet, over Rapet og
videre langs Paulen, som ble tatt i bruk i 1955.
Den nye vegen er på 4,2 km, inludert Ryssdalsbrua (146 m), Ryssdalstunellen, 590 m og Herfjordtunellen 760 m.
Prosjektet ble mulig takket være godt samarbeid
mellom Statkraft, Trøndelag fylkeskommune
og Åfjord kommune. Arbeidsfellesskapet Johs J
Syltern as og Kruse Smith as stod for byggingen.
Fra idéen ble lansert i 2015 til vegen stod ferdig
gikk det bare 4 år, og beskrives som et av landets
raskeste gjennomførte vegprosjekt.

Lørdag 5. november 1955 kjørte Karl Løkke den
første turen fra Stoksund via Fosenferga til «By´n».

bru, tuneller og veger av høg standard

Ryssdalsbrua erstatter den gamle bratte vegen i Ryssdalenen inkludert to vanskelig svinger.

Fra åpningen 25. oktober 2019. Til høyre seksjonssef vei, Ordfører Vibeke Stjern, fylkesordfører Tore SandTrøndelag fylkeskommune, Oddveig Kipperberg.
vik og Knut Mollestad, Statnett jubler over ny veg.
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Når du kommer ut av Herfjordtunellen, åpner
landskapet seg. Stor rasteplass på Knutsikten.
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Arkiv: 2019/28-3
Dato: 16.04.2020
Saksbehandler:
Per Ola Johansen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
16/20
39/20

Utvalg
Åfjord formannskap
Åfjord kommunestyre

Møtedato
22.04.2020
14.05.2020

OPPROP: "EVAKUER BARNA I MORIA NÅ!"
Rådmannens innstilling
Åfjord formannskap støtter oppropet «Evakuer barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria
nå!».
Oppropet legges frem for Åfjord kommunestyre med følgende innstiling:
Åfjord kommunestyre støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria-leiren på Lesvos nå, og
ber om at regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningesitasjonen på de
greske øyene.
Videre ber kommunestyret om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta
imot barnefamilier og enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 22.04.2020
Behandling:
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Andre avsnitt endres til følgende:
Oppropet legges frem for partilederne i kommunestyret med følgende innstiling.

Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak:
Åfjord formannskap støtter oppropet «Evakuer barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria
nå!».
Oppropet legges frem for partilederne i kommunestyret med følgende innstiling:
Åfjord kommunestyre støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria-leiren på Lesvos nå, og
ber om at regjeringen bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningesitasjonen på de
greske øyene.
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Videre ber kommunestyret om at regjeringen svarer positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta
imot barnefamilier og enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Sakens bakgrunn og innhold
Åfjord kommune v/ordfører har mottatt flere henvendelser, senest i e-post av 13. april
med forespørsel om å støtte oppropet «Evakuer barnefamilier og enslige mindreårige
fra Moria nå», jf vedlegg til saken.
Flere kommuner har allerede gjort tilsvarende vedtak, blant annet Trondheim kommune
der bystyret 6. februar både vedtok å støtte oppropet «Evakuer barna fra Moria», be
regjeringen om å ta imot enslige mindreårige fra flyktningeleirene, herunder se på egen
mottakskapasitet, og å se nærmere på samarbeid for å håndtere flyktningestrømmen
gjennom «Solidarity Cities».
Ordningen Solidarity Cities er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til å samarbeide
om å håndtere flyktningestrømmen.
Rådmannen legger herved frem følgende dokumenter ved saken, som underbygger
oppropet om å starte evakuering for å avhjelpe en svært vanskelig situasjon i
flyktningeleiren Moria:
1. Oversendelse i e-post av 13.04.2020 til ordføreren vedrørende støtte til oppropet «Evakuer
barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria nå», med følgende vedlegg:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bakgrunnsinformasjon «Evakuer barna fra Moria, nå»
Opprop: «Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå»
Interpellasjon i Lillehammer kommune: «Evakuer barna ut av Moria nå!»
Vedtak i Trondheim bystyre 06.02.2020: «Evakuer barna fra Moria».
Interpellasjon i Stavanger kommune: Evakuer barna fra Moria».
Vedtak i Vågan kommune «Hent barna ut av Moria nå!».

Folkehelsevurdering
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Saken har stor betydning i forhold til å redde liv og helse for mennesker i en krevende
situasjon. I et større og lengre perspektiv har saken også betydning i forhold til å skape
stabilitet i et «hjørne» av Europa som historisk sett har vært urolig. Saken har således
stor betydning i et større folkehelseperspektiv.

Rådmannens vurderinger
Det er liten tvil om at situasjonen i flyktningeleiren Moria er svært krevende, og når
covid-19 pandemien når leiren, så vil situasjonen bli enda mer uholdbar. Selv om
årsakene til denne situasjonen er sammensatt, og de langsiktige løsningene på
flyktningekrisen lar vente på seg, er det liten tvil om at Europa her står overfor en akutt
humanitær krisesituasjon, og som må håndteres.
Åfjord kommune kan alene gjøre lite med en slik sitasjon, men sammen med de øvrige
kommunene i Norge, og der Norge støtter opp om de andre Europeiske initiativene,
kan denne humanitære katastrofen avhjelpes og mange menneskeliv reddes.

Oppsummering
Rådmannen viser for øvrig til de vedlagte dokumentene og anbefaler Åfjord kommune
å støtte initiativet og oppropet om å evakuere barnefamilier og enslige mindreårige fra
Moria, jf innstillingen.
Vedlegg
1 Sak_2020_0422_Moria_Vedlegg1
2 Sak_2020_0422_Moria_Vedlegg2
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Fra: Janne Heltberg H. <janneheltberghaarseth@gmail.com>
Sendt: mandag 13. april 2020 23:02
Til: Stjern Vibeke <Vibeke.Stjern@afjord.kommune.no>
Emne: Til neste kommunestyremøte?
Kjære ordfører.
Mitt navn er Janne Heltberg. Jeg engasjerer meg for de mest sårbare menneskene i flyktningleiren
Moria om dagen og bruker det meste av fritiden min på dette. Det gjør jeg fordi jeg selv har vært der
og vet hvor forferdelig utfallet blir den dagen COVID19 treffer leiren.
Hellas har spurt om hjelp med fordeling. UNHCR har sagt ifra til hele Europa at leirene på de greske
øyene må evakueres, og Tyskland har fremmet et felleseuropeisk forslag om å evakuere av de 1600
mest sårbare. Ti land har allerede meldt sin deltagelse (se vedlegg for hvilke land).
Min kamp, sammen med veldig mange andre nordmenn, og nå også 19 eks-ministre, er å få Norge til
å bli med på Tysklands initiativ. At Norge tar sin del av ansvaret og bidrar i denne humanitære krisen
på egen europeisk jord.
Med denne mailen håper jeg at deres kommune ved neste kommunestyremøte kan vurdere å støtte
oppropet "Evakuer barnefamilier og enslige mindreårige fra Moria nå" (se vedlegg). Mange
kommuner har allerede gjort nettopp dette (se eksempler i vedlegg. Listen er allerede på nærmere
30 kommuner)

Vær vennlig å lese vedlegget for mer informasjon. Det inneholder:
- bakgrunnsinfo
- kort om Morialeiren nå
- oppropet
- vedtak fra andre kommuner som støtter oppropet

På forhand takk for tiden Deres!
-Vennlig hilsen
Janne Heltberg
Tlf +47 99309317
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«Evakuer Barna fra Moria, nå»
▪
▪
▪
▪

Bakgrunnen for oppropet
Organisasjoner som har sluttet seg til oppropet
Oppropsteksten
Eksempler på vedtak i ulike kommuner

Kommuner over hele landet har sluttet seg til oppropet med krav om at Norge bidrar til
evakuering av barna i flyktningeleiren Moria. Dette er ikke først og fremst et spørsmål om
politikk, men om solidaritet. Norge er inne i krevende tider, men de aller mest sårbare i
Europa må inkluderes i solidaritetsdugnaden. Regjeringen har vært tydelige på at å løse
flyktningesituasjonen i Europa er en del av Norges ansvar, men de har så langt ikke vært
villige til å slutte seg til de initiativ som er kommet fra andre land. Dette kan kommunene
med sine vedtak være med å påvirke. I tillegg er det i en god del kommuner bygget opp
solid kompetanse for å ta imot og bistå flyktninger som kommer, som i dag ikke blir brukt.
Kampanjen «Evakuer barna fra Moria» ble startet av Marthe Valle, sykepleier og artist, og
Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Begge har
vært i Moria utallige ganger de siste fem årene og kjenner betingelsene der godt. Negar
Bajoghli og Lars Korsnes er nå en del av arbeidsgruppa, også de erfarne og engasjerte
frivillige.
«Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner, som
representerer over en halv million mennesker. 173.000 mennesker vært innom streamen
fra online-demonstrasjonen 1.april, der 7500 barnesko ble satt ut for å symbolisere alle
barna som bor i leiren. 46.350 mennesker har skrevet under på oppropet Evakuer
barnefamilier fra Moria nå”, som ble overlevert regjeringen 6.april. Dette viser et enormt
folkelig engasjement og et tydelig krav til regjeringen om å handle.
På politisk nivå har kommunestyrer over hele landet, inkludert Trondheim, Oslo, Bergen,
Stavanger, Kristiansand, Harstad og Bodø, sluttet seg til oppropet. Noen av dem har også
sagt seg villige til å ta en ekstra andel enslige mindreårige fra leirene i Hellas, da de har
kompetanse og kapasitet. Og 19 eks-ministre har nylig gått ut og oppfordret regjeringen til
å bli med på en felleseuropeisk evakueringsdugnad.
Betingelsene i Europas største flyktningeleir, Moria, har vært svært bekymringsfulle lenge.
I snart fem år har organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige advart om at leveforholdene
er skadelige, særlig for barna. Med corona på toppen er situasjonen blitt svært kritisk og
det er bare spørsmål om tid før vi ser ytterligere dødsfall der. Barna er redde for sine
foreldre og syke familiemedlemmer, og den lille helsehjelpen som finnes for dem i dag vil
være totalt beslaglagt av corona-tilfeller når viruset treffer leiren.
Vi krever at Norge i første omgang slutter seg til det tyske initiativet for å evakuere 1600
av de mest sårbare fra Moria. Dette er støttet av Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike,
Litauen, Kroatia, Irland, Portugal og Luxemburg. Tyskland og Luxemburg startet evakuering
av sin andel rett etter påske, til tross for corona. Alle som evakueres må selvsagt i
karantene og testes, og alle smitteverntiltak må følges. Det er fullt mulig å gjøre dette
både sikkert og forsvarlig. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de vil være med og ta
ansvar for flyktningesituasjonen. Den langsiktige løsningen de snakker om er flott at man
prøver å få på plass. Men nå er situasjonen så akutt at man må evakuere de mest sårbare
umiddelbart. Flyktningene har ikke tid til å vente. Derfor må Norge slutte seg til det
europeiske initiativet. Jo flere som deltar, jo mindre belasting pr land. Norge har en lang
tradisjon som humanitært land, og skal vi fortsette med det, er det naturlig å slutte seg
til en slik dugnad.
Organisasjoner, Europarådet og FN har i årevis betegnet situasjonen i Europas største
flyktningeleir som uverdig og katastrofal. Med coronasmitte hengende over blir
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situasjonen tidsmessig svært prekær. Over 20 000 mennesker er stuet sammen i en leir
laget for mindre enn 3000. Det gjør det umulig å holde avstand. En familie på 5-6 personer
deler tre kvadratmeter. Naboen bor på andre siden av et ullteppe. Det er opp til 1.300
mennesker på én vask. Såpe er mangelvare. Varmtvann finnes ikke. Uansett hva man
prøver på av smitteverntiltak, er det umulig å hindre dette viruset i å spre seg, og det vil
være eksplosivt når det skjer. Livsbetingelsene er så dårlig at de fleste er sårbare
helsemessig nå. Det er allerede mange som hoster og harker etter en rå og fuktig vinter.
Sykehuset på Lesvos har 6 plasser for intensivsykepleie, og det er ikke nok til
lokalbefolkningen en gang. Utfallet av at smitten sprer seg i Moria må forventes å være
katastrofal.
Folket er klare i kravet om å evakuere. Det viser både antall underskrifter, deltagere på
online demonstrasjonen og alle de frivillige organisasjonene som stiller seg bak. Dette er
snakk om vilje - det er fullt mulig å gjennomføre. Det viser Luxemburg og Tysklands
handlinger disse ukene, og vi mener Norge fint kan klare det også.
Følgende organisasjoner er tilsluttet oppropet:
Leger uten Grenser, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen. Amnesty
International, Norske Kvinners Sanitetsforening, Care, Sos Barnebyer, Vergeforeningen,
KFUK/KFUM, Dråpen i Havet, Atlas Alliansen, Noas, Antirasistisk senter, Kirkens Nødhjelp,
Norges Fredsråd, Unicef, Norges sosiale Forum, Light Up, Northen Light Aid, Refugees
Welcome Norway, Seif

215

Oppropet signert av 46 350 mennesker i mars/april 2020.04.08:

Kjære regjeringen Solberg,
hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!
De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra
de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos.
Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.
Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!
7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser
og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst
mens vi ser på.
Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien
preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen.
Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer,
representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi
benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke
mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat behandling.
Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har
store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen
som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.
Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En
trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i
europeiske land.
På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder
minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.
Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige
mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.
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Eksempler på vedtak i ulike kommuner:

Interpellasjon Lillehammer: - vedtatt
INTERPELLASJON – FRA EVA MARIE MATHISEN (R) EVAKUER
BARNA UT AV MORIA NÅ!
Forslag til innstilling:
Lillehammer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at
menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende
behov blir dekket. Vi ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en
felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene.
Lillehammer kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret
i Lillehammer slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».
Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Lillehammer
kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få
byer til samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos.
Lillehammer kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva
regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra
flyktningeleirene.
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria i Hellas, en leir som var bygget for 3000
flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og
katastrofale i ordets rette forstand.
Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det meste:
helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte,
skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. De beskriver også spedbarn som dør av
dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet
både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å
miste lysten til å leve.
Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens
Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot
barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge
verdig. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for
barn som lider.

Trondheim Bystyre vedtok den 6. februar følgende:
«Bystyret støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. Trondheim kommune har kompetanse
og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det
gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om
å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
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Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid mellom
Trondheim og Lesvos, eventuelt med utvidelse til andre steder. Saken må vise ulike modeller
for samarbeid.
Bystyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Trondheim skal slutte seg
til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å
håndtere flyktningestrømmen.»

Stavanger:
I hht. § 22 fremmet representantene Eirik Faret Sakariassen (SV), Ingrid
Kristine Aspli (SV), Paal Kloster (SV) og Ingrid Vikse (SV) følgende
interpellasjon:
«Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, dette er en leir som var bygget for
3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige,
inhumane og håpløse i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige
sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne
sommertelt.
De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som
driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant
barn og unge. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører
med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort
svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.
Stavanger kommunestyre bør slutte seg til oppropet om å evakuere barna fra Moria,
og kreve at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Det må tas
et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan
evakueres fra flyktningleiren Moria».

Forslag til vedtak:
1.Kommunestyret støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. Stavanger kommune har
kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt
opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
2.Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid
mellom Stavanger og Lesvos, eventuelt med utvidelse til andre steder. Saken må vise
ulike modeller for samarbeid.
3.Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om
Stavanger skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å
få byer til samarbeide om å håndtere flyktningestrømmen.
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Kommunestyret i Stavanger sitt flertallsvedtak
Kommunestyret støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. Stavanger kommune har
kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt
opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Stavanger
skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til
samarbeide om å håndtere flyktningestrømmen.
Vågan kommune

Hent barna ut av Moria nå!
Vågan kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket.
Vågan kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva
regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra
flyktningeleirene.
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger.
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i
ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov
for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat,
psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.
De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver
med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og
unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse
umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart
har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot
de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette handler ikke om
politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider.
Vågan kommune ber om at:
▪

Barna i Moria evakueres umiddelbart

▪

Statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en felles europeisk løsning
på flyktningsituasjonen på de greske øyene.

▪

Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas
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PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SALG OG UTLEIE AV
KOMMUNALT NÆRINGSAREAL
Rådmannens innstilling
Åfjord formannskap slutter seg til det fremlagte dokumentet for «Prinsipper og
retningslinjer salg og utleie av kommunalt næringsareal» slik det følger av vedlegg til
saken, og legger saken frem for videre behandling i kommunestyret med følgende
innstilling:
Åfjord Kommunestyre finner det fremlagte dokument «Prinsipper og retningslinjer salg
og utleie av kommunalt næringsareal» som et godt grunnlag for utvikling av Åfjord
Kommunes næringsareal. Kommunestyret slutter seg derfor til prinsippene, og
anbefaler at den legges til grunn for fremtidig planlegging og behandling av saker som
berører salg/utleie av Åfjord Kommunes næringsareal.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 07.04.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord formannskap slutter seg til det fremlagte dokumentet for «Prinsipper og
retningslinjer salg og utleie av kommunalt næringsareal» slik det følger av vedlegg til
saken, og legger saken frem for videre behandling i kommunestyret med følgende
innstilling:
Åfjord Kommunestyre finner det fremlagte dokument «Prinsipper og retningslinjer salg
og utleie av kommunalt næringsareal» som et godt grunnlag for utvikling av Åfjord
Kommunes næringsareal. Kommunestyret slutter seg derfor til prinsippene, og
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anbefaler at den legges til grunn for fremtidig planlegging og behandling av saker som
berører salg/utleie av Åfjord Kommunes næringsareal.

Sakens bakgrunn og innhold
Åfjord Kommune merket økt interesse for tomter og næringsareal. Åfjord Kommune ser
behovet for å få på plass tydeligere retningslinjer gjennom egne «Prinsipper og
retningslinjer salg og utleie av kommunalt næringsareal». Dette er med på å sikre at
kommunens areal utvikles og optimaliseres til egnede formål. Det vil gjennom tydelige
prinsipper gis like vilkår for næringslivet og saksbehandling i kommunestyret for
salg/utleie av areal vil bli mer entydig og forutsigbar for næringslivet.
Åfjord Utvikling As har fått i oppgave å utarbeide forslag til «Prinsipper og retningslinjer
salg og utleie av kommunalt næringsareal» som fremlegges til behandling i
formannskap 7.april 2020.

Vedlegg
1 Vedlegg - Prinsipper og retningslinjer salg og utleie av kommunalt næringsareal
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Prinsipper og retningslinjer salg og utleie av kommunalt næringsareal

Nye Åfjord kommune ønsker å legge forholdene til rette for vekst og utvikling i kommunen.
Tydelige retningslinjer vil gi kommunestyret og formannskap forutsetninger for behandling
av arealsaker slik at kommunens areal utnyttes og utvikles i tråd med gjeldene planverk.
Forutsigbarhet og tilgang til arealer er en avgjørende faktor for videre vekst og utvikling for
nåværende og nytt næringsliv. Tydelige retningslinjer vil gjøre det enklere for næringslivet å
forholde seg til regelverk.
Åfjord Kommunes prinsipper for prioritering/tildeling av arealer må harmonere med til
enhver tid gjeldene planer og strategier slik at det gis forutsigbare rammebetingelser for
næringslivet.
Følgende planverk/retningslinjer skal være rettledende
1.
2.
3.
4.
5.

Åfjord Kommunes reguleringsplaner
Felles Kystsoneplan (når den foreligger)
Strategiplaner næringsliv (når de foreligger)
Strategisk Næringsplan for Åfjord
Næringsareal med definerte formål

1. For å sikre en god saksgang og lik behandling gjelder følgende hovedprinsipper for
arealsøker
a) Arealsøker skal fremlegge konkrete planer for utvikling av ønsket areal inkl.
utnyttelsesgrad.
b) Arealsøker skal fremlegge dokumentasjon på de behov som gitte areal løser for
bedriften
c) Arealsøker skal melde byggesak innen 1,5.år fra overtakelse av areal
d) Areal skal være igangsatt bygging senest innen 2 år fra overtakelse
e) Leie skal gjelde fra den dag arealsøker disponerer arealet i kraft av en leiekontrakt.
(Det gis ikke opsjon på areal).
f) Leiekontrakt erstattes av en ny endelig leie/salgs kontrakt når detaljregulering og
byggestart er besluttet.
g) Areal som ikke utvikles iht. pkt. c+d skal tilbakeføres til kommune i den stand eller
bedre enn arealet var ved inngåelse av kontrakt uten kostnader for Åfjord Kommune.
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h) Areal som ikke har full utnyttelsesgrad, skal deles med egne målebrev. Kostnader for
denne regulering/oppdeling av tomt dekkes av Åfjord Kommune.
i) Disponerer arealsøker annet areal som ikke er utnyttet/utbygd skal følgende
retningslinjer følges slik at ikke næringsareal står ubenyttet. Dette sikrer også bedre
fordeling av kommunens areal mellom flere næringsaktører:
i.
Arealsøker må dokumentere at nytt areal ivaretar behov de ikke får dekket på
eksisterende areal
ii.
Arealsøker må dokumentere andre utviklingsplaner av eksisterende areal som
gjør at de trenger utvidet areal. Det må foreligge konkrete planer for dette
med iverksettelse innen 3år. Blir disse planer kansellert gjelder pkt. 1.iii
iii.
Arealsøker må stille tilsvarende areal fra eksisterende areal til disposisjon for
andre arealsøkere til markedspris om det ikke kan fremlegges godkjent
dokumentasjon iht. til 7a+b+c.

2. Prinsipper for salg/utleie av næringsareal gjeldene for Åfjord Kommune
a) Salg/utleie av Åfjord Kommunes areal er underlagt formell og offentlig
saksbehandling og saken må avgjøres av kommunestyret i hvert tilfelle.
b) Kommunestyret avgjør om areal skal leies ut selger eller gis opsjon på kjøp.
c) Åfjord Kommune skal så langt dette er mulig vurdere arealets beliggenhet sett opp
mot den bransjen arealsøker opererer i og de behov søker har. Dette for å sikre at
bransjer med særskilte behov kan utvikle/etablere sin virksomhet i Åfjord Kommune.
d) Næringsareal som er eid av Åfjord Kommune som kan eller er regulert til
næringsformål skal være tilgjengelig for flere søkere slik at hele næringslivet skal gis
like vilkår og informasjon om tilgjengelighet. Areal skal være synlig på
www.afjordutvikling.no/naering

3. Unntak
a) Kommunestyret kan gjøre unntak fra gjeldene retningslinjer i de tilfeller det er behov
for å utøve kjønn
b) Det kan gis utvidede tidsfrister iht. pkt. 1d og e og 1ii. utfra følgende retningslinjer:
i.
Bedriften blir forsinket i sine planer grunnet force majeure.
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