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1.

RÅDMANNENS FORORD

Årsberetningen er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning
for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde
resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen.
Årsverk
I 2015 ble det i Røros kommune 403 årsverk, en reduksjon med ca 17 årsverk fra 2014.
Reduksjonen skyldes i hovedsak reduksjon av stillinger innenfor de store virksomhetene som
skole og pleie og omsorg. Sykefraværet i 2015 ble totalt på 8,3 %. Røros kommune har en
meget kompetent kommuneorganisasjon med ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag
gir kvalitativt gode tjenester. De har vært viktige bidragsytere i kommunens arbeid med å snu en
krevende økonomisk situasjon.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser 20,2 mill. kroner (ca 4,1 % av driftsinntekter) for 2015, mens det for
2014 var -11,9 mill. kroner. Dette resultatet viser at kommunen nå har bedre kontroll på
økonomien og driftsnivået nærmer seg det nivået vi bør værer på. For å nå dette resultatet har
det vært jobbet systematisk og godt med forbedringer av rutiner for å sikre en god oversikt over
den økonomiske situasjonen. Dette har vært kravene, men årets resultat viser at vi er på rett
vei, noe som gir oss en forsiktig optimisme. Kommunes målsetting om å komme av ROBEK
innen 2018 er realistisk.
Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Fra
og med 2014 har ikke kommunene lengre kunnet føre momskompensasjon fra investeringer i
driften. Det vil i en typisk kommune ha redusert driftsresultatet med ca. 1,25 prosentpoeng. På
bakgrunn av dette, anses det at netto driftsresultat bør utgjøre minst 1,75 pst. av totale
driftsinntekter for en samlet kommunesektor dersom formuen skal bevares. For Røros
kommune tilsier dette at vi etter å ha kommet av ROBEK og har bygget opp et forsvarlig
disposisjonsfond bør ha et årlig positivt netto driftsresultat på ca 9 millioner kroner i 2015-kroner
hvert år. Røros kommunes akkumulerte merforbruk på 31,5 (ca 15,2 etter 2015) og ikke
eksisterende disposisjonsfond, betyr at det vil går flere år før en kan si seg fornøyd med er
driftsresultat på 1,75 %. Til dette er Røros kommunes økonomi alt for sårbar for svingninger
både på inntekts- og kostnadssiden i årene fremover.
Organisasjonen
Røros kommune har i 2015 startet opp og gjennomført en lang rekke tunge organisatoriske og
administrative prosesser. I Brekken og Glåmos er skoler og barnehager omorganisert til
oppvekstsentre, og en begynner allerede nå å se positive effekter både på kostnadsbildet og
driftsmessig i disse enhetene.
Kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt i året, dette er et viktig dokument for kommunen
og kommunens innbyggere, som skal være en del av det strategiske rammeverket det skal
jobbes innenfor i tiden som kommer. I samband med den fysiske utformingen av denne planen,
har det også blitt uformet en ny, grafisk profil for Røros. Denne vil sees på alt fra kommunale
tjenestekjøretøyer til nettsider og brev i tiden som kommer, og er et viktig tegn på den nye tiden
vi går inn i.
Helsevirksomhetene ble også i 2015 slått sammen til en virksomhet, som inkluderer alt fra
psykisk/rus til helsestasjon, legetjenester og øyeblikkelig hjelp. Dette har gitt positive effekter
både knyttet til økonomi, samordning av prosedyrer og rutiner, samt at administrasjonen av
enhetene er betydelig effektivisert.
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Ny administrativ organisering trådte i kraft i 2015. Rådmannen forholder seg nå til et flatt nivå av
virksomhetsledere og allerede nå ser en klare og sterke positive effekter av denne endringen.
Tjenesteproduksjonen
Avvikene (positive og negative) i forhold til budsjett blir forklart mer utdypende i tilknytning til den
enkelte virksomhet. Det er imidlertid relativt små avvik i forhold til budsjett for de fleste av
virksomhetene, og de gjennomførte tiltakene i 2015 hadde virkning som forutsatt og viser god
økonomistyring. Stabsavdelingene hadde et samlet mindre forbruk på 1,2 mill. kroner.
Tjenesteområde oppvekst hadde et mindre forbruk på 1,7millioner. Fortsatt representerer
finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager stor usikkerhet og fordrer at kommunen
har god styring med driften av egne barnehager. Tjenesteområde helse og omsorg viste et
mindreforbruk på 1,1 millioner kroner, tekniske områder et merforbruk på 0,7 millioner.
Kulturområdets mindreforbruk var på ca 0,7 millioner
Barnehagene i Røros sentrum ble vedtatt slått sammen til en virksomhet i året. Regnskapet
viser at dette har gitt positive effekter for kostnadene knyttet til driften, men fortsatt er det
utfordringer knyttet til å komme på et bærekraftig kostnadsnivå for denne virksomheten.
Planlegging av ny omsorgsstruktur har hatt et sentralt fokus i 2015. Omsorgstjenesten står
ovenfor store og nødvendige endringer i årene som kommer.
Dette er videre beskrevet i kapittel 2.3.
Endret arbeidsfordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i tråd med
samhandlingsreformen har gitt kommunen økte uforutsette utgifter og nye oppgaver som skal
løses. Antall utskrivningsklare pasienter har økt i forhold til 2014. Samtidig ble antall betalte
døgn på sykehus redusert.
Presset på korttidsplass, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering har økt noe, men pga. godt
arbeid i tjenestene, har pasienter fått andre tilbud som har dekket deres behov. Det er en
økning i tallet på yngre mottakere av omsorgstjenester. Denne gruppen er det krevende for
tjenestene å finne gode løsninger for. Selv om denne tjenesten har vært utfordrende, viser
resultatet små avvik.
Avsluttende kommentar
2015 har vært et svært krevende år for Røros kommune. Det er nødvendig å gjennomføre nye
bærekraftige tiltak med permanent effekt på kommunens økonomi som nå er innarbeidet i
budsjett 2016. Kompetanse og optimal ressursbruk tilpasset tjenesteproduksjonens omfang og
kvalitet er viktige suksessfaktorer.
Takk til kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte og alle medarbeiderne i Røros kommune for
samarbeidet i 2015.
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2.

ORGANISASJON

2.1. Politisk og administrativ organisering
I forbindelse med kommunens utviklings- og omstillingsarbeid ble administrativ organisering
endret fra og med 1. mai 2015. Politisk organisering ble endret etter lokalvalget høsten 2015.
Dette blir også kommentert under kap. 2.2.. Nedenfor sees organisasjonskart som viser
oppbygningen for ny administrativ og politisk struktur.
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2.2. Kommunalsjef organisasjon
2015 har vært et både krevende og givende år på mange måter. De interne omstillings- og
utviklingsprosessene som i hovedsak ble startet opp i 2014, skulle iverksettes i 2015. I
hovedtrekk kan det oppsummeres med de 5 delstrategiene i den vedtatte
Kommunekompassets utviklingsstrategi 2014-2016:
1.

2.
3.
4.
5.

Utvikling av en visjon – sett i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel.
Pulsen i fjellet med kvalitetene kultur, industri og verdensarv ble vedtatt 28. mai
2015
Administrativ organisering – endring f.o.m. 1. mai 2015
Politisk organisering – endring etter siste lokalvalg
Medarbeider- og lederutvikling (kompetanse- og lederutvikling)
Helhetlig styring

Våren 2015 ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Prosessen var omfattende med stor
grad av medvirkning. Med sammenheng til delstrategi 1 ovenfor, ble det utløst eksterne midler
til denne prosessen. Det ble gjennomført i overkant av 10 medvirkningsarrangement, dvs ca
500 innbyggere deltok direkte i dette arbeidet.
Administrativ organisering ble iverksatt f.o.m. 1. mai 2015. Dette innebar endringer i stillinger og
stillingsinnhold, og det gikk fra 3 til 2 beslutningsnivå: rådmannsnivå og virksomhetsledernivå.
Etatsadministrasjonene ble borte, og disse ble i hovedsak samlet i rådmannens stab/støtte.
Dette betinget en ny måte å arbeide på, og resultatene av dette ble raskt effektuert.
Rådmannens stab/støtte har med samlet kompetanse økt det direkte arbeidet mot
virksomhetene. Selv om det tar tid å endre arbeidsmåter, viser resultatene blant annet i
kvalitetsarbeid og økonomi at dette er en godt fungerende organisasjonsmodell med
utgangspunkt i dagens behov og de utfordringer vi har hatt og fortsatt står overfor. Som del av
dette inngår også etablering av servicetorg f.o.m. 9. juni 2015. Dette blir nærmere omtalt under
stab/støtte.
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I forbindelse med en krevende omstillingsperiode for Røros kommune, har dette også påvirket
omfanget av den politiske aktiviteten i 2015 som da har vært veldig omfattende. Politisk
organisering ble endret fra såkalt hovedutvalgsmodell til komitemodell. Den kom ikke skikkelig i
gang før året var omme, men det blir interessant å følge den videre utviklingen i et
forhåpentligvis godt samspill mellom administrasjon og politikk. Organisasjonskart sees ovenfor.
Verdt å merke seg er at formannskapet også er kommunens planutvalg og valgstyre.
I 2015 har kommunen deltatt i et ROBEK-nettverk sammen med andre kommuner i SørTrøndelag og Sogn og Fjordane. Innholdet i nettverket, som i hovedsak omhandler utviklingsog omstillingsarbeid ut over dimensjonen økonomi, passet godt inn i det allerede pågående
arbeidet i Røros kommune. Delstrategi 5, helhetlig styring ble i sin helhet løftet inn i
nettverksarbeidet. Arbeidet som er gjennomført så langt høster frukter. Resultatene kommer
over tid da mye av arbeidet ikke gir raske konkrete resultater. ROBEK-nettverket er et godt
nettverk som støtter opp om omstillingsarbeidet, og så langt har nettverksledelsen gitt gode
tilbakemeldinger til Røros kommune, spesielt på følgende:
-

Etablering av årshjul
Etablering av styringskort
Etablering av lederavtaler
Økonomiplanens oppbygning, struktur og innhold

Organisasjonen har også i 2015 vært gjennom krevende prosesser for partene i forbindelse
med nedbemanningsprosesser. Dette gjaldt spesielt for oppvekstområdet. Dette stiller krav til
samhandling og setter samhandlingen mellom partene på prøve. Det har i hovedsak gått bra,
men det vil alltid være forhold både i prosess og beslutning som det er divergerende syn på ut
fra de ulike roller som besittes. Det er viktig å ta lærdom av prosessene og ta det med i videre
omstillingsarbeid.

2.3. Kommunalsjef helse og omsorg
2015 har vært et krevende, men også et veldig spennende år innenfor helse og omsorg, så vel
som de øvrige virksomheter i kommunen. Det pågår mange parallelle prosesser i kommunen,
dette grunnet kommunens ROBEK-status, arbeidet med en helse og omsorgstjeneste i stor
endring, samt at det også har vært gjennomført administrativ omorganisering.
Avvikling av en 3 – nivå etatsmodell og innføring av en virksomhetsmodell har så langt i 2015,
medført sterkere styring fra og ansvarliggjøring av den enkelte virksomhet. Det vil fortsatt ta tid
for modellen å ”sette” seg, men det har vært mange positive erfaringer med gjennomføringen av
organiseringen så langt.

Alle virksomhetene i helse og omsorg har vært under stort press for å drive så kostnadseffektivt
som mulig, samtidig som lovpålagte tjenester skal ytes. Måloppnåelse det ble knyttet spesielle
utfordringer til i 2015, var reduksjon av institusjonsplassene ved Røros sykehjem i henhold til
budsjettvedtaket som ble gjort for 2015. Vedtaket ble langt på vei gjennomført ved utgangen av
2015. Ny turnus med reduksjon på 3 årsverk, ble planlagt iverksatt fra 2016.
Hjemmebaserte tjenester er et område det i fremtiden må satses på. Det har derfor vært behov
for å gjøre noen grep i forhold til hvordan hjemmebaserte tjenester skal arbeide fremover. På
bakgrunn av overordnet administrativ organisering, ble det foretatt en intern omorganisering av
hjemmebaserte tjenester høsten 2015. De gikk fra tre til to arbeidsgrupper og reduserte
virksomheten med en avdelingsleder.
Hjemmebaserte tjenester har også vært med på prosjekt i forhold til å bytte ut bilparken sin og
vil i 2016 kun ha leasing biler i tjenesten. Dette vil ha stor innvirkning på arbeidsdagen til
ansatte i tjenesten. Både drift, sikkerhet – og arbeidsmiljømessig.
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Via et samarbeid med omsorgstjenesten og økonomiavdelingen i Os og Røros kommuner, har
det blitt satt fokus på å forbedre rapporteringsrutinene knyttet til ressurskrevende brukere. Dette
medførte økte inntekter i hjemmebaserte tjenester i 2015.
Psykisk helse/rustjenesten hadde i 2015 tilsyn fra Fylkesmannen. Tilsynet viste et stort avvik,
som har bidratt til å sette brukere med sammensatte rus og psykiske lidelser mer i fokus, samt
intensivert arbeidet med å få gode system og rutiner rundt denne brukergruppen.
Sykefraværet innenfor helse og omsorg er fortsatt høgt i mange virksomheter, til tross for at det
er rettet stort fokus mot dette. Det vil være ytterligere fokus på dette i 2016.
To store prosjekter har stått sentralt i helse og omsorg gjennom 2015:
Mulig interkommunalt samarbeid for tjenester til funksjonshemmede.
Dette prosjektet har Os og Røros kommuner arbeidet sammen om– med felles prosjektledelse.
Til dette har kommunene fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen.
Prosjektet nådde sitt mål for 2015, som var å utarbeide en konsekvensutredning for prosjektet.
Prosjektet har handlet om å se på mulighet for endring i måten vi organiserer tjenester til
funksjonshemmede på, og de veivalgene vi må gjøre for at tjenestene skal fungere på en best
mulig måte fremover.
Økonomiske utfordringer i kommunene tilsier at vi må bli flinkere til å utnytte ressursene, både
økonomisk og personellmessig. Det har vært viktig for å kartlegge aktuelle samarbeidsområder
på en grundig måte, og ikke minst har det vært viktig å ha fokus på de ansatte. Ved hjelp av
metoder som arbeidsmiljøkartlegginger og påfølgende arbeid med å samle ansatte i et bedre
arbeidsmiljø, utstrakt «bli kjent» og felles aktivitetsplaner håper vi at tanken på et mer formelt
samarbeid ikke fortoner seg som skremmende.
På grunn av arbeid med kommunereform, er politisk behandling utsatt til høsten 2016.
Ny omsorgsstruktur
Røros kommune har siden 2014 jobbet målrettet mot en endring av omsorgstjenesten.
Hovedmålet er at flere brukere skal bo lenger hjemme eller i omsorgsbolig.
Prosjektet fikk i 2015 et politisk vedtak som sier følgende om retningen omsorgstjenesten i
Røros kommune skal ta: «Røros kommune skal endre omsorgsprofilen fra institusjonsbaserte
tjenester til hjemmebaserte tjenester, satse på forebygging og utvikle omsorgstrappen»
Det er i 2015, satt ned 5 arbeidsgrupper for å arbeide med de ulike trinnene i omsorgstrappen,
samt utvikling av tjenestene.
Deriblant har det vært jobbet med å opprette et forvaltningskontor, som åpnet 1.3.16. Dette er
viktig for all tjenestetildeling innen lovpålagte helse og omsorgstjenester.
Det har vært gjennomført informasjonsmøter om prosjektet til formannskap, kommunestyre og
ansatte.
Prosjektgruppa har hatt 11 prosjektgruppemøter i 2015.
Det vil bli ytterligere trykk på arbeid med omsorgsstrukturen i 2016, med utgangspunkt i
kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2016:
«Første byggetrinn av omsorgsstrukturen settes i gang i løpet av 2016.»

2.4. Kommunalsjef oppvekst
2015 har vært et omstillingsår for oppvekstsektoren av særlige to grunner: Omstille driften til et
lavere forbruk, og omorganisere fra etatsstruktur til 2 nivå med virksomhetsledere.
Å omstille driften til et lavere forbruk har vært nødvendig av 2 hensyn:
 Stort overforbruk i flere år samt å tilpasse driften til et synkende barnetall i
barnehagene og synkende elevtall i skolene.
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Denne prosessen har vært svært krevende, både fordi den har vært tidkrevende og krevd fokus
både av ledere, tillitsvalgte og ansatte. Strategidokument for omstilling og nedbemanning (K
styre vedtak høsten 2014) har vært et viktig og nødvendig dokument i dette arbeidet.
Kommunen har også benyttet advokathjelp gjennom BHT avtalen. Økte muligheter for
studiepermisjoner gjennom «Kompetanse for kvalitet», økt bruk av faste vikarer og ledig stilling i
flyktningetjenesten påvirket at oppsigelsene ble færre enn bildet så ut til i tidlig fase 2015.
Kommunen avsluttet alle midlertidige kontrakter, men måtte dessverre avslutte arbeidsforholdet
med 5 ansatte i skole og barnehage. 1 av disse fikk nytt tilbud om stilling senere på høsten som
følge av fortrinnsretten.
I omstillingsprosessen har virksomhetene innen oppvekst blitt redusert fra 10 til 6 virksomheter:
Glåmos skole og Glåmos barnehage ble en virksomhet. Brekken skole og Brekken barnehage
ble en virksomhet. De tre kommunale barnehagene i Røros sentrum ble en virksomhet.
Kulturskolen, Røros skole samt Flyktningetjenesten og voksenopplæringen fortsatte som de
hadde vært, mens PPT ble en del av stab/støtte. Krav til økonomiske innsparinger påvirket at
noen av utrednings- og omstillingsprosessene ble forholdsvis korte. Fra august 2015 har alle
virksomheter vært operasjonelle. Her har både nye og gamle virksomhetsledere tatt ansvar, vist
stor kreativitet og lojalt fulgt opp utfordringene de har blitt stilt overfor.
Regnskap 2015 viser at sektoren samlet sett har klart å snu siste års merforbruk på en
forbilledlig måte. Fra flere års merforbruk gikk sektoren samlet sett med et overskudd på 1,7
mill. Tre faktorer som påvirker dette bildet, foruten at virksomhetene selv i større grad har klart å
styre kostnadene er
 Økte inntekter som følge av flere bosatte flyktninger
 Overføringer til private barnehager ble som for 2014, og 1,1 mill mindre enn budsjettert
 Utgifter til skoleskyss ble mindre enn budsjettert
Kommentar til samlet regnskapsoppsett for oppvekst (kap 5) og felleskostnader:
I omorganisering fra 3 nivå til 2 nivå er flere fellesutgifter som tidligere var budsjettert på
oppvekstadministrasjon lagt til sentraladministrasjonen. Dette gjelder postene administrasjon
barnehage og administrasjon oppvekstområdet (post 2000). Bak disse tallet ligger tilskudd
private barnehager, felles skoleskyss og andre felles utviklingstiltak for grunnskolene. Til
sammen utgjør dette 12 mill i budsjettet, og ble fra 1. mai 2015 flyttet til sentraladministrasjonen.
I KOSTRA blir dette imidlertid rapportert som før.
Både nedbemanningsprosessen og omstillingsprosessen har flere av virksomhetene
kommentert for sitt område.
Til tross for store økonomiske og omstillingsmessige utfordringer har skolene beholdt fokus på
og videreutviklet faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Våren 2015 avsluttet skolene et 3 årig
LP prosjekt som PPT har vært sterkt inne i. Dette var også et samarbeidsprosjekt med Holtålen
kommune. Et annet utviklingsprosjekt sammen med UDIR sitt veilederkorps, og som har pågått i
1 ½ år ble evaluert og sluttstilt i juni. Tips til metodikk og arbeidsmetode fra LP og samarbeidet
med veilederkorpset videreføres i pågående prosjekter. Høsten 2015 startet alle skolene opp 2
nye skolebaserte utviklingsprosjekt i samarbeid med Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet
som skal pågå i henholdsvis 1 1/2 og 2 år. Begge disse prosjektene har fokus på elevens
læringsmiljø og å utvikle skolen som lærende organisasjon. Begge prosjektene er også
oppfølging av Fylkesmannen tilsyn i 2013 og 2014.
Barnehagene skal etter samme måte å organisere utviklingsarbeidet på igangsette
barnehagebasert kompetanseutvikling i 2016, sammen med tre andre kommuner i
Gauldalsregionen.
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2 spennende og helt nye tiltak sektoren har vært involvert i 2015 er
 Mottak for enslige mindreårige – et samarbeid mellom kommunen og LHL klinikkene
Røros
 Planlegging av samisk barnehage/barnehageavdeling
Røros kommune har deltatt i planleggingen av et nytt mottak for enslige mindreårige. Mottaket,
med Røros kommune som driftsansvarlig og LHL Klinikkene Røros og Moan gård som
driftsoperatør fikk kontrakt med UDI helt på tampen av 2016. De enslige mindreårige som skal
bosettes i kommunen i løpet av 2016 og 2017 vil sannsynligvis rekrutteres fra dette mottaket
En egen samisk barnehage/barnehageavdeling ble i løpet av 2015 initiert gjennom en
foreldreinteressegruppe og Aajege. I utredningsarbeidet har administrasjonen hatt flere møter
med interessegruppa. I november fattet kommunestyret vedtak om videre utredning av en slik
avdeling, men lokalisert til en av kommunens sentrumsbarnehager.

2.5. Økonomi
Regnskapet for 2015 viser en kraftig økning i driftsinntekter på drøyt 33 millioner i forhold til
2014. Avviket på ca. 50 millioner mot samlede budsjetterte inntekter fordeler seg på ca.. 40
millioner i overføringer med krav til motytelse, ca.. 2,3 millioner kroner i konsesjonsinntekter
(som ikke budsjetteres som inntekt, da de avsettes til fond hvert år) og ca.. 4 millioner i andre
salgs- og leieinntekter. Dette viser en betydelig bedre presisjon i inntektsbudsjetteringen enn vi
så forrige år. Lønnsutgifter er lavere enn i 2014, og justert for refusjoner ca. 1 % over budsjett.
Dette viser at vi fortsatt ikke er helt i mål når det gjelder å nå budsjettmål for lønn, som er
kommunens klart største utgiftspost, men også her er måloppnåelsen betydelig bedre enn i
2014.
Skatt og rammetilskudd endte for året opp på budsjett, noe som viser at antagelser rundt
befolkningsutvikling og demografi har slått godt til i budsjettprosessen. Det er et mål for
fremtidige økonomiplaner å utvikle et mer detaljert syn på alternative demografitrender og hvilke
effekter disse har på kommunens inntekter. En ser at de årlige beregningene i grønt hefte
stemmer godt, men for å få en økonomiplan med god nok presisjon bør kommunen ha en
sterkere fokus på å beregne alternative effekter av endret befolkningssammensetning.
Generelt viser de aller fleste virksomheters budsjettavvik en svært mye større grad av
måloppnåelse enn tidligere, og brutto driftsresultat endte på ca.. 2 millioner over budsjett og ca..
30 millioner over fjorår. Dette er et svært godt resultat, som tydelig viser effekten av en bedre
budsjettprosess og bedre budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Regnskapsmessig
mindreforbruk på 11 millioner kroner etter budsjetterte avsetninger, kommer i hovedsak fra
følgende avvik mot budsjett:
 Sosiale kostnader/pensjon 3,6 millioner under budsjett
 Finanskostnader 2 millioner under budsjett
 Ca.. 1,8 millioner i integreringstilskudd for sent bosatte flyktninger, disse midlene ville blitt
avsatt til flyktningefond om ikke ROBEK-statusen forhindret dette
 Forbedrede rutiner for kompensasjonskrav for ressurskrevende brukere økte inntekter med
ca.. 1 million
 Mer korrekt allokering av kostnader til selvkostområdene reduserte felleskostnader med 1
million
 Nye forsikringsavtaler reduserte forsikringskostnader med 1 million. Denne reduserte
kostnaden er for sentraladministrasjonen i praksis utlignet av en feilbudsjettering av
godtgjørelse politikere.
 Tilskudd til private barnehager endte lavere enn budsjettert. Det er vanskelig å budsjettere
dette eksakt, da sammensetting av barnetall i de forskjellige kategoriene har stor
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innvirkning på stønadssatsene. Det er et mål å alltid budsjettere etter et «worst case»scenario på disse kostnadene.
Samlet forklarer disse avvikene ca 10 millioner kroner i differanse mot budsjett.
Selv om et mindreforbruk av denne størrelsen ved første øyekast kan virke som om budsjettet
for 2015 var altfor trangt i forhold til tilgjengelige rammer, er det viktig å påpeke at de fleste av
avvikene er av en slik art at de ikke kan budsjetteres, og det er viktig å budsjettere forsiktig med
tanke på at kommunen ikke har noen fondsmidler tilgjengelig for å dekke inn uventede, negative
avvik.
Netto driftsresultat for året er ca. 4%. Dette må kunne anses som svært solid. Et resultat på ca.
2% over tid kan sees på som tilstrekkelig for en kommune med disposisjonsfond av passende
størrelse. Til sammenligning hadde Røros i perioden 2004 til 20014 et gjennomsnittlig
driftsresultat på -0,1%. Dette i en periode da både momskompensasjon fra investeringer og
aksjeutbytte til tider utgjorde store, ikke gjentagende, inntekter.
2015 kan være året da Røros snudde en svært langvarig trend med synkende reserver og
resultater langt under både kommunegruppe og andre, sammenlignbare kommuner. Skal dette
skje, er det overordnet viktig at administrasjonen viderefører og videreutvikler sin rolle som
støtte for virksomhetene i økonomioppfølging og – planlegging. Det er også avgjørende at
politikerne holder fast på vedtatte økonomiplaner og effektiviseringstiltak.
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2.6. Forpliktende plan for inndekning 2015-2019
Vedtatt plan for inndekning og gjenoppretting av balanse i kommuneøkonomien slik den så ut
ved avleggelse av budsjett 2016, økonomiplan 2017-2019. Disse tiltakene må ligge til grunn for
økonomiske disposisjoner i årene som kommer, og må anses som kommunens «kontrakt» med
Fylkesmannen hvor vi viser hvordan vi skal ut av ROBEK-listen, og få tilbake full beslutningsrett
over egen økonomi.

Tiltak

Beskrivelse

Øket sats, forbedret
innkreving
Reduksjon stillinger
Skole
Røros skole
Omorganisering til
Skole
oppvekstsenter
Glåmos
Omorganisering til
Skole
oppvekstsenter
Brekken
Omorganisering til
Barnehage
sentrumsbarnehage
E.skatt

Teknisk
Finans
Helse
Helse

Helse

Kultur

EPC-prosjekt

Startpunkt
2014

2015

2016

0

9 000

500

0

950

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

0

300

300

0

600

600

0

600

600

0

500

250

500

2500

1100

-

Redusert avdrag –
0
kirkelån
Redusere lederressurs
0
Røros sykehjem
Redusere
sykehjemsplasser
0
Røros sykehjem
Redusere
sykehjemsplasser og
åpne dagsenter
Gjøsvika
Økte bilettpriser

950

0

600

-

1 000

Årsverdi
ved
2019
periodeslutt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200

150

50

9 500
1 900
600

1 200
1 200
1 750
3 600
600
1 000

1 200

-

-

-

200
22 750

Tall i tusen
Oppnådd hittil i budsjettåret
Ikke oppnådd hittil i budsjettåret

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
14

2.7. Personaladministrative data
Røros kommune har totalt 525 fast ansatte. Disse utgjør 402 årsverk. Det er 488 kvinner, 312
årsverk, snitt årsverk 0,76, og 117 menn, 90 årsverk, snitt årsverk 0,77. Snitt alder 45. Både
snitt årsverk og snitt alder er stigende.
Rapport: Antall ansatte, årsverk/(ans %)og årsverk (st.%)

K
Antall
pers

M

Gj.snitt
alder

Total

Antall Gj.snitt
Antall Gj.snitt
Årsverk
Årsverk
pers alder
pers
alder
0
0
0
0
0
0

Årsverk

0

0

20-29

22

27,41

16,6

3

26

3

25

26,71

19,6

30-39

67

34,81

49,47

21

35,57

12,92

88

35,19

62,39

40-49

101

44,82

78,51

42

44,79

31,51

143

44,81

110,02

50-59

132

55,69

105,24

31

54,81

24,82

163

55,25

130,06

60-69

86
0

63,56

62,27

62,65

18,6

106

63,11

80,87

0

0

20
0

0

0

0

312,09

44,76

90,85

0
525

0,00

117

45,01

402,94

-20

70Total

408

45,26

0

Inkluderende arbeidsliv (IA)
Røros kommune ble tilsluttet ordningen ”Inkluderende arbeidsliv” fra våren/sommeren 2003.
Målene i IA-arbeidet er 1) redusert sykefravær, 2) hindre frafall og øke sysselsetting av
personer med nedsatt funksjonsevne, 3) øke den reelle pensjonsalderen.
Samarbeid med NAVs arbeidslivssenter skjer ved at representanter derfra deltar på
personalmøter, ledermøter etter initiativ fra virksomhetsledere.
Tilrettelegging skjer ofte før den ansatte sykemeldes. Det betyr at behovet fanges opp på et
tidlig tidspunkt. Under sykmelding vurderer virksomhetsledere ytterligere tilrettelegging.
Flere virksomheter har avtalt og gjennomført praksisplassordning med NAV.
Høsten 2015 ble det opprettet et overordna IA-utvalg som arbeider med disse spørsmålene på
overordna nivå. IA-utvalget består av representanter fra partene i arbeidslivet, samt
hovedverneombud, representanter fra bedriftshelsetjenesten (BHT) og NAV
arbeidslivssenter/lokalt. Utvalget, som er et underutvalg til AMU, skal bistå ledere samt finne
løsninger på problemstillinger knyttet til ulike forhold i IA-arbeidet.
Arbeidet med å samordne IA-arbeidet med annet hms- og kvalitetsarbeid ble startet opp høsten
2015. På denne måten er IA-arbeidet tydeliggjort på virksomhetsnivå.
Sykefravær
Tabellen nedenfor viser sykefraværstall for 2015. Samlet fravær for 2015 er 8,3 %. Tallet
inkluderer både egenmeldt og legemeldt fravær. Fraværsprosenten for 2014 var 8,4 %.
Sentraladministrasjonen har et lavt sykefravær. Sykefraværet vil for øvrig bli kommentert for
hver virksomhet.
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Virksomhet
Sentraladministrasjonen
Glåmos oppvekstsenter
Røros kulturskole
Røros VOsenter/flyktningtjeneste
Røros sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Kultur
Brann/redning

Fravær
2015
3,7
13,4

Virksomhet

0,4
14,9

Røros skole/sfo
Brekken oppvekst- og
lokalsenter
Røros barnehage
Helse

12,1
13,0
2,1
1,3

Gjøsvika sykehjem
Interkom. barnevern
Tekniske områder
Samlet fravær

Fravær
2015
5,5
9,0
12,3
4,5
13,4
14,3
5,3
8,3

Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg i personal- og
organisasjonssaker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens
arbeidsgiverfunksjon og den del av kommunens administrasjon som ikke er lagt til andre
folkevalgte organer eller rådmannen. Som følge av endret politisk organisering, vil
formannskapet sammen med 2 tillitsvalgte utgjøre kommunens administrasjonsutvalg.
.
Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1. Utvalget er kommunens
fagutvalg i arbeidsmiljøspørsmål og behandler saker etter arbeidsmiljølovens § 7-2. Utvalget
behandlet 5 saker: 1) valg av nye medlemmer i AMU, 2) organisering av IA-arbeidet, 3) AKANkjøreregler, 4)utkast til årsplan mellom Røros kommune og BHT as, 5) budsjett 2016.
AKAN-utvalget og IA-utvalget er underutvalg.
Tilsyn og internrevisjoner
Tilsyn og internrevisjoner er en viktig del av kontrollregimet. I 2015 ble det laget en oversikt over
tilsyn de siste 3 åra.
Tilsyn
Tilsynsmyndighet
Interkommunalt
branntilsyn

Tema
Branntilsyn

Fylkesmannen

Tilsyn etter krisesenterlova
Tilsyn med tjenestetilbud
til personer med rus/psykiske helseproblemer
Tilsyn med samhandling
om utskriving av pasienter
fra
spesialisthelsetjenesten til
kommunene.

Tilsynssted
Røros barnehage (Øya, Ysterhagaen,
Kvitsanden)
Røros brannstasjon
Øverhagaen bofellesskap
Glåmos oppvekstsenter (barnehage og
skolen)
Røros skole
Rådhuset
Røros sykehjem
Gjøsvika sykehjem
Røros kommune
Psykisk helsetjeneste

Røros kommune
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Det lokale el.tilsyn
Røros kommune
Kartverket
Arbeidstilsynet

Elektrisk anlegg og utstyr
Tilsyn etter barnehagelova
Matrikkeltilsyn
Forebyggende arbeidsrelatert skade og sykdom.
Bruk av
bedriftshelsetjeneste i
kommunen.

Ratvollen museum
Alle barnehagene i kommunen
Tekniske områder
Røros kommune

Internrevisjoner
Internrevisjoner skjer etter en årsplan som vedtas av rådmannen ved hvert årsskifte. I 2015 er
det gjennomført følgende internrevisjoner:
Tema
Registrering og oppfølging av kunstverk eid av
Røros kommune
Byggesaksbehandling
Næringsmiddelhåndtering
Helse, miljø og sikkerhet

2.7.1.

Tilsynssted
Kultur og fritid
Tekniske områder
Gjøsvika sykehjem
Tekniske områder - uteseksjonen

Etisk standard

Etiske problemstillinger gjelder både politisk ledelse og hele kommuneorganisasjonen. De
etiske retningslinjene inngår i dag som en del av personalreglementet.

2.7.2.

Likestilling

Lønnsforhold
Vårt lønnssystem er basert på lønn ut fra kompetanse og ansiennitet. Det er dermed
kjønnsnøytralt.
Den gjennomsnittlige stillingsprosenten er svakt stigende og er i dag 0,76 for kvinner og 0,77 for
menn
Hovedtariffavtalen i KS-området har følgende inndeling:
Kap 3 – kommunens toppledere og de som rapporterer direkte til disse
Kap 4 – ansatte som får sin lønn forhandlet både sentralt og lokalt, omfatter de aller
fleste
Kap 5 – ansatte som får sin lønn forhandlet lokalt
Tabellen viser lønnsnivå, lønnsspenn og snitt lønn for menn og kvinner innen de ulike
forhandlingsgrupperingene.
Heltidskultur
Røros kommune har lenge hatt retningslinjer for arbeidet med uønsket deltid. Disse er under
revisjon.
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Forhandlingsområde

Lønnsspenn

Snitt

3.4.1
3.4.2 – Sentraladministrasjonen

620.000 – 700.000

850.000,673.400

Kap 3.4.2 Virksomhetsledere

575.000 – 667.000

602.142

Kap 4 Avdelingsledere

407.000 – 639.000

525.652

Kap 5

460.500 – 538.000

515.152

Kap 4

274.700 – 626.100

402.070

K
M
K
M
K
M
K
M
K
M

693.333
643.500
589.857
614.428
517.375
544.571
501.600
525.576
402.061
402.080

2.8. Rådmannens internkontroll
Siden 2015 har det vært arbeidet systematisk med rådmannens internkontroll. Etter
omorganiseringen f.o.m. 1. mai 2015, ble Kvalitetsutvalget lagt ned. Organisasjonsavdelingen
har nå ansvar for oppfølgingen av dette arbeidet, og virksomhetsledelsens ansvar her er
tydeliggjort.
Det er lagt ned et stort arbeid med helhetlig styring med utgangspunkt i arbeidet i ROBEKnettverket. Alt dette styrker rådmannens internkontroll.

2.9. Målstyring og utvikling av virksomheter
Område
Sentraladministrasjonen

Oppvekst

Helse og sosial

Kultur

Tekniske områder

Brann

Heltid/deltid
Heltid

Antall
23

Deltid

9

Heltid

100

Deltid

52

Heltid

62

Deltid

153

Heltid

6

Deltid

6

Heltid

57

Deltid

24

Heltid

10

Deltid

21

K/M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M

Antall
12
11
9
0
81
19
43
9
59
3
146
7
2
4
6
0
33
24
16
8
0
10
0
21
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Kommunestyret vedtok i 2012 at det skulle etableres et helhetlig omstillingsarbeid i kommunen.
Som grunnlag for omstillingsarbeidet ble det vedtatt å gjennomføre en KOSTRA-analyse og en
kommunekompass-evaluering. Disse analysene har gitt verdifulle bidrag til fortsettelsen av
omstillingsarbeidet. Som et resultat av omstillingsarbeidet ble en egen utviklingsstrategi for
Røros kommune utarbeidet. Utviklingsstrategien 2014-2016 har 5 delstrategier og bygger på en
overordnet tenkning for myndiggjøring, resultatledelse, mål og resultatstyring, samt
kvalitetsforbedring gjennom åpne og inkluderende prosesser.
Sentralt i strategien står en effektiv forvaltning av fellesskapets midler, med bakgrunn i politisk
vedtatte mål og rammer og med et klart og tydelig fokus på brukerne og innbyggerne i Røros
kommune. I dette bildet handler delstrategi 5 - helhetlig styringssystem i hovedsak om tre ting:
Resultatledelse
 Flytte fokus fra tiltak til resultat – hva virker og hvorfor?
Sette mål og styre på flere dimensjoner enn bare økonomi
 Tjenestekvalitet
 Organisasjonskvalitet
 Samfunnskvalitet
 Økonomi
Dialogbasert styring
 En styringsform som har en systematisk styringsdialog med alle interessenter for å sikre
felles forpliktelse og energi for retning og mål.
For 2015 har utviklingsarbeidet i virksomhetene hovedsakelig vært fokusert på følgende
aktiviteter:
 etablering av rådmannens overordnede årshjul
 etablere årshjul på virksomhetsnivå basert på rådmannens overordnede årshjul
 starte arbeidet med å etablere styringskort med kvalitetsmål i alle virksomheter, samt
fortsette arbeidet med styringskort i pleie- og omsorg
 Integrere oppfølging av styringskort i eksisterende plandokument (økonomiplan,
årsberetning og tertialrapport)
 etablere lederavtaler
 oppdatere delegeringsreglement
 forberede organisasjonen på gjennomføring av medarbeiderundersøkelse samt
brukerundersøkelser i 2016.

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
19

SENTRALADMINISTRASJON

3.
Ansvar

Ansvarsnavn
ALLE

1000
1001
1002
1004
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108
1109
1110
1120
1130
1202
1203
1305
1306
2700

Politiske utvalg
Politiske partier
Politiske valg
Kontrollutvalg
Rådmannskontoret
Økonomiavdelingen
Fellesutgifter IT
Fellesutgifter
Arbeidsmiljøutvalget
Reserverte tilleggsbevilgninger
Skatteavdelingen
Lønningskontor
Regnskapskontrollen
Servicetorg
Felles grunnskole
Felles helse- omsorg
Sivilforsvaret
Eldrerådet/ Ungdomsrådet
Verdensarvkoordinator
Prosjekt
PP-tjenesten

Regnskap
BudsjettAvvik
Regnskap
2015
ramme 2015
2014
30 136 473
31 363 661
-1 227 188
30 136
473
2 989 079
1 827 679
1 161 400 2 989 079
64 690
65 000
-310
64 690
135 004
45 000
90 004
135 004
702 756
737 100
-34 344
702 756
6 862 125
7 109 548
-247 423 6 862 125
4 022 134
3 580 388
441 746 4 022 134
3 958 324
3 734 000
224 324 3 958 324
3 634 954
6 349 430
-2 714 476 3 634 954
649 635
630 000
19 635
649 635
5 000
100 000
-95 000
5 000
770 517
1 008 600
-238 083
770 517
1 688 292
1 670 000
18 292 1 688 292
228 695
263 900
-35 205
228 695
1 986 761
1 913 216
73 545 1 986 761
4 754
0
4 754
4 754
64 049
0
64 049
64 049
158 954
180 000
-21 046
158 954
16 858
30 000
-13 142
16 858
0
0
0
0
-29 207
0
-29 207
-29 207
2 223 099
2 119 800
103 299 2 223 099

3.1. Stab/Støtte
Sentraladministrasjonen har et betydelig mindreforbruk totalt sett. Hovedårsakene til dette er
bl.a. lavere forsikringskostnader på grunn av at kommunens forsikringer ble lagt ut på anbud. I
tillegg gir inndekning av felleskostnader knyttet til selvkostområdets andel et positivt utslag.
Dette har ikke tidligere vært konsekvent håndtert, men er nå satt i system for hele
selvkostområdet. Se også ansvar omtale ansvar 1103. Noen utfordringer med merforbruk på
enkelte områder er også blitt løst med dekning innenfor rammen. Dette vil bli kommentert på
aktuelle ansvar.
Økonomiavdelingen
Avdelingen disponerer 4,6 årsverk, og har ansvar for regnskapsføring, behandling av inn-og
utgående fakturaflyt, rapportering og andre funksjoner som støtteavdeling i rådmannens stab.
2015 har vært første hele driftsår med nytt økonomisystem fra Visma. Systemet fungerer
teknisk godt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før en utnytter funksjonalitet og
støttesystemer optimalt. Det er et sterkt fokus på økt systemforståelse i avdelingen, noe som på
sikt skal gi en bedre og mer effektiv økonomifunksjon med mindre grad av manuelle funksjoner.
Økonomisk endte året med et merforbruk for avdelingen på drøyt 440’ dette stammer i sein
helhet fra årsoppgjøret da det ble bestemt å av forsiktighetshensyn avsette 600’ for eventuelle
tap på fordringer i forbindelse med en stor opprydningsprosess i gamle krav som ansatte i
økonomi- og kemneravdelingen har jobbet med i den senere tid. Det er ikke usannsynlig at
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deler av denne avsetningen kan tilbakeføres neste år, sa innfordringen virker å fungere svært
godt.
Økonomiavdelingen har i 2015 hatt som mål å bli en mer synlig del av organisasjonen ved å
delta aktivt i prosjekter og kommunikasjon med enhetene. Rådgivning og rapportering vil
fremover bli en viktigere og viktigere del av driften, mens dokumenthåndtering blir mindre
tidkrevende etter at bokføringsfunksjonene samles i en felles avdeling i Holtålen fra 1.
september 2016.
Etter store utfordringer med sykefravær i 2013 og 2014, har dette forbedret seg betraktelig i
2015, og avdelingen har nå en fraværsprosent på linje med resten av sentraladministrasjonen.

Fellesutgifter IT, inklusive investeringer
Regnskapet for 2015 viser et merforbruk på kr 224.324,- når det gjelder fellesutgifter IT. Til det
er å si at det foregår en omlegging av praksis med hensyn til hvordan IT-kostnadene skal
belastes internt i kommunen. Til nå har disse kostnadene blitt belastet den enkelte avdeling
eller enhet, men vil fra nå av bli samlet under IT-avdelingen. Dette vil i en overgangsfase kunne
medføre at enkelte utgifter blir regnskapsført på IT – uten at de nødvendigvis er budsjettert der.
Om man tar hensyn til dette for regnskapsåret 2015, er det reelle avviket ca. kr 200.000,- under
budsjett – altså i positiv retning.
Det har vært et mål for 2015 å gjenoppta og forbedre løsningen med Papirløse Møter/Politikere,
men investeringen innkjøp av iPader til politikere ble ikke vedtatt for 2015. Med det var også
hensikten med opplæring borte. Vi satser med ny frisk i 2016. Formålet er å gi politikerne
saksdokumenter elektronisk, og ikke lenger på papir.
En annen satsing var å fornye våre hjemmesider. Dette er en felles sak for Os, Holtålen og
Røros kommuner. Prosjektet ble så vidt påbegynt i 2015.
Som en naturlig følge av åpningen av servicetorg var det et stort behov for å fornye vår
sentralbordløsning. Infonett har besluttet å avvikle satsningen på telefoniløsninger og vi startet
prosessen med å finne andre løsninger. Valget falt på å inngå et samarbeid med
Værnesregionen og flere andre kommuner i Midt-Trøndelag om å gå ut på anbud. Dette
arbeidet ble så vidt påbegynt i 2015. Røros kommune er ikke lenger bundet av innkjøpsavtalen
med Sør-Trøndelag fylkeskommune fra 01.01.2016, men har kjøpt selskapet Abakus sammen
med flere andre kommuner, og dette selskapet vil fylle rollen som fylkeskommunen har hatt.
SvarUT er en løsning som leveres av Evry og som skal oppfylle myndighetenes krav om digitalt
førstevalg når det gjelder korrespondanse mellom offentlige virksomheter i Norge og landets
innbyggere. Dette prosjektet ble påbegynt i 2015 og vil sluttføres i 2016. Dette er også et
samarbeidsprosjekt mellom Os, Holtålen og Røros.
Fellesutgifter, felles helse-omsorg, felles grunnskole
Fellesutgifter har et betydelig mindreforbruk. Hovedårsaken til dette er langt lavere
forsikringskostnader enn budsjettert etter at dette ble lagt ut på anbud. Samtidig viser porto et
større overforbruk, men årsaken er at utgiftene skulle vært ført på servicetorg, der de var
budsjettert. Dette ble rettet opp etter rapport 2. tertial. For øvrig er det kostnadsført mer
konsulenttjenester enn budsjettert, men dette dekkes i hovedsak opp av innvilgede OU-midler
(KS), prosjekt omstillings- og utviklingsarbeid.
Et annet forhold som bidrar til mindreforbruket, gjelder såkalte «ikke henførbare indirekte
kostnader». Dette er inndekning av felleskostnader som gjelder selvkostområdets andel av
f.eks. lønnsutgifter personal, økonomi og IT som da skal dekke den andelen av driften som er
selvkost.

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
21

Det er også et merforbruk på kontingenter. Dette må imidlertid sees i sammenheng med ansvar
1000 politiske utvalg der samme post har et mindreforbruk.
Felles helse-omsorg gjelder prosjektmidler til omstillingsarbeid pleie og omsorg som vil bli
dekket av innvilgede skjønnsmidler. Felles grunnskole kommenteres under kap. 2.4.
Kommunalsjef oppvekst.
Servicetorget
Servicetorget ble etablert i «Postgården» 09.06.2015. Servicetorget består av ansatte som er
overført fra etatsadministrasjonene med liknende arbeidsoppgaver. Utgangspunktet var 6
stillinger og helst så nær opp til 100 % som mulig: 1 lederstilling og 5 andre stillinger. Ved årets
slutt var det tilsammen 5 hele stillinger. Medarbeiderne har ulik kompetanse som kan håndtere
et mangfold av henvendelser. I tillegg er det en stilling (politisk sekretær) knyttet til
rådmannskontoret, men som er lokalisert på servicetorget.
Bakgrunnen for etablering av servicetorget har vært å få samlet en del like funksjoner og få èn
dør inn til Røros kommune. Det har vært jobbet med dette lenge. For Røros kommune som har
mange bygninger, er det veldig viktig å ha et sted hvor publikum kan komme uansett hva de
lurer på. Målet er at alle som tar kontakt med servicetorget skal være fornøyd med den
mottakelsen de får selv om alt ikke kan løses i 1.linjen.
Servicetorget skal være behjelpelig med kontakt inn mot saksbehandlere spesielt mot tekniske
tjenester, men også mot andre områder/virksomheter. Fra oppstart har det vært en
byggesaksbehandler som har hatt kontor på servicetorget hele tiden. Bakgrunnen har vært at
det erfaringsmessig er mange henvendelser som gjelder byggesak. Det er også viktig med en
kompetanseoverføring slik at servicetorgansatte gradvis lærer mer og kan gi bedre veiledning
og hjelp for de som har ulike byggesaksspørsmål. Med bakgrunn i hva både saksbehandlerne
og publikum og ansatte på servicetorget har erfart, har dette fungert godt. Det gir mer tid for
saksbehandlere til å jobbe godt, publikum som trenger direkte kontakt får fortsatt det og
medarbeidere på servicetorget lærer mer.
Servicetorget er godt i gang, og får mye gode tilbakemeldinger, men vil måtte bruke en periode
for å kjøres inn. Det ble oppstart rett før sommerferien i 2015 og med kommunevalg høsten
2015, fikk servicetorget en pangstart! I oppstartsåret har det vært fokus på publikum, både
innbyggere, hytteeiere og besøkende ellers, samt å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte og
utføre de arbeidsoppgavene som har fulgt med på en god måte. Det har vært et travelt
oppstartsår, og selv om vi ser at servicetorget er godt i gang, vet vi at det er mye å jobbe med
fremover. Det er blant annet planer om å flytte flere oppgaver til servicetorget, men dette skjer i
samsvar med at de oppgavene som fulgte med over fra oppstart fungerer godt. Servicetorget
skal også ha stor kunnskap om og tilgang på informasjon fra alt som skjer i ulike virksomheter
som det blant annet er viktig at innbyggere kjenner til. Det handler om å bygge opp god
informasjonsflyt innad i organisasjonen Røros kommune. Det er et område som er viktig for at
servicetorget skal kunne fungerer best mulig. Da er vi avhengige av hverandre. Her er det mye
å gå på, og det skal utvikles videre.
Servicetorget skal i utgangspunktet ikke bruke ressurser på vikarer. I budsjettet ser det ut til at
det er brukt et stort beløp på vikar, men det er en feil i lønnsføringen som er rettet opp. Det skal
være god kontroll på budsjettet for lønn, da en av stillingene går på selvkost og ikke vil bli
belastet servicetorget.
Fremtidige utfordringer
Servicetorget i Røros kommune er godt i gang, men har samtidig en del utfordringer fremover.
 Endelig sentralbordløsning er ikke på plass, men vil komme i 2016. Dette vil forbedre
håndtering av telefonhenvendelser.

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
22









Det er viktig å bruke ressursene på best mulig måte for å håndtere de oppgavene som
servicetorget skal løse.
Servicetorget hadde fra starten av en del oppgaver knyttet til stillingene som ble flyttet
over. Disse oppgavene skal fortsatt gjøres på en god og hensiktsmessig måte, selv om
det også kommer til nye oppgaver.
Det viktig at oppgaver som må gjøres kontinuerlig kan gjøres av flere enn en person.
Ansatte som ble med i servicetorget har alle oppgaver som bare gjøres av en og som
bare den ene kan. Det er sårbart. Servicetorget jobber med å bli mer fleksibel gjennom
intern opplæring. Dette er vi i gang med, men det er utfordrende å få satt av felles tid.
Servicetorget har i dag en del store arbeidsområder/oppgaver som krever ressurser og
stor nøyaktighet. Da spesielt ansvar for arkiv og ansvar for en del knyttet mot teknisk
område som bl.a å følge opp systemet Komtek, fakturering av kommunale avgifter.
Samtidig er servicetorget på mange måter kommunens ansikt utad ved at en stor del av
jobben er kunde- og publikumsbehandling. Dette er noe som må kombineres og
balanseres på en god måte hele tiden.
Større grad av digitalisering stiller store krav til endring av tjenesteutøvelse. Dette gjelder
også for arkivtjenesten med utvikling av Digipost, der framtidig korrespondanse fra det
offentlige skal skje via nett. Det er nasjonale føringer på dette.

3.2. Kemner
Beskrivelse av virksomheten
Kemnerkontoret står for innkreving av skatter og avgifter for staten, Sør-Trøndelag og Hedmark
fylkeskommuner og kommunene Holtålen, Røros og Os kommune i Hedmark. Røros, Os og
Holtålen har inngått samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen, geografisk plassert i Røros med
2,6 årsverk.
Hovedoppgavene er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt
veiledning og kontroll av arbeidsgivere. Kontroll av arbeidsgivere skjer i gjennom samarbeidet
Regnskapskontrollen i Fjellregionen som har felles kontor med kemnerkontoret. Samarbeidet
består av 2 kommuner i Sør-Trøndelag og 6 i Hedmark.
I tillegg bistås det med tvangsinnfordring av kommunale eiendomsavgifter, samt innfordring av
andre kommunale krav til deltakerkommunene.
Enheter og ansvar i virksomheten
Kemnerkontoret ligger godt innenfor det vedtatte budsjettet. Vi har gjennomført det som vi har
planlagt i forhold til kurs osv. En del av forklaringene for at vi ligger under budsjettet er at vi har
ca. kr 47.000 mer i gebyr inntekter samt at vi har omfordelt ca. kr 21.800 mer i lønnsutgifter enn
budsjettert. Videre så er utgiftene til KLP ca.
kr 56.800 lavere enn budsjettert. I tillegg har vi hatt sykepengerefusjon med ca.
kr 77.400. Ellers så er det et par poster som ikke er korrigert fullt ut etter omfordeling med
Arbeidsgiverkontrollen, samt at vi vurderer nøye før vi foretar innkjøp i forholdt til om ting er
nødvendig eller kjekt å ha.
Evaluering av driften
Driften på kemnerkontoret har gått som planlagt og men vi nådde ikke alle innfordringskrav som
er gitt av Skattedirektoratet. Selv om vi ikke nådde kravene til innfordring og arbeidsgiverkontroll
mener vi at ressursen på innfordringsområdet er tilstrekkelig. Selv om målet er at utlignet skatt
skal inn, så er det slik at når det ikke er noe å hente så vil det nødvendigvis bli stående
restanser som gjør at vi ikke når innkrevingsmålene på rapporteringstidspunktet. Disse
skattekravene må vi bruke mere tid på for å få dekt opp skatterestansen. Det at vi har ansvaret
for kommunal innfordring for deltaker- kommunene har ikke påvirket at vi ikke har nådd kravene
satt av Skattedirektoratet. Innfordringen at skattekrav har førsteprioritet. Vi har valgt å
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samarbeide om den kommunale innfordringen for å få utnyttet ressursene og kompetansen på
innfordring mest og best mulig.
Framtiden
Ut i fra dagens situasjon er vi tilstrekkelig bemannet. Vårt innfordringsprogram for skattekrav
SOFIE gjør oss mer effektiv, samt at innrapportering av inntekstopplysninger er overtatt av
skatteetaten og A-ordningen gjør at vi har fått frigjort ressurser. Vi har fra og med 01.01.2016
overtatt skatteinnfordringen også for Tolga kommune.
Regnskapskontrollen
Beskrivelse av virksomheten
Regnskapskontrollen i Fjellregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Holtålen, Røros,
Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner. De handler på vegne av
skatteoppkreveren i deltaker kommunene. De har i 2015 vært 2 kontrollører.
Hovedoppgavene er veiledning og kontroll av arbeidsgivere.
Enheter og ansvar i virksomheten
Arbeidsgiverkontrollen ligger innenfor det vedtatte budsjettet. En del av forklaringene for at vi
ligger under budsjettet er at utgiftene til KLP kr 41 946 lavere enn budsjettert, samt noen
budsjettposter som ikke har vært justert inn fullt ut etter fordeling med Kemnerkontoret. I tillegg
vurderer vi nøye før vi foretar innkjøp.
Evaluering av driften
For 2015 har Regnskapskontrollen ikke nådd Skattedirektoratets mål og krav på antall
kontrollerte objekter og avdekkingskontroller for alle kommunene. Det har blitt gjennomført flere
kurs i forbindelse med saksbehandlingsprogrammet KOSS i 2015. Man har også hatt problemer
med å få tak i regnskapsmateriale ved oppstart av kontroller. Dette har resultert i at kontrollene
har strukket ut i tid.
Framtiden
Regnskapskontrollen har tatt i bruk KOSS fullt ut i 2016. Erfaringer fra andre som har tatt i bruk
KOSS er at kontrollene tar mer tid. For 2015 har man ikke nådd kravet til alle
deltakerkommunene. En må derfor vurdere i løpet av 2016 om bemanningen er tilstrekkelig for
å nå kontrollkravene gitt av Skattedirektoratet fremover

3.3. Verdensarvkoordinator
Koordinator skal serve alle kommunene i verdensarvområdet, dvs. Røros, Tolga, Os, Engerdal
og Holtålen. Koordinatorstillinga lønnes av Riksantikvaren. Røros kommune har
arbeidsgiveransvaret. Stillingsinstruksen er utformet av Klima- og miljødepartementet
Koordinatorfunksjonen skal:
• bidra til god informasjon mellom de lokale, regionale og nasjonale aktørene,
organisasjonene og myndighetene
• koordinere rapporteringen (samlet årsrapport og periodisk rapport til Unesco hvert sjette
år)
• ha oversikt over verdensarvområdet, aktuelle problemstillinger, sentrale oppgaver,
arbeidet som pågår og de ulike aktørene
• melde fra når verdensarvverdiene er truet
• bidra til å gjennomføre planen for forvaltning
• være orientert om status for området og bidra aktivt i formidlingen
• organisere samarbeid og drive nettverksbygging for å involvere ressurspersoner og
kompetansemiljø som har betydning for oppfølgingen av verdensarven
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•
•
•

være mottaker eller adresse for forespørsler og informasjon om verdensarvområdet
delta i nasjonale og nordiske nettverk for verdensarvkoordinatorer
være sekretær for verdensarvrådet (eller tilsvarende)

I 2015 ble det avholdt 4 møter i verdensarvrådet og 4 møter i faggruppa for verdensarven. 23
saker har vært behandlet i verdensarvrådet. 20 saker har vært behandlet i faggruppa.
Koordinator har hatt foreldrepermisjon fra nyåret og fram til juni. Vikar har fungert i en 50 % stilling.
I 2015 har arbeid med verdensarvsenter tatt særlig mye tid. Rett før jul vedtok verdensarvrådet
at Rørosmuseet skal søke om autorisasjon som verdensarvsenter. Senere har Museene i SørTrøndelag gått inn for dette og imøtekommer en slik autorisasjon. Autorisasjonen vil medføre
inntil 1,8 millioner (60 %) i driftstilskudd fra KlD, mot at lokalt/regionalt nivå finansierer opp 1,2
millioner (40%). Koordinator er sammen med Rørosmuseet, ansvarlig for en forundersøkelse
om verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen.
Som i andre år har koordinator særdeles mange representasjons- og vertskapsoppgaver i og for
seminarer, konferanser, samt små og store delegasjoner. Koordinator har også jobbet opp mot
flere forskningsmiljøer. Særlig spennende er prosjektet “Copper in the Early-Modern World. A
Comparative Study of Work and Everyday Life in Falun and Røros.” Prosjektet er finansiert av
Norges Forskningsråd. Prosjektleder er Universitetet i Oslo. Forskningen vil kunne produsere ny
kunnskap om forholdene på Røros og ved kobberverket på 1700-tallet. Denne kunnskapen er
helt vesentlig for det felles formidlingsarbeidet om verdensarv.
Koordinator jobber mye tverrinstitusjonelt og har Rørosmuseet som sin viktigste
samarbeidspartner. I nær framtid bør det vurderes om koordinatorstillinga skal flyttes fra
kommunen til museet i forbindelse med etablering av verdensarvsenter.

3.4. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)
Ansvarsområdets oppgaver
Pedagogisk Psykologisk tjeneste er lovpålagt tjeneste og hjemlet i Opplæringsloven §5-6.
Tjenestens hovedoppgave er å hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. Den
pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der
loven krever det.
Tjenesten har 4 årsverk inkl. leder, samt 0,3 årsverk merkantil.
Evaluering av driften
Regnskapet for 2015 viser et avvik på -103 299. Dette skyldes feil beregning av lønn, og er
rettet opp i budsjettet for 2016.
Tjenesten har hatt stor aktivitet i 2015, både i forhold til oppgaver knyttet til system-rettet arbeid
(kompetanse- og organisasjonsutvikling) og sakkyndighetsarbeid. 32 nye individsaker ble meldt
PPT i 2015, totalt 190 fra barnehage og grunnskole. I tillegg 5 fra Røros
Voksenopplæringssenter.
PP-tjenesten opererer ikke med ventelister, men saksbehandlingstiden (fra melding er mottatt til
virksomhetsleder har fattet enkeltvedtak) er fortsatt over 3 mnd. i de fleste individsakene.
Framtiden
Det er et mål å redusere antall individsaker/sakkyndighetsarbeid som konkluderer med behov
for spesialundervisning, slik at tjenesten kan få større kapasitet til å hjelpe skolene i arbeidet
med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å styrke tilpassa opplæring for elever med
særlige behov. Tjenesten vil sette i gang et samarbeid med skolene for å endre rutiner og
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prosedyrer med tanke på dette, bla krav til førtilmeldingsarbeidet og bedre ordinær opplæring. I
tillegg til at PPT avslutter flere saker etter endt utredning.
I forslag til ny barnehagelov er PP-tjenesten også tillagt de samme oppgaver med hensyn til
kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehagen som i grunnskolen. Det vil i så fall bety et
utvidet mandat og flere pålagte oppgaver for PP-tjenesten.

3.5. Politisk ledelse
Det er behov for å knytte kommentarer til ansvar 1000 Politiske utvalg og 1002 Politiske valg.
Politiske utvalg
Overforbruk her har sin årsak i feil budsjettering og ble melt i 2. tertial. Overføring av lønnsdata
inneholdt ikke godtgjøring til ordfører som derfor ga et feil budsjett for dette ansvaret. Dette
budsjettavviket er inndekket innen sentraladministrasjonens budsjettramme.
Ansvaret inneholder all politisk aktivitet og møtevirksomhet.
Det er også et mindreforbruk for kontingenter. Dette må sees i sammenheng med merforbruk
kontingenter på ansvar 1103. Kontingent KS skulle vært ført på politiske utvalg, kontingenter.
Politisk valg – kommunevalg 2015
Dette avviket ble varslet i 1. tertial. Noen utgifter ble ikke lagt inn i budsjett. Budsjettavviket er
inndekket innen sentraladministrasjonens budsjettramme.

3.6. Næring
Organisering av næringsarbeidet
Organiseringen av næringsarbeidet i Røros kommune ble endret i 2014, hvor det ble vedtatt en
etablering av en felles strategisk næringsenhet med to regionale næringssjefer i Fjellregionen
(med deltagelse fra alle 8 kommunene). Dette er et treårig prosjekt i prosjektplanen for
«Næringsutvikling i Fjellregionen». Regionale næringssjefene jobber med prioriterte prosjekter
på vegne av regionen, hvor målene er å trekke etableringer til regionen, vekst i eksisterende
næringsliv, utvikle relasjoner til FOU- miljøer, bedre infrastruktur, samt kompetanseutvikling og
rekrutteringer generelt.
1. linjetjeneste dekkes av Rørosregionen næringshage
Saksbehandling kommunalt næringsfond 20 % saksbehandlerstilling, var opprinnelig tenkt 40%.
Bruker mindre ressurser nå enn tidligere på næringsarbeidet.
Strategisk næringsenhet har faste kvartals-vise møter med Rørosregionen næringshage og
Destinasjon Røros. I tillegg til møter med bl.a. Næringsforum for Fjellregionen, banker og Røros
vekst.
Rørosregionens næringshage
Rørosregionen Næringshage as (RNH) er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide
for vekst og nyskaping for og i næringslivet. Røros kommune eier 200 av totalt 2.107 aksjer i
selskapet.
Arbeidet til næringshagen skal bidra til nye muligheter og økt verdiskaping for den enkelte
bedrift, og til økt bosetting i regionen. RNH er næringshage for kommunene Holtålen, Røros,
Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen har også aktiviteter rettet mot
næringslivet i Tydal og Selbu.
En stor del av næringshagens virksomhet er knyttet til Det Nasjonale Næringshageprogrammet.
Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt nasjonal
verdiskaping eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene.
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Siva er nasjonal operatør for programmet, og RNH har eneansvaret for leveranser i tråd med
Næringshageprogrammet i Røros kommune.
Rørosregionen Næringshage engasjerer seg videre i et bredt spekter av utviklingsoppgaver
som bl.a.:
 KompetanseForum: Frokost /lunsjmøter, workshops og opplæringsprogram/studier
 Mobilisering til forskning blant næringslivet i kommunen
 Førstelinjetjeneste for næringsutvikling på vegne av Røros kommune
 Etablereropplæring
 Trainee-ordning for hele regionen
 Kompetanseløft Lokalmat - Reiseliv
 Inter-REG: Scandinavian Heartland
 ARENA-søknad: Opplevelsesbasert Verdiskaping på vegne av 30 bedrifter
Rørosregionen Næringshage utfører førstelinjetjeneste innen næringsutvikling på vegne av
Røros kommune. Tjenesten innbefatter at alle med en eller annen form for forretningsidé (både
nystartet og såkalt «knopp-skytning») i Røros kommune har krav på inntil 4 timer fordelt på inntil
2 besøk gratis veiledning hos Rørosregionen Næringshage as. Tjenesten tilbys også til
personer som ikke bor i kommunen, men som ønsker å flytte hit og starte egen næring.
Næringshagen har fire rådgivere (Bård Sundmoen Aas, Sindre Mikael Oterhals, Guri Heggem
og Sigrid M. Jansen) som deler på denne oppgaven. Det betyr at det aldri er mer en maksimalt
2 dager fra en etablerer kontakter næringshagen til vedkommende kan ha en avtalt
rådgivningstime.
I 2015 har Rørosregionen Næringshage arbeidet med 20 - 25 personer med konkrete ideer om
NY forretningsvirksomhet i Røros kommune. Totalt 9 av de bedriftene næringshagen gav råd
gjennom førstelinjetjenesten i 2015, endte opp med etablering av ny virksomhet. (Selskap
registrert i Brønnøysundregisteret i 2015)
Førstelinjetjenesten er tett koblet sammen med næringshagens øvrige tilbud, bla..
etablereropplæring. Tjenesten faktureres Røros kommune med kr. 100.000,- (+ mva) per år.
Strategisk næringsenhet, regionale næringssjefer
5 hovedsatsningsområder med aktiviteter i 2015
Aktivt arbeid for etablering av større virksomheter i regionen
• Bistand vedr. mulig etablering i Havsjøveien i Røros
• Bistand finansiering vedr. etablering i Havsjøveien i Røros, Mathagen
• Hotell i Røros
• Charterflyprosjekt, arbeid med Destinasjon Røros og Destinasjon Funäsfjellene.
• Campingplassutvikling, arbeid sammen med DR
• Prosjektet «Etablering av datasentre i Fjellregionen»
• Arbeidet med flere andre muligheter, som av hensyn til samarbeidspartnere må
behandles konfidensielt
• Mineralnæring (kartlegging nasjonalt). Statusavklaringer mineralvirksomhet i
Fjellregionen – bla. kontaktmøter med NGU og kommersielle aktører
Styrke kontakten og samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøer
• Drøftinger – helhetlig modell for entreprenørskap
• Hjelp til etablering – Tynset teknolab
• Prosessledelse SUM og entreprenørskapssatsing i regionen
• Deltakelse på messer og møter med ungdom i Trondheim, Oslo og regionens
videregående skoler
• Etablert en nærmere kontakt med SINTEF

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
27

•
•
•

Kontakt med Hedmark kunnskapspark sitt røye yngelprosjekt vedr. innlandsoppdrett
Innledende kontakt med Universitetet i Wageningen (NL) og NMBU om FoU-prosjekt
innen bioøkonomi
Det er i tillegg gjennomført en rekke kontaktmøter med aktuelle institusjoner både i
Hedmark og Sør.-Trøndelag, og det arbeides videre med flere muligheter for å styrke
kontakten og samarbeidet

Forstudier mulige nye virksomheter
• Det er gjennomført en forstudie om utviklingsmuligheter i forhold til eiere av fritidsboliger
og en hytteundersøkelse for alle 8 kommunene i Fjellregionen. Det er innvilget
prosjektmidler fra Hedmark fylkeskommune for 2016
• Støtter gjennomføring av en forstudie av mulighetene for etablering av et språksenter i
regionen i samarbeid med Folldal kommune/Folldal Vekst
• Det er gitt økonomisk støtte til en forstudie av utviklingsmuligheter ved flyplassen i
Røros, i samarbeid med Røros kommune
• Pådriverrolle, etablering av mulig RPAS-senter i Røros
• Bio-økonomi. Forprosjekt, hvilke ressurser har vi. Dette er i samarbeid med blant annet
landbrukskontorene. Startet arbeid med Bio-økonomi strategi for Fjellregionen
• Temasamlinger og møter, muligheter for etablering av innlandsoppdrett av røye i
regionen
• Helsesport og ungdomsinstitusjon i Røros
• Bistand til etablering/ organisering av Tynset arrangement
Infrastruktur
• Oppfølging av elektrifisering av Røros og Solørbanen, mer gods på banen.
• Røros Lufthavn, med Avinor åpningstider og drift, rullebane forlengelse og anbudet vedr.
FOT-ruta
• Bredbånd. Mobilisere kommunene til søknad om Nkom midler. Informasjon
Koble næringsliv – privat behov.
• Oppfølging prosjekt Onner invest, risikokapitalfond. Utredet og konkludert ikke grunnlag
• Næringslivet i Røros ber om bedre - flere parkeringsplasser i sentrum. Jobbes med å
finne gode løsninger på dette
Plan, overordnet
• Laget handlings-/tiltaksplan 2015/16 for strategisk næringsenhet
• Samarbeidsmøter med kommunale planleggere, landbrukskontorer
• Statusmøter med kommunene
• Utrede et kompetansehevingsprogram for aktivitets- og opplevelsesaktører – reiseliv
sammen med Tynset kommune, Innovasjon Norge Hedmark, Destinasjon Røros for
fjellregionen
Studenttreff i Trondheim og Oslo for fremtidig rekruttering av arbeidskraft - tilflytning.
Finansiering av næringsarbeidet
Næringsarbeidet i Røros kommune finansieres i hovedsak gjennom tre kilder
Kraftfondet
Kraftfondet finansierer de løpende utgiftene for næringsarbeidet og årlige faste bevilgninger.
Inngående beholdning
Konsesjonsavgift
Sum inntekter

2015
Kr 2 345 312
Kr 2 345 312

Destinasjon Røros

Kr

800 000
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Rørosregionen næringshage
Drift næring
Avdrag lån konsesjonsoppgjør
Næringsprosjekter/næringsplan

Kr
Kr
Kr
Kr

150 000
820 000
645 000
200 000

Sum utgifter
Netto endring fond

Kr 2 615 000
Kr –269 688

Konsesjonsavgiften varierer noe fra år til år og er avgift til kommunen. Finansiering av
næringsarbeidet tas blant annet av konsesjonsavgiften (kraftfondet).
Tallene som gjelder Destinasjon Røros og Rørosregionens Næringshage er årlige faste
bevilgninger som er vedtatt og beløpet er i henhold til tidligere behandling. Destinasjon Røros
jobber med ulike områder knyttet opp mot næringsarbeid og kan overlevere egen rapport på
arbeidet som gjøres. Rørosregionens næringshage har som tidligere skrevet, 1.linje tjeneste for
kommunen og 100 000.- går til det arbeidet. I tillegg hadde Rørosregionens næringshage i
2015, etablererkurs som er de resterende 50 000.- som går til Rørosregionens næringshage.
Det som inngår i drift næring er alle utgifter knyttet til regional næringssjef, saksbehandler for
kommunalt og interkommunalt næringsfond, tilflytterarbeid.
Avdrag lån på kr. 645 000 er et fast årlig beløp.
Næringsprosjekter /næringsplan er budsjettert med kr 200.000.-. Dette er midler som er avsatt
til å kunne brukes til arbeid med strategisk næringsplan, skilting, hytteundersøkelsen 2015.
Prosjektfinansiering
Kommunen har gjennom ulike næringsprosjekter fått tilført midler fra:
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag til prosjektet «Kulturarven».
I dette prosjektet har det vært ansatt en prosjektleder for prosjektet «Kulturarven» i 50 % stilling.
Prosjektet har bestått av tre delprosjekter:
A.
Økt kunnskap om og bruk av lokalmat
B.
Formidling av verdiene i og kunnskapen om verdensarven, naturarven og kulturarven
C.
Sti og løypeprosjekt
Dette prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2015.
Kommunalt og interkommunalt næringsfond
Kommunalt næringsfond fikk i 2015 overført 550 000. Halvparten av disse midlene overføres til
det interkommunale næringsfondet. I tråd med nasjonale føringer for kommunalt næringsfond,
kan midlene her brukes til tiltaksarbeid/ kunnskapsrettet infrastruktur, næringsutvikling,
bedriftsutvikling og investeringer i bedrifter.
Interkommunalt næringsfond – Røros og Holtålen kommune. Fikk i 2015 overført 200.000.- i
tillegg til 275.000.- fra hver av kommunene, til sammen 750.000. Målet med fondet er å styrke
kommunenes arbeid med næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter
som finnes her.
Oversikt over bruken av kommunal og interkommunalt næringsfond 2015:

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
29

Fremtidige utfordringer for 2016
Næringsutvikling er meget viktig for utviklingen av Røros og regionen. Målet med vekst i
befolkningen er blant annet avhengig av utviklingen av arbeidsplasser i regionen. Det er ikke
bare antall arbeidsplasser, men også hva lags arbeidsplasser som er riktig å ha som målsetting
å utvikle/skape. For å trekke til seg egnet arbeidskraft og godt utdannet arbeidskraft vil
interessante alternativ, innhold og karrieremuligheter være viktige elementer.
Både kommunen og regionen må se på og legge til rette for en mer permanent organisering av
næringsarbeidet i løpet av 2016. Hvilke oppgaver bør løses interkommunalt eller kommunalt og
av hvilke aktører. Det må også vurdere om det skal utarbeides en regional strategisk
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næringsplan med kommunale handlings-/tiltaksplaner eller om strategisk næringsplan for Røros
skal revideres med utgangspunkt i eksisterende plan. Det må vurderes hvilke næringer det kan
tilrettelegges for nyetableringer i. Annen sentral problemstillinger er hvordan det kan legges til
rette for økt vekst i eksisterende virksomheter som industri, reiseliv, landbruk, mat/matforedling
og tjenesteyting.
Det er samtidig viktig å ha regionalt tilpassede kurs og kompetanseutvikling gjennom
desentraliserte studietilbud som støtter opp under næringslivets behov.
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4. HELSE – OG OMSORG

RØROS SYKEHJEM
GJØSVIKA SYKEHJEM
HJEMMEBASERTE TJENESTER
HELSE
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Ansvar

Ansvarsnavn
ALLE

3000
3003
3004
3005
3006
3100
3103
3104
3110
3200
3202
3300
3302
3400
3401
3402
3404
3405
3406
3411
3600
3601
3700
3701
3702
3703
3704

Administrasjon helse/sosial
Legevakt/Beredskapsgodtgj.
Legesenter
Intermediær
avd./samhandlingsreformen
BTI
Sosialadministrasjon
Sosialhjelp
Edruskapsvern
Sosiale lån
Helsestasjonen
Jordmorberedskap
Fysioterapitjenesten/ Ergoterapi
Nevrologisk fysioterapi
Røros sykehjem
Gjøsvika sykehjem
Hjemmetjenesten
Arbeid for Yrkes-/utviklingsh.
Tiltak funksjonshem.
TFF Dagsenter
Kreftkoordinator
Psykiatri
Boligsosialt arbeide
Barneverntjenesten
Barnevern i familien Røros
Barnevern utenfor familien Røros
Barnevern i familien Holtålen
Barnevern utenf. Famil.Holtålen

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
127 428 318 128 575 154 -1 146 836
139 235
396
1 350 993
1 571 653
-220 660
3 179 048
2 318 778
2 020 000
298 778
2 173 779
6 268 053
6 127 900
140 153
5 917 043
4 255 323
4 416 001
-160 678
9 352 616
0
2 837 598
5 483 177
-63 873
76 212
5 559 103
-227 425
2 710 254
0
26 466 764
21 627 602
27 994 861
3 935 000
7 581 129
0
57 648
4 832 949
712 617
1 679 034
942 377
1 029 523
620
0

0
2 425 000
4 150 000
-87 500
0
5 810 600
0
2 781 300
3 300
26 849 300
21 212 400
27 765 200
3 935 000
9 138 600
0
50 800
5 543 200
860 600
1 787 800
1 221 000
993 000
0
0

0
412 598
1 333 177
23 627
76 212
-251 497
-227 425
-71 046
-3 300
-382 536
415 202
229 661
0
-1 557 471
0
6 848
-710 251
-147 983
-108 766
-278 623
36 523
620
0

0
2 762 592
4 628 086
-125 553
79 739
5 768 126
-121 273
2 599 501
818
8
27 708 696
23 057 689
25 543 486
3 686 000
12 051 756
0
10
6 365 943
712 445
1 711 811
948 817
1 234 211
0

4.1. Røros Sykehjem
Ansvarsnummer Ansvarsnavn
3400

Røros Sykehjem

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
26 466 764
26 849 300
-382 536
27 708 696

Beskrivelse av virksomheten
Røros sykehjem er et somatisk sykehjem. Sykehjemmet har 2 avdelinger med for tiden 19
plasser i hver avdeling, til sammen 38 plasser. Mellom to – fire plasser blir brukt til
avlastning, rehabilitering og utredningsplasser. Sykehjemmet har 34-36 rom til
langtidsplasser. Sykehjemmet gir sykepleie til alvorlig syke og døende pasienter. Det er viktig
med god fagkompetanse. Sykehjemmet startet sammen med Gjøsvika sykehjem i 2015 opp
med å se på «effekten av strukturerte fagmøte». Det er et forskningsprosjekt gjennom en
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doktorgrad studie ved senter for helsefremmendeforskning ved Hist/NTNU. Hensikten med
studiet er å se på om regelmessige strukturerte fagmøter i sykehjem kan bidra til å redusere
forekomsten av nevro/psykiatriske symptom (atferdsmessige og psykologiske symptom hos
personer med demens eller utfordrende atferd) hos pasienter med kognitiv svikt og videre
undersøke betydning av dette på kvaliteten i pleien. Studiet startet i høsten 2015 og varer ut
2016.
To ansatte har gjennomført en 3 dagers kurs i geriatri. En helsefagarbeider startet med
studiet i omsorg ved livetes slutt gjennom Verdighetsenteret i Bergen.
Drift
2015 har vært et omstillings år. Det er redusert på institusjonsplasser og på ressurser.
Sykehjemmets drift har forandret seg mye i 2014 - 2015. Mot slutten av 2015 og første del av
2016, hadde sykehjemmet redusert 14 langtidsplasser på 2 år, og ressurser fra 47,35 til
41,75. Vi hadde i 2015 17 dødsfall på sykehjemmet og 14 pasienter fikk tildelt
langtidsplass.15 pasienter har vært inne på sykehjemmet fra 1 uke til 5 uker enten på
avlastning og/eller rehabilitering/ behandling. 12 av disse bor fremdeles hjemme. I 2015 har
sykehjemmet brukt 44,4 årsverk, mens det skulle vært brukt 43,4.
.
Sykefraværet har vært på 12,1%
Det er ingen ting som tilsier at sykefraværet kan relateres til omstillingen som foregår i Røros
kommune og ved sykehjemmet. Muskel og skjelett plager, operasjoner og bruddskader er
mye av årsaken til fraværet. Egenmeldinger er ikke unormalt høyt. Det jobbes hele tiden med
å få ned sykefraværet. Fokus på tilstedeværelse, arbeidsmiljø, trivsel på jobb, osv .I 2016 har
vi satt som mål å redusere sykefraværet ned til 9 % .Vi skal jobbe nært med Nav
arbeidslivssenter.
Økonomi
Selv om sykefraværet har vært høyt går art 102001 sykevikar opp i opp med refusjon
sykepenger art 171000. Det kan tolkes slik at høyere bemanningsnorm lønner seg. Vi har
hatt minimalt med innleie på egenmelding på dagtid og ved arbeidsgiver 16 dagers plikt i
forhold til sykemelding.
Art 160000 og 160005 brukerbetalinger, viser 1 mill. mer i underforbruk en budsjettert.

4.2.

Gjøsvika sykehjem

Ansvarsnummer Ansvarsnavn
3401

Gjøsvika Sykehjem

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
21 627 602 21 212 400
415 202 23 057 689

Beskrivelse av virksomheten
Gjøsvika sykehjem har 5 avdelinger med 6 pasienter på hver avdeling. Alle pasienter har en
moderat til langt kommet demenssykdom, med hovedvekt på langt kommet demens.
Pasienter trenger veiledning, tilrettelegging og hjelp til mange eller alle daglige gjøremål 24
timer / døgnet.
Det er pasienter som i deler eller store deler av døgnet (dag/kveld) krever tett oppfølging av
ansatte. Synlig tilstedeværelser er et viktig forebyggende tiltak. Miljøtiltak er et viktig
virkemiddel i forebygging av uro og effektivt som tiltak hvis en pasient blir veldig urolig.
Samtidig er det pasienter som må stelles av to ansatte. Det gjør at det er vanskelig å gå med
mindre bemanning på avdelingene. Ved fravær leier vi inn kortere vakter, men det trengs to
ansatte på hver avdeling. Bygningsmassen gjør det vanskelig for ansatte på avdelingene å
jobbe tett sammen.
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Gjøsvika sykehjem har 35,5 årsverk fordelt på: 31,5 årsverk fagpersonell, 2 årsverk til
renhold og 2 årsverk til ledelse. Fast personale på avdelinger er nødvendig for å kunne følge
opp pasienter, skille mellom normal atferd og avvikende atferd hos en pasient, samt å
vurdere virkning av medisiner. Pasienter med en demenssykdom trenger faste ansatte rundt
seg som kan observere og tolke atferd, plager, ubehag, smerter og virkning av medisiner.
Pasienter kan ofte ikke lenger uttrykke seg verbalt når ting oppstår. Smerter og depresjon er
undervurdert hos pasienter med en demenssykdom og vanskelig å observere.
For pasienter med en demenssykdom er forutsigbarhet, oversiktlig bo-omgivelser, kontinuitet
og fast personalet viktige faktorer for å kunne fungere så optimalt som mulig.
Gjøsvika sykehjem er med i et forskningsprosjekt «Effekten av strukturerte fagmøter».
Hensikten med studiet er å se på om regelmessige strukturerte fagmøter i sykehjem kan
bidra til å redusere forekomsten av nevropsykiatriske symptomer (atferdsmessige og
psykologiske symptomer hos personer med demens eller utfordrende atferd) hos pasienter
med kognitiv svikt og videre undersøke betydning av dette på kvaliteten i pleien. Studiet
startet i høsten 2015 og varer ut 2016.
To ansatte har gjennomført 3 dagers kurs i geriatri, to sykepleiere startet med
videreutdanning i psykisk helse og rus og to sykepleiere starter med studiet i omsorg ved
livets slutt. I 2016 ønsker vi å starte opp igjen med 2-årig utdanning i Demens ABC for
ansatte i >50 % stilling. Mange har gjennomført utdanningen de siste årene.
Vi har som mål at ernæringsstatus hos alle pasienter blir kartlagt og ernæringsplan blir lagt
opp. For å holde fokus på dette området har vi satt det opp som eget kvalitetsmål på
tjenesten på virksomhetens styringskort for 2016. Et annet punkt vi skal ha fokus på i 2016 er
at medisindosetter er lagt opp riktig. Det er fortsatt avvik, og målet er at vi ikke skal ha avvik.
Vi har to store prosjekter framover, sykefraværsoppfølging og omstilling. Sykefraværet er
fortsatt en stor utfordring på Gjøsvika sykehjem, for 2015 var sykefraværet 13,4 %. Det er
mange ansatte som har kroniske sykdommer. Fraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet. Vi
har ikke lyktes å redusere fraværet. I 2016 etableres det et prosjekt hvor blant annet
tillitsvalgte, verneombud, NAV og BHT skal delta.
or budsjettet 2016 er det vedtatt at Gjøsvika skal legge ned 1 avdeling (6 plasser) og dermed
nedbemanne med 5,6 årsverk. Samtidig skal dagsenter for hjemmeboende pasienter med en
demenssykdom åpnes igjen.
Kommentarer til regnskap
Til tross for at Gjøsvika sykehjem gikk med 415.000 i underskudd er det en betraktelig
forbedring sammenlignet med regnskap for 2014. Vi har klart å legge et mye bedre budsjett
for 2015 og har hatt godt fokus på utgifter.
I 2015 har vi for første gang trukket tillegg ut fra fastlønn. Tillegget er lagt under egne
budsjettarter. Budsjettet må fortsatt justeres noe, da fastlønn gikk med 350.000 i overskudd,
mens tillegg samlet gikk med 457.000 i underskudd. Feilen er korrigert på budsjett 2016.
En annen faktor som er hoved grunnlag til overforbruk er sykefravær. For 2016 har vi økt
budsjettet, samtidig jobbes det med et prosjekt for å få sykefravær ned.

4.3.

Hjemmebaserte tjenester

Ansvar

Ansvarsnavn

3402 Hjemmetjenesten
3404 Arbeid for Yrkes-

Regnskap
2015
27 994 861
3 935 000

Budsjettramme
2015
27 765 200
3 935 000

Avvik
229 661
0

Regnskap
2014
25 543 486
3 686 000
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/utviklingsh.
3405 Tiltak funksjonshem.
Sum Alle ansvar

7 581 129
27 994 861

9 138 600
27 765 200

-1 557 471
229 661

12 051 756
25 543 486

Formålet med hjemmebaserte tjenester er å gi hjemmeboende personer nødvendig
helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes og at brukeren kan bo lengst mulig
hjemme.
Brukerne skal ha vedtak med bakgrunn i en individuell vurdering. Alle som oppholder seg i
Røros kommune har rett på helsehjelp jamfør helse og omsorgstjenesteloven §3-1 og §3-2
nr. 6 bokstav a.
Tjenesten driftes 24 timer i døgnet 365 dager i året.
Fra 01.01.15 ble praktisk bistand, hjemmehjelp redusert fra 2.hver uke til 1x pr. mnd. Fra og
02.11.15 ble tjenesten redusert fra tre til to grupper. Det ble da redusert med en
avdelingsleder, samt 70 % reduksjon i turnus. Hjemmetjenesten har 36,28 årsverk for delt på
ulike yrkesgrupper.
Overforbruket i hjemmebaserte tjenester skyldes overtid og innleie av vikarer grunnet
sykefravær, samt at sykehjemmet reduserte med ytterlige 6 plasser i løpet av året. Dette
førte til at hjemmebaserte tjenester fikk flere og krevende brukere i perioder. Fra 01.05.15 ble
senvakta i psykisk helsetjeneste avviklet og brukere overført til hjemmebaserte tjenester.
Midler til en 30 % stilling ble overført hjemmetjenesten.
Sykefraværet i virksomheten har vært høyere enn i 2014. Fraværet var i 2015 på 13 %,
mens i 2014 var det på 7,5 %. Fraværet har ikke hatt sammenheng med arbeidsmiljøet eller
omorganiseringen av virksomheten.
Pr. 31.12.15 var det 262 brukere som var tildelt ulike typer hjemmebaserte tjenester.
Tjenesten utførte ca. 190 besøk i døgnet og hadde en økning av brukere ca. 20.
Ved 2. tertial lå vi an til et merforbruk på kr. 600 000,-. Dette ble redusert til kr.200 000 ved
årets slutt.
Vi fikk flere søknader om omsorgslønn og BPA i løpet av 2015, som det ikke var budsjettert
for.
Hjemmetjenesten hadde en bilpark på 16 biler. Dette er en kombinasjon av kommunale biler
og leasing biler. De eldste bilene er 1998 modeller og gir store driftskostnader. I november
ble 6 leasing biler innlevert og tjenesten måtte erstattes med bruk av privat bil, noe som
medført en del misnøye blant ansatte. Det vil i 2016 bli flere leasing biler i virksomheten.
Dette er et resultat av et prosjekt som har pågått i 2015, og tjenesten er veldig glad for å ha
driftssikre og kostnadseffektive biler, som også gir en mer forutsigbar utgiftspost for
virksomheten.
Hjemmebaserte tjenester sammen med ergo/ fysioterapi har fokus på hverdagsrehabilitering.
Målet er at de skal bo lengst mulig i eget hjem og spare ressurser på bistand på sikt. På
bakgrunn av samhandlingsreformen blir pasienter utskrevet tidligere fra sykehusene. Dette
fører til at kommunene må ta flere tidkrevende oppgaver samtidig som vil redusere årsverk.
Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede
Kjøp av tjenester fra Optimus har vært i henhold til oppsatt budsjett.
Røros kommune kjøper tjenester til tilrettelagte plasser og har en egenandel på Varig
Tilrettelagte Arbeidsplasser. Plasser som blir disponert av NAV.
Da Røros kommune ikke har en formell avtale med Optimus, vil dette bli viktig å utarbeide.
Dette arbeidet er påbegynt i 2015 og vil fortsette videre i 2016.
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Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
Tiltak for funksjonshemmede betjener 22 personer med ulike diagnoser, hvor de fleste bor på
Øverhagan 1. Tjenesten har døgnbemanning med ca. 18 årsverk. 4 av brukerne har 1:1
ressurs.
Tjenesten utfører samme tjenestetilbud som øvrig hjemmebaserte tjenester, men har størst
fokus på praktisk bistand og opplæring til egen mestring, samt nødvendig bistand til
fritidsaktiviteter. Tjenesten har både eldre og yngre brukere, noe som kan være utfordrende i
forhold til aktivitetsnivå og ressurser. Å rekruttere ansatte med fagkompetanse har vært
vanskelig og det har medført at flere helgestillinger står ledige. Dette samt sykefravær gjør at
tjenesten har hatt overforbruk på overtid.
TFF har i hele 2015 vært i prosjekt sammen med Os kommune – Interkommunal drift av
tjenester for funksjonshemmede. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utrede
muligheter for utvidelse av eksisterende samarbeid mellom kommunene innenfor
tjenesteområdene til mennesker med funksjonshemming.
Målsetningen for prosjektet er å beholde/ utvikle god fagkompetanse og tverrfaglig miljø i
små kommuner. Det ble søkt midler av Fylkesmannen i de 2 fylkene og det er mottatt
tilskudd fra begge fylkesmennene.
Prosjektet skal behandles i kommunestyret i begge kommuner i løpet av 2016.
TFF har omtrent samme langtidsfraværet i 2015 som i 2014 fraværsprosenten har vært på
11. Sykefraværet har vært høyere de foregående år. Det jobbes kontinuerlig med å redusere
sykefraværet i form av arbeidsmiljøgrupper, samtaler med ansatte, medarbeidersamtaler i
grupper og samarbeid med BHT og Nav arbeidslivssenter.
På grunn av endret rapporteringsmåte fikk Røros kommune mer inntekter i forhold til
ressurskrevende brukere enn i 2014. Dette førte til at hjemmebaserte tjenester samlet sett
gikk med overskudd.

4.4.

Helse

Ansvar
3001
3003
3004
3005
3006
3104
3200
3202
3300
3600
3601
Sum

Ansvarsnavn
Administrasjon
Legevakt/Beredskapsgodtgj.
Legesenter
Intermediær
avd./samhandlingsreformen
BTI
Edruskapsvern
Helsestasjonen
Jordmorberedskap
Fysioterapitjenesten/
Ergoterapi
Psykiatri
Boligsosialt arbeide
Alle ansvar

Regnskap
2015

Budsjett
2015

Avvik

Regnskap
2014

0
2 318 778
6 268 053
4 255 323

0
2 020 000
6 127 900
4 416 001

0
298 778
140 153
-160 678

2 173 779
5 917 043
9 352 616

0
-63 873
5 559 103
-227 425
2 710 254

0
-87 500
5 810 600
0
2 781 300

0
23 627
-251 497
-227 425
-71 046

0
-125 553
5 768 126
-121 273
2 599 501

4 832 949
712 617
26 365 780

5 543 200
860 600
27 472 101

-710 251
-147 983
-1 106 321

6 365 943
712 445
32 642 627

Beskrivelse av hele virksomheten/Administrasjon
Fra 01.09.15 ble avdelingene under helse slått sammen til en virksomhet.
Disse er: Psykisk helse og rustjeneste, ergo- og fysioterapitjenesten, legetjenesten,
helsesøster- og jordmortjenesten, IMA og Folkehelsekoordinator.
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4.4.1.

Legevakt/Beredskap

Legevakten er en interkommunal drift mellom Holtålen, Røros og Os. Driften fungerer bra,
der legene i de tre kommunene fordeler vaktene mellom seg. Legevakttelefonen er
bemannet av sykepleiere ved Røros sykehus på ettermiddager, natt, helg og høytider. Os
kommune hadde i 2015 ansvaret for legevakt, men i 2016 skal Røros kommune overta dette
ansvaret.
Legevakt hadde et lite overforbruk i 2015.
Utfordringene for legevakten fremover er økende antall turister som belaster legevakten,
svarende til en befolkning på ca. 2300 innbyggere. Likeledes er det en utfordring at
pasientene ved IMA ofte er dårlige og trenger tett oppfølging av helsepersonellet ved
legevakten.

4.4.2.

Legesenter

Røros legesenter skal ved sin virksomhet levere forebyggende og kurative
allmennmedisinske tjenester til befolkningen av god kvalitet og i god dialog med
befolkningen.
Røros legesenter har 6 leger samt turnuslege. 3 av disse driver praksis etter avtale med
kommunen. Samlet antall ansatte av hjelpepersonell er 6,5 årsverk.
Driften fungerer bra, legesenteret har stabile medarbeidere og har lite sykefravær.
Utfordringene for legesenteret er lengre ventelister for å få legetime. Dette handler i stor grad
om mindre kurative tjenester. To av legene med driftsavtale har redusert sine stillinger med
til sammen 30 %. Alle legene skal nå ha fri dagen etter vakt, og IMA bruker 30 % legeressurs
fra Røros legesenter. Til sammen utgjør dette ca. 80 % stilling som vi har mindre til kurative
tjenester enn for kort tid siden. Legesenteret opplever også større pågang for å få time til
lege, spesielt stort er trykket i høytider og ferier.
Røros legesenter var i utgangspunktet bygd for 4 leger. I dag har vi 6 leger samt turnuslege.
Det sier seg selv at lokalene i forhold til dagens bemanning er alt for lite både i forhold til
legekontorer, venterom, ekspedisjon og garderober. Utfordringen er også i forhold til å holde
taushetsplikten når alle jobber oppå hverandre. Det er tatt kontakt med teknisk avdeling for å
se hvordan dette kan løses.
Røros legesenter har gått med et lite underskudd i 2015. Bakgrunnen for dette er blant annet
at de kommunale legene har mindre kurativ/ inntektsbringende arbeid (dvs. refusjoner fra
staten og egenandeler fra pasientene), da de nå har fri dagen etter vakt og at en 30 %
ressurs brukes til IMA.
Utfordringene for Røros legesenteret fremover er i hovedsak at de har vokst ut av lokalene
og at ventelistene er lengre grunnet mindre legeressurser til klinisk arbeid.

4.4.3.

Intermediær

Røros kommune som vertskommune, har sammen med Holtålen kommune ansvar for drift
av IMA. Disse kommunene kjøper sykepleiertjenester av Røros sykehus og betaler selv for
kostnadene til allmennlegenes arbeid ved avdelingen.
Det er et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten som utøves ved Røros sykehus.
Kostnadene er et spleiselag mellom St.Olav, Røros og Holtålen kommuner.
Totalt sett har belegget samlet i avdelingen økt fra i fjor. Størst økning har vært på salg av
plasser som er tredoblet siden 2014 (gjelder Os og Midtre Gauldal kommune).
Bemanningen har vært stabil, sykefraværet lavt og samarbeidet med visittgående leger og
legevaktsleger har fungert bra. Når det gjelder utvikling/ kompetanse har det vært brukt mye
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tid og ressurser på innføring av nytt nødnett i samarbeid med legevakttjenesten/ AMK SørTrøndelag.
Utfordringer fremover er likt det som ble påpekt ved fjorårets rapport. Fortsatt er det viktig at
øvrige kommuner i Fjellregionen skal benytte seg av IMA, og at vi kan få til et mer
forpliktende samarbeid. Det må jobbes videre med å få til en mere varig avtale om videre
bruk av IMA og kostnadsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Røros og
Holtålen kommune klarer ikke å finansiere driften slik den er i dag, uten støtte fra St.Olav.
Det er en forutsetning for IMA sin eksistens at legevakten er samlokalisert med denne.
Det er fortsatt en utfordring at IMA krever en del legeressurs det ikke er kompensert for ved
Røros legesenter.

4.4.4.

BTI (Bedre tverrfaglig innsats)

Røros kommune er en av 8 pilotkommuner i Norge som prøver ut BTI (Bedre tverrfaglig
innsats)modellen, der helsesøster var prosjektleder første halvåret. På grunn av overgang til
ny stilling har en av styrerne i barnehagen overtatt denne rollen. Begge sitter fortsatt i
prosjektgruppen og samarbeider tett med helsestasjonen, barnehagene, skolene, PPT og
barnevern. BTI er en modell som skal brukes overfor barn, unge og deres familier det er
knyttet bekymringer til. Modellen er opprinnelig dansk og det er Helsedirektoratet som ønsker
å tilpasse modellen til norske forhold og lovverk.
Det har i 2015 vært avsatt en 20 % ressurs til prosjektlederstilling. Ellers har BTI arbeidet i
Røros kommune fått egen hjemmeside, samt at prosjektmidler har blitt brukt til faglig
oppdatering og utvikling av en elektronisk stafettlogg og handlingsveileder. I 2015 fikk Røros
kommune 300 000,- kroner fra Helsedirektoratet for å drive prosjektet videre.
Det er søkt om nye prosjektmidler for 2016, og Holtålen og Os kommune skal innlemmes i
prosjektet. Videre satsningsområder er også å få med psykisk helse- og rustjeneste samt
videregående skole i dette samarbeidet.

4.4.5.

Edruskapsvern

Kommunen har ansvar for å forebygge og motvirke misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Securitas, som er kommunens kontrollmyndighet, har salgs og skjenkekontroller.
I 2015 har det på 7 dager vært avholdt til sammen 125 kontroller i Røros og det har vært 58
avvik på disse kontrollene.
¾ av disse avvikene dreier seg om brudd på lov om vern mot tobakkskader § 12 – merking
av røyking forbudt og brudd på reklameforbudet jfr. alkohollovens § 9-2.
Åtte avvik dreier seg om brudd på forskrift § 4-4, det må påses at gjestene ikke nyter
medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.
Syv avvik handler om brudd på forskriftens § 4-1, personer som er åpenbart påvirket av
rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
Det er sendt ut brev til skjenkestedene som har avvik i henhold til § 4-1 og 4-4. Det tidligere
helse og sosialutvalget har også hatt dialogmøte, med et skjenkested for forklaring på
hyppige avvik, samt presisering av viktigheten av å forbedre avviksstatistikken.

Består av:
 Helsestasjonen: Åpen i kontortid, faste helsekontroller og rådgivning, vaksinering av
barn og utenlands-vaksinering, oppfølging av barn med spesielle behov, samt
undervisning. I 2015 begynte helsestasjonen, dvs. helsesøstre, jordmor og lege
opplæringsprogrammet «Tidlig Inn». Dette er kompetanseheving i forhold til hvordan
komme i dialog med gravide og småbarnsforeldre om bruk av rusmidler, psykiske
problemer og/ eller vold. Dette for å sette inn tiltak så tidlig som mulig.
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Skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skole: Satsningsområder innen
skolehelsetjenesten i 2015 har vært
o Psykisk og seksuell helse. I 2015 hadde skolehelsetjenesten sammen med
skolen og Senter mot overgrep og incest et undervisningsopplegg til alle 2, 5
og 8 klassinger i forhold til seksuell helse og seksuelle overgrep.
o Rus. Det ble i 2015 skrevet et tverrfaglig tiltaksplan i forhold til rus og psykisk
helse som skolene, skolehelsetjenesten og deres samarbeidspartnere skal
jobbe etter.
o Overvekt. I 2015 fikk helsestasjonen statlige tilskuddsmidler for å lage et
oppfølgingsløp for overvektige barn mellom 6 og 10 år. Dette er et samarbeid
mellom skole, helsesøster, fysioterapeut og LHL klinikken. Prosjektet navn er
«PULSEN».
o Innføring av BTI/ stafettlogg (se ovenfor).
 Helsestasjon for ungdom. Åpen kontortid for ungdom hver mandag etter skoletid med
lege og helsesøster tilstede.
 Flyktningehelsesøster. Oppfølging av helsetilstand av ny tilflyttede flyktninger og
oppfølging av etablerte flyktninger.
 Kommunejordmor: Svangerskapskontroller, barseltreff og foreldreforberedende kurs,
undervisning.
 Tiltak for funksjonshemmede barn og unge, dvs. avlastning, støttekontakt og
omsorgslønn.
Helsestasjonen har siden august 2015, hatt 20 % mindre ressurs, da midlene ble overført til
leder for virksomheten helse. Fra i høst har kommunen hatt 3,1 stilling helsesøster, 40 %
kommunejordmor, samt arbeidsgiverrolle for jordmor i Holtålen15 %, 40 % merkantil stilling
og 18 % lege.
Tjenesten har godt kvalifiserte medarbeidere og drifter etter virksomhetsplan. De siste årene
har Røros kommune opplevd en nokså stor nedgang i barnefødsler mot en liten økning i
2015. Dette medfører at man trenger noe mindre ressurser til de vanlige
spedbarnskontrollene, samtidig øker antallet familier og barn som behøver oppfølging, dette
gjelder både helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det er klare føringer fra statlig hold om
å øke ressursene i skolehelsetjenesten for å styrke hjelpen til elever som sliter med dårlig
psykisk helse og med sammensatte behov. De tre siste årene har alle landets kommuner fått
statlige midler til å styrke skolehelsetjenesten. Røros kommune har ikke brukt disse midlene
til dette formålet. Samtidig prøver vi nå å øke tilstedeværelsen i skolen i og med at vi har
mindre barnefødsler.
Tiltak for funksjonshemmede barn er fortsatt en utfordrende del av vårt ansvar.
Helsestasjonen kjøper tjenesten avlastning fra Os kommune, Rytrøa. I 2015 gikk vi i balanse,
men det er umulig å tenke fremover i forhold til barn som blir født med en funksjonshemning,
familier med funksjonshemmede barn som kommer flyttende til Røros eller familier med barn
med en funksjonshemning som har et økende behov for hjelp og støtte. En prosjektgruppe
fra Røros og Os kommune jobber med å få til en samarbeidsmodell mellom de to
kommunene i forhold til funksjonshemmede barn og voksne. Både økonomisk og ikke minst
faglig tror vi dette blir en styrke for begge kommunene.
Helsestasjonen har gått med overskudd i 2015. Avdelingen har ikke sykefravær. Tjenesten
er forutsigbar og man har god økonomisk kontroll.

4.4.6.

Jordmorberedskap

Interkommunal jordmorberedskap for Holtålen og Røros kommuner. Os benytter seg også av
tilbudet, men er ikke med i samarbeidsavtalen med St.Olav.
Jordmorberedskapen blir i sin helhet betalt av St.Olavs Hospital og er administrert av Røros
helsestasjon.
Det er 4 jordmødre som jobber i beredskapen, med ulik stillingsprosent.
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Jordmorberedskapen har gått med et lite overskudd, da St.Olav dekker 10% administrative
kostnader utover direkte lønn til jordmødrene.
Selv om det er lave fødselstall i alle de tre kommunen, er det viktig for tryggheten til den
fødende at tilbudet blir opprettholdt.

4.4.7.

Fysio/ergoterapi

Fysio - og ergoterapitjenesten gir tjenester til innbyggere i alle aldre i Røros kommune.
Ergoterapeut bistår personer med funksjonshemming i forhold til å mestre dagliglivet
hjemme, på skole, barnehage og fritid. Konkrete tiltak er formidling av hjelpemidler fra NAV,
hjelpemiddelsentral, boligendringer, tilpasning til aktivitet, veiledning mm.
Både ergo- og fysioterapitjenesten er viktige aktører for å få eldre til å bli boende i hjemmet
sitt lengre før de behøver institusjonsplass. Fysioterapeutene har et bredt tilbud til
befolkningen og har medarbeidere med en bred kompetanse. Den består av terapiridning,
manuellterapeut, barnefysioterapi, kreftbehandling, tradisjonell kurativ tjeneste,
forebyggende tjeneste for barn og eldre- individuelt og i grupper, hjemmebehandling,
rehabilitering i hjem og i institusjon og psykomotorisk fysioterapi. Ergoterapeut driver
forebygging i forhold til alle aldersgrupper, og tilrettelegging for mennesker med en
funksjonshemming både hjemme og i institusjon. Denne tjenesten opplever et økende behov
sett ut fra at eldre skal bo lengre hjemme og at hverdagsrehabilitering er blitt så viktig.
Prosjektet treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer ble avsluttet i
juni 2015. Det er gode treningsresultater i denne gruppen av damer mellom 40 og 65 år som
har MS.
Vi har hatt vikar i en 60 % stilling i tre måneder da fysioterapeut i 100% kommunal har hatt
pappaperm. På Røros Fysikalske institutt jobber to fysioterapeuter i 100 % driftstilskudd.
Bassengtrenet i Verket ble avsluttet da bassenget ble stengt for godt. Dette tilbudet savnes
av mange kronikere. En fysioterapeut ble ferdig utdannet som Psykomotorisk fysioterapeut i
2015.
Avdelingen har lite sykefravær. Fysioterapitjenesten fremstår som ryddig og oversiktlig med
kompetente fagfolk i alle stillinger. Fysioterapeutene har spesialisert seg i ulike fagfelt til det
beste for kommunens innbyggere samtidig som det forebyggende arbeidet er styrket
gjennom gruppetilbud med fysisk aktivitet både for barn og eldre.
Friskliv har ikke vært i drift i 2015, da frisklivskoordinator har vært langtids-sykemeldt.
Tjenesten har vært kjøpt av Røros sykehus, men fra 2016 tar kommunen over driften av
Friskliv.
Ergoterapeut innehar pr.dd. også rollene som synskontakt og hørselskontakt. En savner det
tilbudet kommunal audiograf kunne gi i forhold til hørselshemmede, da nedsatt hørsel er et
økende problem. (Prosjektstilling ble avsluttet i 2014).
Ergoterapeut ble også i 2015 deltaker i undergrupper av Omstillingsprosjektet, -gjelder
byggeprosjekt, velferdsteknologi og forebyggende tiltak.
4.4.8.
Psykisk helsevern
Psykisk helsetjeneste er et tilbud for voksne mennesker med psykiske lidelser og mennesker
som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er at innbyggerne kan leve livene sine der de bor.
Tjenesten skal gi hjelp til selvhjelp for å fremme selvstendighet og evne til å mestre egne liv
og ivareta grunnleggende behov som trygghet og en verdig livssituasjon.
Psykisk helsetjeneste hadde pr.01.01.2015 7,7 årsverk (eksklusiv 2 årsverk direkte knyttet til
rusarbeidet). Ved opphør av seinvaktene i Psykisk helsetjeneste ble 30 % stillingsressurs
overført til hjemmetjenesten. En 40 % administrativ ressurs ble overført til virksomhetsleder
helse fra 01.09.2015. Året startet med langtidsfravær og flere graderte sykmeldinger og
tjenesten har delvis hatt ubesatte stillinger siden i sommer, dette medfører over tid slitasje på
ansatte.
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Tjenesten hadde et overskudd på vel 700 000,- i 2015, dette handler om vakanser i stillinger
og at tjenesten har fått eksterne midler fra Helsedirektoratet. På grunn av sykefravær uten
innleie av vikar har planlagte tiltak i 2015 blitt utsatt eller ikke gjennomført. Fra desember
2015 er alle stillingene i psykisk helsetjeneste besatt. Psykisk helsetjeneste opplever et
økende antall nye henvisninger, mer komplekse saker og tidligere utskriving fra sykehus.
Nye henvisninger i 2015: 86, hvorav 6 med rusmiddelmisbruk som hovedårsak til
henvisningen.Ca.100 pasienter
(ekskl.ruspasientene) har aktiv oppfølging til enhver tid.
KIB- kurs ble avholdt første halvdel av året.
Tjenesten har god og tverrfaglig kompetanse. Alle ansatte, både miljøarbeidere og
miljøterapeuter har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Målet fremover er å opprette og videreutvikle tiltak som ble etablert i opptrappingsperioden.
Tjenesten er i gang med å skrive prosedyrer, vedtak og rutiner og hvilke behandlingstilbud
tjenesten skal ha fremover. Flere unge voksne blir henvist (over halvparten av de som får
tjenester av psykisk helsetjeneste er mellom 20 og 49 år), det blir mer komplekse og
sammensatte hjelpebehov, en økende dobbeltdiagnose problematikk, nedtrapping i
spesialisthelsetjenesten uten samtidig oppbygging i kommunene.
Behovet for kompetanseheving innenfor fagområdet rus og i forhold til vold og trusler om
vold og veiledning er sterkt tilstede. Tjenesten ser også behov for bofellesskap for
mennesker med psykiske lidelser. På grunn av kompleksiteten har tjenesten et stort behov
for psykologkompetanse, noe som mangler i dag.

4.4.9.

Boligsosialt arbeid

Tjenesten jobber for å fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv ved å redusere
rusmiddelbruk og skadevirkningene av rusmisbruk.
Psykisk helse- og rustjenesten har 2 årsverk som er direkte knyttet til rusarbeid i kommunen.
Den ene stillingen er fast, den andre er en prosjektstilling som er avhengig av statlig tilskudd.
Utskiftning av personale i den ene stillingen har ført til mindre kontinuitet i oppfølgingen av
pasientene, utfordringer med å planlegge på lang sikt, og har bundet opp personalressurser
til opplæring av nyansatte.
Vi gjennomførte i mai 2015 BrukerPlan - kartlegging som omfattet 21 brukere av tjenesten.
15 av disse kan karakteriseres som ROP- pasienter(samtidig rus- og psykisk lidelse). Dette
ga oss bra oversikt over behov for tjenester fremover. Gjennom året har vi hatt oppfølging av
ca. 25 brukere. Mange har behov for sammensatte tjenester på tvers av både etater og nivå.
Tett oppfølging av brukere som har ønsket å komme i behandling og som har vært i
behandling har vært prioritert. Vi opplever godt samarbeid med legetjenesten, NAV og
spesialisthelsetjenesten gjennom ansvarsgrupper.
Vi har startet opp treffsted i samarbeid med Frivillighetssentralen en dag i uka, og har i
forbindelse med dette også turgruppe. Mange brukere mangler meningsfull aktivitet på
dagtid.
Tjenesten hadde i oktober 2015 virksomhetstilsyn- tilsyn med kommunalt tjenestetilbud til
personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. Konklusjonen etter tilsynet var at
«Røros kommune sikrer ikke at tjenestemottakere med rus- og psykiske lidelser får
forsvarlige tjenester.»
Det er viktig å presisere at avviket handler om systemfeil og betyr ikke at pasientene ikke har
fått hjelp. Fristen til å lukke avvikene er satt til 1. mai 2016. Tjenesten er allerede i god gang
med å lukke avvikene, dvs. lage rutiner, prosedyrer og vedtak og implementere disse i
tjenesten.
Framtiden: Det ser fra vårt ståsted ut som russituasjonen i kommunen har roet seg noe, men
mange er innom og kan ha behov for oppfølging i perioder. Vi ser store utfordringer med
brukere som blir eldre og taper funksjonsnivå og bo-evne. Flere brukere har behov for bolig
med tilknyttet personalbase. Vi ser behov for mer aktivitetstilbud og arbeidsrettede tiltak.
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4.5.

NAV
Ansvar

3100
3103
3110
Sum

Ansvarsnavn

Regnskap Budsjett
avvik
Regnskap
2015
2015
2014
2 837 598
2 425 000
412 598
2 762 592
5 483 177
4 150 000
1 333 177
4 628 086
76 212
0
76 212
79 739
8 396 986
6 575 000
1 821 987
7 470 417

Sosialadministrasjon
Sosialhjelp
Sosiale lån
Sum ansvarsgrupper

Beskrivelse av virksomheten

4.5.1.

Ansvarsområdets oppgaver

Ansvaret for økonomisk sosialhjelp i Røros kommune er delegert til leder av NAV Røros og
Holtålen. Økonomisk sosialhjelp skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold.

4.5.2.

Ressursbruk

Det har i 2015 vært et merforbruk i forhold til budsjett på økonomisk sosialhjelp i Røros
kommune. En viktig årsak til økningen i utbetaling av sosialhjelp er at flere enn tidligere har
fått avslag på søknad om statlige ytelser. Spesielt gjelder dette i forhold til den nye
uførereformen som ble iverksatt fra januar 2015. Videre har utbetaling av økonomisk
sosialhjelp til flyktninger blitt noe redusert som følge av at flere familier har flyttet ut av
kommunen i løpet av året. En annen medvirkende årsak til avviket for 2015 er at
budsjetteringen fortsatt ikke var realistisk nok i utgangspunktet.
4.5.3.
Evaluering av driften
NAV har i løpet av 2015 utarbeidet nye rapporteringsrutiner internt, og utviklingen i utbetaling
av økonomisk sosialhjelp overvåkes månedlig med rapportering i linjen. Utviklingstrender
følges opp i NAV-kontoret, og det rapporteres til kommunalsjef helse og omsorg kvartalsvis.
4.5.4.
Fremtiden
Røros kommune er avhengig av et godt samarbeid med NAV, og NAV leder har i løpet av
2015 fått delegert budsjettansvar for sosialhjelp i Røros. På denne måten får vi samlet
ansvar og oppfølging.

4.6.

Barnevern

Ansvar

Ansvarsnavn

3700
3701

Barnevern administrasjon
Barnevern i familien
Røros
Barnevern utenfor
familien Røros
Sum

3702

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
1 679 034
1 787 800
-108 766
1 711 811
942 377
1 221 000
-278 623
948 817
1 029 523

993 000

36 523

1 234 211

3 651 555

4 001 800

-350 886

3 894 839
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3700 Interkommunal barneverntjeneste administrasjon

4.6.1.

Ansvarsområdets oppgaver

Barneverntjenesten har ansvaret for kommunenes oppgaver som er nedfelt i lov om
barneverntjenester. Dette innebærer å gi råd og veiledning, treffe vedtak i henhold til loven,
forberede saker for behandling i fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak.
Barneverntjenesten er en interkommunal barneverntjeneste bestående av Holtålen, Røros
og Os kommuner. Røros kommune er vertskommune. Den interkommunale
barneverntjenesten har totalt 8,3 stillingshjemler fordelt på barnevernleder,
barnevernkonsulenter, merkantil og hjemkonsulent. Røros kommune tilbyr foreldreveiledning
for barnefamilier som et lavterskeltilbud, Foreldreveiledningen utgjør en 50 % stilling og er
organisert under barneverntjenesten.
Barneverntjenesten flyttet inn i nye lokaler sommeren 2015, og er nå lokalisert i 2. etasje i
Bergmannsgata 23.

4.6.2.

Evaluering av driften

For å motta tiltak gjennom barneverntjenesten må det fattes enkeltvedtak. Disse løper så
lenge barnet/familien og barneverntjenesten vurderer at de har behov for tiltaket. Utgiftene
for de enkelte tiltakene må budsjetteres for hele året, selv om det i praksis ikke nødvendigvis
blir slik.
Barneverntjenesten får fortløpende nye bekymringsmeldinger, som kan resultere i
henleggelse eller iverksettelse av tiltak. Dette er en kostnad som det er vanskelig å
forhåndsberegne. Samtidig er det slik at ved måloppnåelse i enkelte saker, vil saken bli
avsluttet og midlene frigitt til å kunne dekke opp andre saker.
Hjelpetiltak gjennom Bufetat eller private aktører har høye satser. Slike tiltak benyttes i liten
grad, men utgjør en betydelig forskjell økonomisk i sammenligning med ordinære hjelpetiltak.
Omsorgstiltak er en fellesbenevnelse for beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon, og er
de mest kostnadskrevende tiltakene for barneverntjenesten.
Barneverntjenesten har hatt et sykefravær på 14,3 % i 2015. Barneverntjenesten har hatt to
langtidssykemeldinger, og har ikke klart å skaffe vikarer i hele sykemeldingsperioden.
Barneverntjenesten har hatt et lavt sykefravær hvis man ser bort i fra langtidsfraværet.

4.6.3.

Fremtiden

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innvilget barneverntjenesten midler til
kompetansehevende tiltak i perioden 2011-2013. Disse midlene har vært avsatt på fond og
brukes kontinuerlig. I året som har gått har det vært satset på økt kompetanse på følgende
områder: undersøkelsesfasen, samtaler med barn og barnevernledelse. Noe av opplæringen
har vært tilbudt gjennom Trondheim kommune og noe gjennom Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Dette vil være et videre satsningsområde i 2016. Det er i tillegg et ønske om å øke
kompetanse på tilknytningsteori.
Målet for barneverntjenesten er å forhindre omsorgsovertakelser ved at familiene får hjelp så
tidlig som mulig i form av hjelpetiltak. Barneverntjenesten har også stor tro på at man
gjennom BTI (Bedre tverrfaglig innsats) klarer å hjelpe familier tidligere. Hensikten med BTI
er at faginstanser i kommunen skal involverer foreldrene når de har en bekymring for barnet,
og sammen finner tiltak for å forbedre situasjonen til barnet. Ved at man lykkes med å hjelpe
familier tidligere, vil det kanskje heller ikke bli behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.
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Røros kommune har deltatt som pilotkommune i BTI-prosjektet gjennom Helsedirektoratet.
Det ser ut til at BTI skal bli en del av tjenestetilbudet også i Os og Holtålen.
3701 Barnevern i familien Røros
4.6.4.
Ansvarsområdets oppgaver
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter
ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring
hos barnet eller i familien.
4.6.5.
Evaluering av driften
De mest brukte tiltak er råd- og veiledningstiltak, barnehage, skolefritidsordningen,
besøkshjem, støttekontakt og bistand til deltakelse på fritidsaktiviteter. Tidlig intervensjon i
form av råd- og veiledning virker forebyggende og reduserer behov for bistand fra
barneverntjenesten på et senere tidspunkt.
Barneverntjenesten har ikke klart å rekruttere nok støttekontakter og besøkshjem. Noen av
de budsjetterte utgifter til disse tiltakene har derfor ikke blitt benyttet.
4.6.6.
Framtiden
Barneverntjenesten ønsker å bidra mer med forebyggende virksomhet. Hjemkonsulenten har
kompetanse i metoden «de utrolige årene» som ønskes mer brukt i forebyggende
sammenheng. Barneverntjenesten vil også i 2015 ha fokus på kompetanseheving på
forebyggende tiltak.
Det vil bli satt fokus på å rekruttere flere oppdragstakere, og at barneverntjenesten gir
oppdragstakerne nødvendig opplæring og veiledning.
3702 Barnevern utenfor familien Røros
4.6.7.
Ansvarsområdets oppgaver
Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet, i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon.
4.6.8.
Evaluering av driften
Barneverntjenesten har utfordringer i forhold til å kunne planlegge hvorvidt det blir nødvendig
med fosterhjemsplasseringer og/eller institusjonsplass i løpet av året, og dette vil derfor til
enhver tid være en utgift som det er vanskelig å budsjettere. Dette er de mest
kostnadskrevende tiltakene i barneverntjenesten.
Det har vært noe høyere utgifter til fosterhjemstiltak enn budsjettert.
4.6.9.
Framtiden
Barneverntjenesten vil ha fokus på å bedre rutinene i forhold til godkjenning og
oppfølging/veiledning av fosterhjem. Viktig at fosterhjemmene består, slik at man unngår
unødvendige flyttinger av barn. Det er ønskelig at det rekrutteres flere fosterhjem i distriktet.
Dette kan bidra til reduksjon av kostnader i forbindelse med oppfølging og uplanlagte
flyttinger av barn.
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5.

OPPVEKST

GLÅMOS OPPVEKST- OG LOKALSENTER
BREKKEN OPPVEKSTSENTER
RØROS BARNEHAGE
RØROS SKOLE
KULTURSKOLEN
FLYKTNINGETJENESTEN /VOKSENOPPLÆRINGEN
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2000
2001
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2130
2131
2132
2200
2310
2311
2320
2321
2330
2331
2340
2341
2360
2361
2400
2401
2600
2601
2610
2611
2700

5.1.

ALLE
Administrasjon
Administrasjon barnehager
Røros skole
Røros SFO
Røros skole/SFO bygg
Glåmos skole
Glåmos SFO
Glåmos skole bygg
Brekken skole
Brekken SFO
Brekken skole bygg
Røros kulturskole
Kvitsanden barnehage
Kvitsanden barnehage bygg
Ysterhagaen barnehage
Ysterhagaen barnehage bygg
Øya barnehage
Øya barnehage bygg
Brekken barnehage
Brekken barnehage bygg
Glåmos barnehage
Glåmos barnehage bygg
Storwartz leirskole andre
elever
Bygg Storwartz leirskole
Røros Vo-senter
Røros Vo- innvandreundervis.
Flykningesekretær
Introduksjonsstønad
PP-tjenesten

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
86 149 101
87 851 743 -1 702 642
86 149 101
3 735 613
4 370 670
-635 057
3 735 613
6 799 585
7 984 628 -1 185 043
6 799 585
37 798 769
37 090 659
708 110
37 798 769
1 799 348
2 236 680
-437 332
1 799 348
1 104 296
955 539
148 757
1 104 296
3 310 797
3 132 565
178 232
3 310 797
173 549
218 955
-45 406
173 549
158 933
161 600
-2 667
158 933
4 206 353
4 273 331
-66 978
4 206 353
-26
0
-26
-26
252 205
215 500
36 705
252 205
3 276 435
3 258 980
17 455
3 276 435
8 450 809
8 015 569
435 240
8 450 809
184 940
155 000
29 940
184 940
4 150 657
3 664 900
485 757
4 150 657
51 200
50 000
1 200
51 200
4 444 430
4 377 996
66 434
4 444 430
97 345
92 500
4 845
97 345
1 405 721
1 505 720
-99 999
1 405 721
42 000
42 000
0
42 000
2 620 342
2 262 044
358 298
2 620 342
44 324
43 400
924
44 324
188 213
235 900
-47 687
188 213
52 833
1 521 569
816 024
-5 192 099
2 431 838
2 223 099

-469
1 268 341
593 129
-3 913 195
3 440 001
2 119 800

53 302
253 228
222 895
-1 278 904
-1 008 163
103 299

52 833
1 521 569
816 024
-5 192 099
2 431 838
2 223 099

Glåmos oppvekstsenter

Ansvar

Ansvarsnavn

2120
2121
2122
2360
2361
Sum

Glåmos Skole
Glåmos SFO
Glåmos skole bygg
Glåmos barnehage
Glåmos barnehage bygg
Alle ansvar

Regnska Budsjett
Avvik
Regnskap
p 2015
2015
2014
3 310 797 3 132 565
178 232
3 231 213
173 549
218 955
-45 406
225 642
158 933
161 600
-2 667
202 125
2 620 342 2 262 044
358 298
3 543 974
44 324
43 400
924
16 291
6 307 944 5 818 564
489 380
7 219 245

Glåmos oppvekstsenters har som oppgave å drifte barnehage og skole fra 1.-7.trinn, samt
SFO.

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
47

Virksomhetsleder/rektor har hovedansvar for det faglige i virksomheten, personell og
økonomi i de fem ulike ansvarsområdene.
Barnehagen har på vårparten vært en 2-avdelings barnehage som fra 15.august ble redusert
til en forsterka 1-avdelings barnehage. Og i desember 2015 var det 17 barn.
Hele 2015 har det vært 28 elever på skolen, med 18 elever i 1.-4.trinn.
SFO har 11 barn som har 60 til 100% plass.
I barnehagen er det 8 ansatte med stillingsstørrelser fra 100 – 20 %, deriblant 2
barnehagelærere i 100 % stilling.
SFO har 80 % stilling fordelt på 2 personer.
Skolen har 3,3 lærerstillinger og 2 personer som assistent og merkantil i inntil 95 % stilling.
Fra 01.08.2015 ble virksomhetsleder/rektor leder i 100 % stilling for hele oppvekstsenteret
etter omorganiseringa i Røros kommune som trådte i kraft fra 01.05.2015.
Omstilling og nedbemanning:.
Fra 01.08.2015 startet nedbemanninga etter omorganiseringa fra 3 beslutningsnivå til en
modell med 2 beslutningsnivå. Virksomhetsleder/rektor ble også da hovedansvarlig for drift
av barnehagen sammen med skolen. Barnehagen har en styrer i samla 40 % adm.ressurs,
og virksomhetsleder prøver også å være tett på i barnehagen.
En fordel med at barnehage og skole er organisert sammen er å kunne utnytte
personellressursene på tvers ansvarsområdene, og noen ansatte har stillingen sin delt slik.
En prøver å utnytte personellet på tvers ved når vikarbehov oppstår.
Fra høsten 2015 var planen å nedbemanne 120 % fagarbeider/assistent i barnehagen, men
bare 30 % ble avviklet i september og de resterende 90 % fra desember. Dette forklarer
mesteparten av overforbruket på faste stillinger i barnehagen. Nedbemanning tar tid.
Allikevel er det spart inn ca kr. 900.000.- samla sett på oppvekstsenteret i og med at
omorganiseringa har resultert i reduksjon av 1 lederstilling.
Det holdes noen felles personalmøter for alle på oppvekstsenteret for å bygge en felles
kultur, og det er en plan for å videreutvikle dette framover. Barna på skolen og i barnehagen
har noen felles treffpunkt gjennom skole- og barnehageåret.
Sjukefravær i organisasjonen:
Glåmos oppvekstsenter har 13, 4 % fravær i 2015. skolen og SFO har ikke langtidsfravær og
knapt nok korttidsfravær. Slik har der vært over år. Fraværet skyldes i hovedsak ei
langtidssjukemelding dra januar 2015 og ut året, samt kortere og lengre sjukefravær fordelt
på flere arbeidstakere. Fra september har barnehagen benyttet seg av en fagarbeider i 60 %
i en fast vikarstilling innen barnehagene i Røros kommune.

Barnehagen og skolen skal utvikle barnas kompetanse og ha nulltoleranse mot mobbing:.
Elevundersøkelsen tyder på svært lite mobbing ved Glåmos skole og høy grad av trivsel.
Ved skolestart høsten 2015 ble det avholdt fagdag for alle ansatte i skoler og barnehager,
samt foredrag for foreldre og tema mobbing. Barnehagen jobber ut en plan med oppfølging
som motvirker mobbing, og skolen har planmessige aktiviteter som fokuserer på elevenes
psykososiale forhold på skolen.

Utvikling av personalets pedagogiske og faglige kompetanse:
Virksomhetsleder/rektor har gjennomført Rektorskolen og styrer i barnehagen startet på
styrerutdanning høsten 2015.
1 lærer startet høsten 2015 opp 1 år videreutdanning innen Læringsledelse og
vurderingsarbeid gjennom satsinga «Kompetanse for kvalitet». Dette passer veldig godt inn i
det pedagogiske utviklingsarbeidet som Rørosskolene driver.
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Skolens satsingsområder:
Årsplaner og fagplanarbeid har hatt storfokus i 2015 sammen med de andre skolene i
kommunen. Her har vi spesielt jobbet ganske tett med skolen i Brekken som er organisert
slik som hos oss. Veiledningskorpset fra Utdanningsdirektoratet avsluttet sitt oppdrag i
desember 2015.
Alle skolene i kommunen er involvert i Ungdomstrinn i utvikling (UiU) som går over 3
semestre med særlig fokus på skriving i alle fag. Satsinga er et viktig nasjonalt tiltak for å
styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, og strategien har som målsetting å være til hjelp
og støtte for lærere, skoleledere og skoleeiere.
«Vurdering for læring» er også et satsingsområde vi har felles med de andre skolene i
kommunen. Målet med skolens arbeid knyttet til satsingen er å forbedre vurderingspraksis.
De to satsingsområdene; Ungdomstrinn i utvikling og vurdering for læring sees påsom et
felles prosjekt siden de går hånd i hånd.
Skolen ved oppvekstsenteret har brukt mye utviklingstid/ressurser til lokalt utviklingsarbeid
knyttet til disse satsingsområdene. Dette arbeidet gjennomsyrer da derfor
fellestid/utviklingstid og planleggingsdager. Skolene har knyttet til seg utviklingsressurser fra
flere hold i dette arbeidet, og da særlig fra NTNU.
Samarbeid med foreldre/foresatte:
Både skolen og barnehagen har et aktivt samarbeid med foreldrene gjennom de lovpålagte
råd og utvalg. Målet er at det skal bli et felles foreldreutvalg for oppvekstsenteret som
erstatter FAU ved skolen og barnehagen (foreldreforeninga i barnehagen) Dette skal være
klart i august 2016.
SFO:
11 barn benytter seg av SFO. Leder for SFO har fra september 2015 en delt jobb mellom
Røros skole (skolebibliotekar) og SFO på Glåmos. Det medførte at stillingen her måtte deles
på flere, og at virksomhetsleder knyttes tettere opp til drifta av tjenesten. Tid til samarbeid
mellom ansatte er da påkrevet, og det er rom for å videreutvikle tjenesten framover.
Utfordringer framover:
 Å finne det riktige og god nok bemanning for barnehagen som får færre barn fra
august 2016. Her må en sjå om personell kan brukes mer på tvers innad i
virksomheten.
 Bygge felles kultur på innad i organisasjonen gjennom jevnlige og naturlige
møteplasser mellom ansatte og barna på oppvekstsenteret.
 Tilpasse organiseringa av fag og personell på skolen når det kommer en liten økning i
elevtallet de nærmeste årene framover.
 Arbeide for å redusere både korttids- og langtidssjukefraværet på en konstruktiv
måte,
 Fremme arbeidsnærværet.
 Videreutvikle de prioriterte satsingsområdene framover, samt kunne tilby
kompetanseheving for ansatte innenfor forsvarlige økonomiske og organisatoriske
rammer.
 Holde den økonomiske botnlinja for hele organisasjonen ved å utnytte alt personell
på en faglig og rasjonell måte.

Regnskap 2015:
Det samla overforbruket på kr. 489.380.- skyldes at nedbemanninga i barnehagen har tatt
lang tid, og at en skulle ha redusert ytterlige i 2015.
Overforbruket på Glåmos skole, kr. 178.232.- skyldes et sprik mellom virksomhetsleders lønn
og budsjettet fra mai og ut året. Årsaken er at en ikke visste hva som ville skje i framtida da
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budsjettet for 2015 ble laget. En mer høytlønnet lærer som ble ansatt i august, utgjør også
noe her.
Allikevel minner en om gevinsten på kr. 900.000.- samla sett ved omorganiseringa av
oppvekstsenteret som starta fra 01.05.2015.

5.2.

Brekken oppvekst- og lokalsenter

Ansvar
2130
2131
2132
2340
2341
Sum

Ansvarsnavn
Brekken skole
Brekken SFO
Brekken skole bygg
Brekken barnehage
Brekken barnehage bygg
Alle ansvar

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
4 206 353 4 273 331
-66 978
4 729 828
-26
0
-26
117 933
252 205
215 500
36 705
362 830
1 405 721 1 505 720
-99 999
1 604 383
42 000
42 000
0
42 569
5 906 253 6 036 551 -130 298
6 857 543

Beskrivelse av virksomheten
5.2.1.
Ansvarsområdets oppgaver
Brekken oppvekst- og lokalsenter har som oppgave å drifte barnehage og skole fra 1.7.trinn. Virksomhetsleder har ansvar for å sørge for samisk opplæring i Røros kommune og å
selge timer til andre skoler som har dette behovet. De samiske lærerne underviser på 9
forskjellige skoler.
5.2.2.
Ressursbruk
Våren 2015 hadde vi to langtidssykmeldinger. Den ene ansatte gikk ut i uførepensjon fra
01.11.2015. Den andre gikk av med pensjon fra 01.03.2016. For disse to, ble det brukt noe
vikar våren 2015.
Høsten 2015 reduserte vi med 1. årsverk i skolen. Denne reduksjonen fikk full uttelling fra
mars 2016. Det er dette året 5 årsverk samisklærere. Fire av de samiske lærerne jobber 100
%. En av samisk lærer gikk ut i svangerskaps permisjon fra oktober, for å dekke hennes
timer brukes 4 lærere. Vi fikk høsten 2015, oktober en ny sykmelding. Denne personen er nå
i utprøving i annen jobb. Vikar er satt inn for vedkommende.
5.2.3.
Fremdriften
Virksomheten har holdt seg godt innenfor de rammene som var satt. Det er viktig at
lønnskostnader i virksomheten alltid sees i sammenheng med refusjoner fra staten,
sykepenger og andre kommuner. Når det gjelder driften av bygget går vi noe i underskudd
når det gjelder strøm. Overskudd i Brekken barnehage skyldes en fordeling av
lønnskostnader pga. at ansatte brukes på flere virksomheter.
5.2.4.
Evaluering av driften
Vi nede på det antall ansatte som er bestemt. Dette er et antall som gjør det utfordrende i
forhold til virksomhetens daglige drift. Det vil alltid være møter, kurs og sykdomsfravær som
gjør det utfordrende å gi et godt nok faglig tilbud. Hovedoppgave nr. 1 er å sørge for et godt
pedagogisk tilbud. Derfor hender det at kurs, møter og annet administrativt arbeid blir satt til
side. Vi har videreutviklet samarbeidet mellom barnehage og skole. Dette har gjort oss større
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og sterkere som enhet. Ved fravær er vi blitt flinke til å utnytte kapasitet på tvers av
avdelingene.
Sykefravær
Sykefraværet i perioden var på 9,0%. Våren 2015 fikk vi to langtidssykmeldinger. Den ene
gikk ut i uførepensjon høsten 2015, og den andre gikk av med pensjon fra mars 16.
Høsten 2015, fikk vi en ny sykemelding, denne personen er i utprøving av annet arbeid.
Fra høsten 2015 fikk vi midler til å gi elevene undervisning på samisk i fagene KRLE, kunst
og håndverk (vætna) og samfunnsfag. Dette førte til behov for flere samiske lærere.
Utfordringen i årene fremover videre vil være å få stabile økonomiske rammer, slik at vi vet
hva vi har å rutte med hvert skoleår. Stabilitet er nødvendig for å holde på solid arbeidskraft.

5.3.

Røros barnehage

Ansvar

Ansvarsnavn

2310
2311
2320
2321
2330
2331
Sum

Kvitsanden barnehage
Kvitsanden barnehage bygg
Ysterhagan barnehage
Ysterhagan barnehage bygg
Øya Barnehage
Øya barnehage bygg
Alle ansvar

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
8 450 809 8 015 569
435 240
8 199 833
184 940
155 000
29 940
169 687
4 150 657 3 664 900
485 757
4 777 841
51 200
50 000
1 200
71 925
4 444 430 4 377 996
66 434
4 895 269
97 345
92 500
4 845
99 432
17 379 380
16 355
1 023 988
18 213 987
965

Beskrivelse av virksomheten
Kvitsanden-, Øya-, og Ysterhagan barnehage utgjør virksomheten Røros barnehage.
De 3 barnehagene er geografisk spredt rundt Røros sentrum. I alt hadde barnehagene 131
barn pr. 15.12.2015. Antall årsverk er totalt 39,24 fordelt på 49 ansatte. I tillegg ligger 2
årsverk som spesialpedagog i barnehage organisert under virksomheten.
Kvitsanden barnehage er den eldste og største. Den hadde 40 års jubileum i høst, og består
av 4 avdelinger hvorav den ene utgjør et antall barn og voksne tilsvarende 2 avdelinger.
Barnehagen er lokalisert ved Sundveien skole og Verket, og består av 2 bygninger. Den ene
bygd som den første barnehagen på Røros, mens den andre tidligere var brukt som internat
for elever som gikk på Røros videregående skole. Bygningsmassen er svært nedslitt og
upraktisk organisert arealmessig, noe som hindrer effektiv bruk av personalressurssene.
Barnehagen står i sterk kontrast til omkringliggende lokaler tilhørende oppvekstområdet. Ei
gruppe har jobbet med å utrede barnehagestrukturen i Røros sentrum, med bl.a. situasjonen
i Kvitsanden barnehage som utgangspunkt, og med mål om å erstatte denne med en ny
barnehage. Det er konkludert med at det må gjøres store bygningsmessige grep eller rives.
På grunn av Røros kommunes økonomiske situasjon er prosjektet lagt på is. Det
understrekes likevel at en ny barnehage i Kvitsanden haster. Dette bør ha høy prioritet når
det økonomiske handlingsrommet for Røros kommune blir større. Kvitsanden har, fra et
barnehagefaglig ståsted, en ypperlig beliggenhet i forhold til et mangfoldig nærmiljø med rike
fasiliteter, både i forhold til utendørs og innendørs aktiviteter. Her nevnes Verket,
kulturskolen, Doktortjønna, skistadion, Sundveien skole (overgang barnehage / skole), kort
avstand til sentrum, Verdensarven, osv.
Kvitsanden har et negativt avvik som i hovedsak er relatert til vikarbruk og redusert
brukerbetaling. Samtidig er dette den eneste barnehagen uten vikarbudsjett, men med en
fast ansatt vikar i 100 % stilling som settes inn der det er behov.
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Ysterhagan barnehage ligger ved Ulvstugguhaugen på Hagaen, og stod ferdig i 1986. Den er
bygget som en 3-avdelings barnehage, med 2 småbarnsavdelinger og 1 storbarns.
Organiseringa av barnehagen har variert gjennom årene, litt etter behovene. Fra høsten
2015 har den vært organisert som en 2-avdelings, med 1 småbarns- og 1 utvidet
storbarnsavdeling. Bygningen bærer preg av vedlikeholdsmessig etterslep både ute og inne.
Spesielt gjelder dette vinduene, som er moden for utskifting. Det er gjennomgående små
rom. Det skaper utfordringer i forhold til personalfasiliteter, kontorarbeidsplass for
pedagogiske ledere, garderober og sanitærrom. Lagerplass er minimalt. Barnehagen har en
spennende arkitektonisk utforming med torvtak og villmarks panel, og glir naturlig inn i
terrenget. Idyllisk plassering med natur, skiløyper og det vernede seterområdet Småsetran
som nabo, som er et et spennende mål for turer og aktiviteter. Beliggenheten i forhold til
Verdensarven og en rekke fasiliteter er også innenfor gangavstand, for barna. Som et nytt
tilskudd på Ysterhagan planlegges ei sørsamisk barnehageavdeling. Avdelinga skal ha fokus
på sørsamisk språk og kultur. Den som jobber på avdelinga må kunne snakke sørsamisk.
Oppstarten er planlagt 15.8.2016. Oppstart avhenger av kommunestyrets vedtak og at vi
klarer å tilsette nødvendig kompetanse.
Ysterhagan viser et negativt avvik relatert til fastlønn, vikarbruk og redusert brukerbetaling.
Som beskrevet i 2. tertialrapport; «En del av forklaringa ligger i at hele den personalmessige
overkapasiteten ligger her. Barnetallet er sunket såpass at barnehagen nå er redusert fra 3
fulle avdelinger til 2, hvorav den ene er litt utvidet og har 2 pedagogiske ledere. I tillegg har
sykefraværet vært betydelig». Det er gjort rokkering av personell mellom virksomheter, og
overkapasiteten er nå borte. Dette med virkning fra oktober 2015.
Øya barnehage ligger rett utenfor Idrettsparken i Øya. Den ble bygget og etablert som privat
barnehage, og stod ferdig i 1990. I januar 1998 tok Røros kommune over barnehagen. Øya
er en 3-avdelings barnehage hvor hver avdeling er tilpasset ulike alderstrinn. Bygningen er i
hovedsak velholdt. Men også her trekker det vinduene. Vaskerom / bad bør få ei vurdering
av tilstand, for å forebygge at det påløper unødig høye kostnader ved rehabilitering.
Lokalene er romslige, lyse og luftige, har gode personalfasiliteter og greit med lagerplass.
Arealet er praktisk og godt organisert med tanke på samarbeid mellom avdelingene og god
felles ressursbruk. Uteområdet er flatt og ligger lavt i terrenget. Det gjør at nokså store deler
av uteområdet ligger under vann i tineperioden på våren, og må derfor sperres av for å
ivareta barnas sikkerhet. Lavtliggende sluk(er) koblet til avløp bør vurderes som et
sikkerhetstiltak. Barnehagen er i gangavstand til Verdensarven og et godt utvalg av
fasiliteter.
Øya har et negativt avvik i forhold til vikarbruk og redusert brukerbetaling, men i en langt
mindre størrelsesorden.
Røros barnehage har siden i høst hatt et samarbeid med NAV arbeidslivssenter, og
gjennomført 2 personalmøter med arbeidsmiljø og sykefravær på dagsorden. Den første for
alle ansatte og den andre for styrere og ped.ledere. Dette har blitt fulgt opp i hver barnehage
gjennom jobbing med «dialogspillet», og drøfting av ulike problemstillinger.
Barnehager har et generelt høyt sykefravær. Ikke bare på Røros. Vi ser det derfor som en
nødvendighet å ha et styrket fokus på å redusere dette mest mulig.
Sykefraværet er i hovedsak sykmeldinger over lengre tid, og er ting vi ikke alltid kan løse
med tilrettelegging. Vi har derfor et fokus på å jobbe forebyggende i forhold til styrking av
arbeidsmiljøet, og tidlig innsats opp mot ansatte som trenger tilrettelegging, veiledning og
bistand.
Svak tilvekst av barn er en generell utfordring for barnehagene, skolene og samfunnet for
øvrig. Færre barn reduserer behovet for bemanning, og krever jevnlige tilpasninger av
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størrelsen på personalgruppa. Dette skaper usikkerhet blant de ansatte, kan føre til at vi
mister kompetanse, skaper uro i miljøet rundt barna, og er et ressurskrevende arbeid.
Røros barnehagene skal i tida framover jobbe med et felles barnehagebasert
utviklingsprosjekt: «Et godt språkmiljø for alle barn». I tillegg skal vi jobbe med
satsningsområdet «Lokale fotavtrykk», hvor lokalmiljøet og Røros som verdensarvsted står
sentralt.

5.4.

Røros skole

Ansvar

Ansvarsnavn

2110
2111
2112
Sum

Røros skole
Røros SFO
Røros skole/SFO bygg
Alle ansvar

Regnskap Budsjett
Avvik
Regnskap 2014
2015
2015
37 798 769 37 090 659
708 110
39 312 912
1 799 348
2 236 680
-437 332
1 800 469
1 104 296
955 539
148 757
1 111 640
40 702 413 40 282 878
419 535
42 225 021

Kort om skolen:
Røros skole er kommunens og regionens største skole og ligger i Røros sentrum. Vi har i
underkant av 550 elever fordelt på 10 trinn. Trinnene er delt inn i avdelinger slik:
o
o

Barnetrinnet  Sundveien
 ”Paviljongen”
Ungdomstrinnet -

1-4. trinn samt skolefritidsordning (SFO)
5-7. trinn
8.-10. trinn

Det er ca.. 80 ansatte fordelt på avdelingene. Alle ansatte er organiserte i team (skole) og i
baser (SFO) med egne team- og baseledere. Ledergruppa består av Anne-Britt Aasberg
(SFO-leder), Geir Tønnessen (assisterende rektor), Bodil Moseng (assisterende rektor) og
Martin Løvø (rektor).
Omstilling og nedbemanning:
I 2015 var skolen inne i en krevende omstillings- og nedbemanningsprosess. Dette medførte,
med ulike tiltak, at det ved oppstart av nytt skoleår, høsten 2015, er nedbemannet med totalt
ca.. 10 ansatte, av dette en reduksjon på 5 lærere. Som et tiltak knyttet til krevende
omstillingsprosesser ble det blant annet opprettet en Arbeidsmiljøgruppe bestående av
tillitsvalgte, verneombud og leder. Arbeidsgruppa møtes ca. 1 gang i måneden og fungerer
som enhetens arbeidsutvalg i arbeidsmiljøsaker.
Ny lederstruktur:
Fra 1. mai 2015 gikk Røros kommune over fra en etatsmodell med beslutningsnivå til en
modell med beslutningsnivå. I 0 var ikke Røros skole ferdig organisert tilpasset denne
modellen og et arbeid med dette har pågått/blitt delegert virksomhetsleder av rådmannen.
Arbeidet med lederstruktur ble ferdigstilt i løpet av desember 2015 med virkning fra 1. januar
2016: Anne-Britt Aasberg (fagleder SFO), Geir Tønnessen (avdelingsleder barnetrinnet 1-7),
Bodil Moseng (avdelingsleder ungdomstrinnet 8-10) og virksomhetsleder Martin Løvø.
Skolen skal utvikle elevenes kompetanse og ha nulltoleranse mot mobbing:
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Elevundersøkelsen tyder på svært lite mobbing ved Røros skole og høy grad av trivsel. Ved
skolestart høsten 15 ble det avholdt fagdag for ansatte i skole og barnehage, samt foredrag
for foreldre, med tema mobbing. Skolen var med på nasjonal kampanjeuke mot mobbing.
Utvikling av personalets pedagogiske og faglige kompetanse:
2 i ledergruppa har i løpet av årets sluttført Rektorutdanningen. Dette skal bidra til at våre
skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgaver i skolen. Alle våre skoleledere har
med dette gjennomført studiet.
0 lærere har startet opp på videreutdanning gjennom satsingen ”Kompetanse for kvalitet”.
Målet er at denne videreutdanningen skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i
grunnopplæringa og styrke elevenes læring. Høy faglig kompetanse har stor betydning for
elevenes utbytte av opplæringen og det er veldig gode tilbakemeldinger på
videreutdanningstilbudene. Det må likevel understrekes at det lokalt har vært uenighet om
kommunens avtale med studentene, og om ordningen har vært god nok. Skolen har hatt
utfordringer med å tilpasse driften i de periodene studentene har vært på samlinger. I tillegg
har flere ansatte studert utenom denne ordningen (kompetanse for kvalitet). Det totale bildet
gjør da at det vil anbefales at vi har færre studenter ute i årene som kommer.
Skolens satsningsområder
Ungdomstrinn i utvikling (UiU): Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-17 tilbud
om å delta i satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Fra og med høsten 2015 ble Røros
skole med på denne satsingen (pulje 3) som skal vare i 3 semestre med særlig fokus på
skriving (i alle fag). Satsingen er et viktig nasjonalt tiltak for å styrke elevenes grunnleggende
ferdigheter. Strategien har som målsetting å være til hjelp og støtte for lærere, skoleledere
og skoleeiere. De overordnede målene er:




Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring.
Alle elever skal beherske grunnleggende ferdigheter
Alle elever skal fullføre videregående opplæring

Røros skole har brukt mye utviklingstid/ressurser til lokalt utviklingsarbeid knyttet til denne
satsingen. Dette arbeidet gjennomsyrer derfor fellestid/utviklingstid og planleggingsdager.
Skolen(e) har knyttet til seg utviklingsressurser fra flere hold i dette arbeidet og da særlig fra
NTNU.
Vurdering for læring: Røros skole er, sammen med de andre skolene i Røros kommune, med
i satsingen Vurdering for læring (2014-17), pulje 6. Målet med skolens arbeid knyttet til
satsingen er å forbedre vurderingspraksis. Tilsyn fra Fylkesmannen i 2014 konkluderer med
at skolen er på rett vei men at det må jobbes tydeligere med kompetansemål,
underveisvurdering mm. Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling sees på som ett
felles prosjekt siden de egentlig går hånd i hånd. Det er særlig fire prinsipper som er sentrale
i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevers og lærlingers forutsetninger
for å lære kan styrkes dersom de:





Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Samarbeid med foreldre/foresatte og lokalsamfunnet:
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Skolen har et aktivt samarbeid med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).
Ressurspersoner/lag og organisasjoner i lokalmiljøet knyttes opp i undervisninga i ulike
sammenhenger gjennom året som for eksempel idrettslag, Kunst i Bergstaden, Husflidslaget
mm.
Skolen samarbeider godt med et positivt næringsliv ved blant annet i PRYO-uker
(arbeidsutplassering), operasjon dagsverk (OD-dagen), bedriftsbesøk mm.
Faglige resultater:
Skriftlig eksamen etter trinn 10: Våren 2015 hadde trinn 10. skriftlig eksamen i engelsk.
Snittet for våre 65 elever er karakteren 3.7. Dette er samme karakter som snitt i fylket og på
landsbasis.
Grunnskolepoeng etter trinn 10: Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes
avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. For trinn 10 våren 2015
er dette 41,2. Snittet i fylket og på landsbasis er 40,7.
Regnskap:
Regnskapet for skole viser et overforbruk på kr. 708.110. Mye av dette skyldes at det er lagt
inn refusjon fødselspenger på 171001. Dette gjør at det er manglende ”inntekter” på kr.
493.000,-. I framtiden må en unngå å legge inn inntekter knyttet til refusjoner som er usikre.
Med omstillings- og nedbemanningsprosessene som ble gjennomført våren 2015 fikk vi i
praksis kun 5 måneder å ta de store grepene på.
Utfordringer skole:
Elevtallet går fortsatt ned i årene som kommer, særlig merkbart fra høsten 2016 da er stort
kull går ut trinn 10.
Virksomheten må ha stort fokus på å utvikle en bedre vurderingspraksis. Satsingen
Vurdering for læring bør være et viktig bidrag i så måte.
Det vil være viktig å fortsatt prioritere å sende ansatte (fortrinnsvis lærere) på etter- og
videreutdanning, men en må være nøktern med tanke på antallet da det har mye å si for
driftssituasjonen/planlegging ved blant annet studiesamlinger.
Kompetanse blir et viktig nøkkelord i årene som kommer.

RØROS SFO
Røros skole, skolefritidsordningen (SFO) er en del av Røros skole.
SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på trinn 14. Det gis også tilbud til elever med behov for ekstra oppfølging på trinn 5-7.
SFO har i 2015 vært organisert i to baser, en base for elever fra trinn 1, og en base for elever
fra trinn 2-5. Barnet fra trinn 5 har i hovedsak vært i Paviljongen for å unngå for mange
forflytninger. Hver base har hatt egen baseleder. Totalt har det vært 16 ansatte i ulike
stillingsstørrelser. Ant barn varierer i løpet av året, men har for 2015 vært i snitt 90 stk. Dette
er en nedgang fra tidligere år, og har delvis sammenheng med endring av tilbudet til bare 40,
60 og 100 % plasser.
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SFO gir et godt og variert aktivitetstilbud både innendørs og utendørs. Vi har ekstra fokus på
ute-glede, fysisk aktivitet og sundt kosthold. SFO har et flott nærområde som benyttes til
ulike aktiviteter, samt at vi har tilgang på Verket.
Den formelle læringen foregår på skolen, mens den uformelle delen av læring foregår
gjennom lek og aktiviteter på SFO. SFO skal være en arena for vennskap og sosiale
opplevelser. Det legges opp til at barna selv kan velge mellom ulike aktiviteter.
Regnskap
Vi klarte å spare inn mye på lønn i 2015. Vi hadde flere langtidssykmeldinger (ikke jobbrelaterte) gjennom året, og når vi samtidig fikk færre barn enn tidligere klarte vi å
opprettholde driften uten å benytte vikar i særlig grad. Vi omdisponerte det personalet vi
hadde tilgjengelig, samt at leder var mye inne som vikar.
Utfordringer for SFO
Det er mye fravær i personalet. For barne- og ungdomsarbeidere / assistenter som arbeider
både i skole og SFO kan det bli lange og intense dager. Deres arbeid er ofte knyttet opp til
enkeltelever som krever ekstra oppfølging gjennom hele dagen.
Elever med behov for ekstra oppfølging i skolen får gjerne en-til-en oppfølging. Når disse
barna kommer over på SFO gjelder ikke individuell oppfølgingsplan, men vi dekker opp så
godt vi kan med de ressursene vi har. Det har fungert greit i og med at antall barn har blitt
redusert.
Dagens vedtekter sier at SFO skal være åpen i alle skolens ferier utenom tre uker på
sommeren. Jul og påske skal SFO være åpen når det meldes på 8 eller flere barn. Vi
opplever stadig at barn blir meldt på men ikke kommer. Vi må bemanne etter antall barn og
deres behov. Dette er en kostbar ordning.
Regnskap for 2110, 2111 og 2112 (alle ansvar).
Totalen for virksomheten Røros skole med alle tjenester 2110, 2111 og 2112 (alle ansvar) gir
et pent resultat, situasjonen tatt i betraktning.

5.5.

Kulturskolen

Ansvar

Ansvarsnavn

2200

Røros kulturskole

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap 2014
2015
2015
3 276 435
3 258 980
17 455
3 536 626

Beskrivelse av virksomheten
Regnskapet for 2015 viser et avvik på 0,54% ( kr. 17 455) i forhold til budsjett og
sykefraværet er på 0,4%. Vi må derfor kunne si at måloppnåelse på disse områdene er
meget god.
Det er gjort noen justeringer underveis, blant annet noe reduksjon i lønnsutgifter, dermed
også aktivitet, for å kompensere for noe reduksjon i inntekter.
Kulturskolen har i dag 13 ansatte fordelt på 5 årsverk. Skolen har 210 elever og 277
elevplasser (GSI okt. 2015). Det gis undervisning inn dans, billedkunst, teater og en rekke
disipliner innen musikk. Det er i dag ca. 55 elever på venteliste.
Kulturskolen samarbeider nært med grunnskolen om fleksible løsninger for organisering av
undervisningen, særlig gjelder dette ved Brekken skole. Røros skole benytter ofte
kulturskolens kunstavdeling til aktiviteter i kunst- og håndverksfaget. Vi har så vidt startet på
prosessen med etablering av felles pedagogisk personale i grunnskole og kulturskole.
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Elevene gjennomførte i løpet året om lag 50 ulike konserter, forestillinger og utstillinger i
større eller mindre format, åpne annonserte forestillinger eller ulike institusjoner som
barnehagene, sykehjemmene, på kommunestyremøtene m.m.
Våren 2015 gjennomførte kulturskolen en stor forestilling i Storstuggu - «Jeg gikk en tur på
stein». De aller fleste elevene deltok og alle disiplinene fikk presentert seg, blant annet med
en stor utstilling. Agendateatret satte opp sin egen versjon av «Hakkebakkeskogen».
Overordnede mål for virksomheten er nedfelt i «Plan for utvikling av Røros kulturskole 2014
– 2024», vedtatt i november 2013 (sak 57/13).. På grunn av den økonomiske sitasjonen er
ikke den aktivitet og elevtallsøkning som ligger inne i planen realisert. Men kulturskolen har
det siste året stadig økt arbeidsflaten, særlig med grunnskolen, men også med andre
samarbeidsparter.
Mål for virksomhet i 2016 vil være:
 å styrke samarbeidet med grunnskolen ytterligere, særlig med tanke på ennå mere
pedagogisk/praktisk samarbeid.
 Utvikle et bedre tverrfaglig samarbeid, særlig i tilknytning til fokus på kulturaktivitet for
utsatte barn og unge.
 Redusere venteliste.
 Sørge for kompetanseutvikling i personalet
 Legge til rette for realisering av byggetrinn 2

5.6.

Flyktningetjenesten/Voksenopplæring

Ansvar

Ansvarsnavn

2600
2601
2610

Røros VO-senter
VO/innvandrerundervisning
Flyktningesekretær

2611

Introduksjonsstønad

Sum

Regnskap Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
1 521 569 1 268 341
253 228
2 241 978
816 024
593 129
222 895
1 039 623
-5 192 099
-3 913
-1 278 904
-3 446 405
195
2 431 838 3 440 001
-1 008 163
2 466 971
-422 668

1 388 276

-1 810 944

2 302 167

Beskrivelse av virksomheten
Virksomheten har ansvar for;
1.
opplæring av psykisk utviklingshemmede, opptrening av folk med skader
2.
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger, familiegjenforente og
arbeidsinnvandrere
3.
det øvrige introprogrammet for flyktninger.
Virksomheten var i 2015 forventet å gå med stort underskudd, men endte opp med et
mindreforbruk. Det skyldes i hovedsak at vi tok inn mange flyktninger sent på året som
genererte store tilskudd men lite utgifter til introlønn. Dette sammen med at vi kjøpte lite
inventar/utstyr til nyankomne, noe som nå tas av et senere budsjett.
Sykefraværet var på hele 14,9 % og det skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldte..
Vikarutgiftene til fast vikarer ble derfor høye selv om vi til tider gikk litt underbemannet og
løste akutte vikarbehov internt. Noe lønnsutgifter ble spart fordi det tok tid å ansette ny
flyktningekoordinator og spesielt siden avtroppende virksomhetsleder bare gikk i 50% stilling.
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2015 ble et år med mye skifte av folk. Hele flyktningetjenesten (to stk) + leder av
virksomheten sluttet i løpet av året. Per 31.12.15 hadde virksomheten 11 aktive ansatte og
en fast vikar i til sammen 8,35 årsverk.
En stor del av virksomheten jobber med flyktninger og det sier seg sjøl at ting forandrer seg,
ofte over kort tid. Derfor er det viktig både å være fleksibel i jobben, men også jobbe med
stabilitet og forutsigbarhet i virksomheten. Dette gjelder i høy grad også den andre
målgruppen virksomheten skal betjene. Derfor har det vært og vil være videre, et mål å jobbe
med en kultur på tydelighet, effektivitet og mye godvilje.
Andre utfordringer som virksomheten har og som vil forsterke seg framover er at behovet for
boliger har passert det som kommunen har å tilby, og vi endte på det private markedet på
slutten av året. Det virker å være flere private som er villige til å leie ut til flyktninger enn det
som har blitt antydet av flere før. Integrering av flyktninger og deres innlemmelse i samfunnet
vil fremdeles være en stor jobb. Oppgaven med å finne gode språkpraksisplasser og mulige
framtidige arbeidsplasser var i 2015 en av de store utfordringene for virksomheten og det vil
det være i 2016 også.
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6.

KULTUR OG FRITID

BIBLIOTEK
RØROS KINO
STORSTUGGU
UNGDOMMENS HUS
FRIVILLIGSENTRALEN
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Virksomhet for kultur og fritid består av de områder som går fram av tabellen under. For 2015
så viser virksomheten totalt sett et mindreforbruk på nesten 700 000,-. Hovedårsakene til
dette mindreforbruket er følgende (utdypende kommentarer om de enkelte forhold kan leses
under beskrivelse av budsjettpostene):
 Mindre husleie til Verket AS enn budsjettert pga. reforhandling av avtalen etter at
svømmehallen ble stengt.
 Beskjeden bruk av midler som var avsatt til vedlikehold av Ratvolden/Falkberget.
 Mindreforbruk på biblioteket.
 Gode besøkstall på kino og på Storstuggu.
 Mindreforbruk på Ungdommens hus.
Det er grunn til å nevne at man gjennom året på alle avdelinger har vært særdeles nøyaktig
med kostnadskontroll og inntektsmuligheter. Som det går fram av tabellen under så viser det
et mindreforbruk på så å si alle budsjettpostene. Dette viser at den enkelte avdeling har
etterlevd budskapet om å ha fokus på budsjett i et år som har vært krevende for hele
organisasjonen Røros kommune. Mindreforbruket er relativt sett betydelig for virksomheten
og er i all hovedsak et resultat av dette arbeidet.
Det er også grunn til å nevne at Røros også i 2015, for fjerde år på rad, ble plassert på 1.
plass på Telemarkforsknings kulturindeks. Dette er selvfølgelig ikke virksomhet for kultur og
fritid sin fortjeneste, men snarere all den kulturaktivitet som foregår i Røros kommune. Dette
er noe som hele Rørossamfunnet har bidratt til.
Det er startet et arbeid med kommunedelplan for kultur. Komite for kultur og
samfunnsutvikling har ansvaret for planen. Planen regnes med å være avsluttet innen
årsskiftet, og endelig behandling i kommunestyret antas å skje i mars 2017.
Enheter og ansvar i virksomheten
Ansvar

Ansvarsnavn

5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5100
5300
5400
5500
5600
Sum

Administrasjon
Kulturvern/museet
Sang/musikk/teater/dans
Idrett/friluftsliv
Annet barn- og ungdomsarbeid
Øvrige kulturformål
Ratvolden/Falkberget
Bibliotek
Kino
Storstuggu
Ungdommens hus
Frivilligsentral
Alle ansvar

6.1.

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
1 401 814
1 362 100
39 714
1 491 477
633 000
633 000
0
517 000
46 500
57 000
-10 500
35 000
3 847 936
3 895 000
-47 064
4 116 224
27 180
35 000
-7 820
15 433
646 878
637 000
9 878
480 404
61 468
227 000 -165 532
52 599
1 583 222
1 690 900 -107 678
1 773 244
104 687
147 500
-42 813
333 295
3 968 885
4 212 600 -243 715
4 409 091
833 707
940 900 -107 193
925 046
404 740
406 200
-1 460
407 870
13 560 015 14 244 200 -684 185 14 556 682

Administrasjon

Denne posten består i all hovedsak av drift av kulturkontoret. Største delen er da lønn til
kultursjef og kulturkonsulent som begge har 100 % stilling. Posten viser et merforbruk på
nesten 40 000,-. Årsaken til dette er faste lønninger som ble høyere enn budsjettert bl.a. pga.
et ansiennitetsopprykk for konsulent.
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6.2.

Kulturvern/Museet

Denne posten består i sin helhet av to forhold. Hoveddelen er overføringer av kommunens
vertskapsandel til Museene i Sør-Trøndelag (MIST). Denne andelen blir regnet ut etter en
nøkkel der fylkeskommunen og vertskapskommuner inngår i finansieringen. I tillegg er
100 000,- av denne posten et tilskudd til museet for forvaltning av Doktortjønnområdet. Dette
er i tråd med avtale som tidligere er inngått mellom kommunen og Rørosmuseet. Begge
disse forholdene er avtalt i forkant av budsjettet og derfor samsvarer budsjett og regnskap på
denne posten.

6.3.

Sang/musikk/teater/dans

Denne posten er i sin helhet knyttet til tilskudd til lag og organisasjoner som driver kulturell
virksomhet. Midlene blir fordelt etter søknad og det forutsettes at man er innenfor de kriterier
som gjelder for ordningen for å være tilskudds-berettiget. Det var hovedutvalg for kultur som
bevilget disse midlene.
Det er nå vedtatt nye tilskuddsordninger og retningslinjer som gjelder for 2016. Disse blir
brukt til fordeling i framtiden.

6.4.

Idrett/friluftsliv

Posten er i hovedsak knyttet til følgende forhold:
 Husleie til Verket AS
 Tilskudd til idrettslagene i kommunen
 Tilskudd til Røros tur- og løypeforening.
 Tilskudd «fri halleie» til barn opp til 12 år, jmf. kommunestyrevedtak.
Posten viser et lite mindreforbruk. Dette skyldes at Verket AS la ned svømmehallen og på
den måten ikke gir det tilbudet som i sin tid var en del av det de skulle levere til kommunen i
følge kontrakten mellom Verket AS og Røros kommune. Det ble derfor foretatt en
reforhandling av denne avtalen. For 2015 så gjaldt reforhandlet avtale for et halvt år (f.o.m.
1.7.2015) og utgjorde ca. 130 000,- i reduksjon. Når mindreforbruket ikke vises så høyt som
dette beløpet tilsier skyldes dette at det i budsjettarbeidet ikke ble tatt høyde for den
indeksreguleringen som ble foretatt.
Utover dette inneholder denne posten avtalte kostnader som ikke avviker fra det som er
budsjettert.
Det er grunn til å nevne at man i 2015 vedtok en samarbeidsavtale mellom Røros idrettsråd
og Røros kommune. Denne avtalen medfører bl.a. at idrettsrådet skal høres i saker som skal
kunne angå idretten på Røros. Videre så sikrer den at kommunen gjennom denne avtalen
med idrettsrådet forholder seg til disse i saker som angår idrettsspørsmål i kommunen.

6.5.

Annet barne- og ungdomsarbeid

Budsjettkapitlet er i sin helhet knyttet til UKM – Ung Kultur Møtes, tidl. Ungdommens
Kulturmønstring. Kulturkontoret administrerer UKM. UKM har ila 2015 utviklet seg mer mot
helårsperspektiv enn tidligere, hvor UKM har vært en enkelthendelse/mønstring lokalt, og
deltagelse på fylkesmønstring.
Posten dekker husleie, teknikk, reise, deltakeravgift på fylkesmønstring samt utgifter knyttet
til ulike aktiviteter, workshops ol i regi av UKM Røros. Det er søkt eksterne midler bla fra
UKM Norge for utviklingstiltak lokalt. Av inntekter har vi også billettinntekter fra lokal UKM.
6.5.1.

Evaluering av driften

I 2015 hadde vi et spesielt fokus på unge arrangører i UKM Røros Kommune. Det ble
arrangert egne arrangørdager i forkant av lokal mønstring i februar 2015, samt UKM-kickoff
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høsten 2015, hvor ungdommer selv sto for planlegging og gjennomføring. 10 ungdommer i
alderen 14-17 år deltok.
6.5.2.
Fremtiden
UKM er en viktig arena for unge utøvere innenfor hele spekteret av kultur, også en viktig
utviklingsarena for produsenter, inspisienter, produksjonsledere, nettredaktører og teknikere.
Vi ønsker å jobbe videre med arrangørkompetanse hos ungdom, i samarbeid med Røros
Kulturskole og Ungdommens Hus. I tillegg vil vi jobbe for å rekruttere ungdom til band – da vi
ser at banddeltagelse er synkende.
UKM Norge er en viktig samarbeidspart, og vi vil fortsette å søke midler her for lokale
utviklingstiltak. Ettersom UKM i økende grad skal ha helårsperspektiv, vil det være
avgjørende å styrke samarbeidet med Røros kulturskole og Ungdommens Hus.

6.6.

Øvrige kulturformål

Denne posten omhandler Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken
(DKSS), videre ligger all støtte til arrangementer, lag/organisasjoner/enkeltpersoner som får
tilskudd. Disse tilskuddene bevilges i all hovedsak av hovedutvalg for kultur. Under dette
kapittelet ligger også kulturpris, Bergstadstipend og frivillighetspris. Tilskudd til 17.maiarrangement i kommunen ligger også her.
Tildelinger som gjøres av hovedutvalget vil alltid sees opp mot den budsjetterte summen
som er til rådighet her. Flere av postene er knyttet opp mot tidligere inngåtte avtaler og
vedtak, og er således grei å håndtere regnskapsmessig. Det er vedtatt nye retningslinjer
innenfor de midlene som hovedutvalget fordelte. For framtiden gjelder de nye retningslinjene,
og omfatter ordningene: arrangementsstøtte, prosjektstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet.
Prosjekter som DKS og DKSS er knyttet opp mot søknader og planer som gjennomføres
sammen med andre avdelinger/virksomheter i kommunen. DKS er knyttet opp mot
samarbeid med skolene og DKSS er i hovedsak knyttet opp mot samarbeid med helse og
omsorg. Begge ordningene sikrer profesjonell kunst- og kulturformidling i hhv skole og
helse/omsorg/eldre.
For skolesektor skal de lokale DKS-midlene komplettere de turnerende kulturproduksjonene
som settes opp av fylkeskommunen. Det ble i 2015 et mindreforbruk hva DKS angår –
midlene avsettes på fond til bruk i 2016.
6.6.1.
Fremtiden
Estetiske og kreative fag får mindre plass i den norske skolen. Den kulturelle skolesekken er
et viktig bidrag til elever for å gjøre de kjent med ulike kulturuttrykk, sjangre og utøvere.
Rørosskolene er svært aktive og gode til å legge ulike former for kultur inn i sine fagplaner –
og benytter seg ofte av det store mangfoldet av kulturarrangement og tilbud vi har på Røros.
Virksomhet for kultur og fritid bør være aktiv bidragsyter inn i skolene både faglig og
økonomisk gjennom DKS for å sikre at dette også gjelder for fremtiden. Tilsvarende for helse
og omsorg – kultur er også helse. Å få økt kunnskap om kulturfeltet og hvilken verdi dette har
for andre sektorer og områder bør prioriteres.

6.7.

Ratvolden/Falkberget

Dette budsjettkapittelet dekker utgifter til Ratvolden/Falkberget. Herunder vedlikehold, drift og
vaktmestertjenester.
Ressursene her viser et betydelig mindreforbruk. Årsaken til dette er at det planlagte
vedlikeholdet ved hovedhuset på Ratvolden ikke lot seg gjennomføre fordi det viste seg at

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2015
62

arbeidet ble såpass stort at man måtte ha det ut på anbud før man kunne gjennomføre det. I
2015 er det derfor kun drevet med ordinært vedlikehold og pleiing av kulturlandskapet rundt
Ratvolden. Dette er regulert gjennom en avtale vedr vaktmestertjenester med Jon Ryen som
bor på Rugldalen. I 2016 prioriteres høyt å starte med arbeidet med å få skrapt og malt
hovedhuset på Ratvolden. Vedlikeholdsbehovet for øvrig er delvis dekket over flere år bl.a.
gjennom bruk av uthusprosjektet.

6.8.

Røros Folkebibliotek

Biblioteket hadde 1,81 årsverk i 2015, fordelt på 4 personer. Dette er inkludert filialen i
Brekken.
Det ble lånt ut 28 900 media, inkludert bruk av e-bøker. Dette var en økning på ca. 2%.Ca.
17000 personer besøkte de 2 avdelingene mot ca. 18000 i fjor.
De to avdelingene hadde til sammen 33 større og mindre arrangement. Prosjektet
«Broderfolk: Alle er vi reisende», finansiert av Fritt ord og Norsk kulturfond, ble avslutta dette
året. I henhold til den reviderte bibliotekloven holdt vi også en diskusjon, om mulighetene for
nytt bibliotek. Biblioteket samarbeider med Øya barnehage om Boktras. En bibliotekar
besøker barnehagen annen hver måned, leser og setter igjen bøker som foreldrene kan låne
med seg hjem. Sommerles, ukentlige bokanbefalinger på Nea radio, bokblogger i samarbeid
med bibliotekene i Nord-Østerdal og Holtålen, samt en med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek,
aktiv bruk av Facebook har også blitt en del av virksomheten. Tabellen under viser utlån,
besøk og arrangement/publikum for i år og for de to foregående årene for sammenligningens
skyld..

2015
2014
2013

UTLÅN
28867
28298
27950

BESØK
16857
18169
16783

ARRANGEMENT/BESØK
33/985
16/492
31/826

Det ble et nokså stort mindreforbruk i 2015. Noe av dette skyldes usikkerhet i hele
organisasjonen om hvilken avdeling som skulle dekke hvilke utgifter, som for eksempel
113002 Sambandsutstyr/Datakommunikasjon.
Det ble mindre utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift.
Refusjon fra Staten ble betydelig større enn budsjettert.
Ellers består det av en rekke småbeløp. Ting ble utsatt på grunn av usikkerheten i
økonomien.
Det har vært et aktivt år. Glåmos filial ble lagt ned 1.07.14. Vi har greid å opprettholde utlånet
til tross for dette. Vi har deltatt i prosjekt og hatt flere større arrangement. Bruken av ebøkene vår har økt.
Det kunne vært bedre besøk. Barnehager og til dels skoler er flinke til å bruke biblioteket, det
kommer til dels mange på arrangementene, men det daglige besøket er mindre.
Den generelle målsettingen er å oppfylle den reviderte bibliotekloven så godt vi kan med den
personalressursen vi har. Det er å fylle rollen som samfunnsaktør og drive med mer
utadvendt virksomhet.
Den viktigste oppgaven blir å jobbe for et nytt bibliotek.

6.9.

Kino

Røros kino har en kinoansvarlig ansatt i 50 % stilling. I tillegg er det ansatt 4 kioskbetjenter
og 3 kinomaskinister som alle avlønnes etter timeforbruk. Kioskbetjentene lønnes over
kinobudsjettet, men server også Storstuggu og kulturarrangement. Kinoen hadde et lite
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mindreforbruk som i hovedsak skyldes at lønnspostene ikke ble så store som budsjettert. I
tillegg hadde vi et noe bedre kiosksalg enn budsjettert.
Røros kino hadde i 2015 et totalt besøk på 12.750. Dette er en økning på ca. 30 % i forhold
til året før. Det samme tallet på landsbasis er 8 %. 2015 var det første hele året med
kinoansvarlig som er dedikert arbeidet med kinodriften. Vi satte oss et mål om 12 000
publikummere, og nådde altså dette med god margin. En av årsakene til bedre besøk er at vi
startet med forestillinger på onsdager (formiddagskino) og lørdager. Med det økte vi antall
forestillinger fra 300 til ca. 450. Dette gjør at vi treffer flere og kinoen blir mer tilgjengelig for
bla eldre og hyttefolket. Målet for den videre driften av Røros Kino er å stabilisere et
besøkstall på rundt 12.000. Tabellen under viser utviklingen av besøkstall på kino fra 2010
og fram til 2015.
Kinobesøket 2010 - 2015
2010
2011
År
Total
8280
9598

6.10.

2012
10411

2013
9560

2014
9588

2015
12750

Storstuggu

Storstuggu har en kulturhusleder ansatt i 100 % stilling. I tillegg kjøper vi tekniske tjenester
fra Rørosteknikk AS.
Kulturhuset skal tilby innbyggerne et variert kulturprogram som har til hensikt og nå så stor
del av befolkningen som mulig. Dette skjer gjennom kjøp av og utleie til produksjoner.
Storstuggu dekker med dette både lokale og nasjonale kulturtilbud som tilbys befolkningen i
vår region. Alle produksjoner som kommer til Storstuggu skal oppleve profesjonalitet i alle
ledd. I tillegg har Storstuggu ansvaret for avvikling av møter for kommunen og for lokale lag
og organisasjoner.
2015 var et år med stor aktivitet på Storstuggu. Det ble et samlet mindreforbruk på 243 715,-.
Det var i all hovedsak innleide produksjoner, og mange av arrangementene var godt besøkt.
Dette førte til gode billettinntekter, 673 474,- mer enn budsjettert. I tillegg førte den store
andelen av innleie til at leieinntektene ble nesten 300 000,- mer enn det var budsjettert med.
Når de aller fleste arrangørene leier seg inn på Storstuggu og det er godt billettsalg, vil de
naturlig nok bli store utbetalinger av billettinntektene til de ulike arrangørene. Her er det
utbetalt 1 145 006,- mer enn forventet i budsjettet.
De var få kjøpte produksjoner i 2015. Derfor er posten for utbetaling av honorar lavere enn
forventet. Her er det et mindreforbruk på 290 598,- Det er også brukt mindre på
markedsføring enn budsjettert, noe som skyldes at innleide arrangører har selv ansvar for
markedsføring av de ulike produksjonene. Utgifter til «spesialist tjenester» er også lav, noe
som skyldes at Storstuggu har stått for mye av rigging og klargjøring av lokaler selv.
Det har vært et godt år på Storstuggu, med et rikt og allsidig program for publikum.
Mindreforbruket på Storstuggu er stort, noe som i og for seg positivt. Det er et mål for
Storstuggu og fortsatt ha et bredt og godt tilbud til publikum, og det er viktig og fortsatt jobbe
med publikumsutvikling. For 2016 vil det være aktuelt å bruke noe mer midler på å kjøpe
tjenester av Rørosteknikk, for å redusere arbeidsmengden til kulturhusleder. Det må i
framtiden sees på hvilke muligheter en har til å permanent avlaste arbeidsmengden til
kulturhusleder.

6.11.

Ungdommens hus

Ungdommens Hus Røros (UH) er et møtested og aktivitetssenter for ungdom i alderen 8.
trinn til 18+. På UH kan ungdom sosialiseres, samarbeide, aktiviseres og oppmuntres på sine
egne premisser, ideer og behov. Det stilles ingen krav til prestasjoner og ferdighetsnivå, men
for dem som har lyst å være kreativ finnes det nok av muligheter og utfordringer. UH har
også fra september 2015 ansvar for drift av MusikkBrakka Røros. UH har åpent 3 faste
kvelder i uka, ellers er det aktivitet nesten hver eneste dag.
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UH har 2 faste ansatte, lederstilling i 100 prosent og medarbeider i 65 prosent stilling. I tillegg
har vi ekstrahjelp som jobber inntil 11 timer kveldstid i uka.
Regnskapet viser et mindreforbruk på rundt 100 000,-. Hovedårsaken til dette er at leder av
UH har hatt pappapermisjon, og at innleid vikar kun har blitt brukt der det var høyst
nødvendig. Refusjon fødselspenger er altså høyere enn merforbruk på lønnspostene.
Det er også grunn til å nevne at vi søker på eksterne midler til aktiviteter og arrangementer
som gjør at vi får planlagt og får til en kontinuitet når det gjelder innhold og det vi har lyst til å
finne på for ungdommene våre.
Vi har registrert rundt 40 faste medlemmer, i tillegg dukker mange opp «på døra»
klubbkvelder og øvinger, og andre arrangementer. I snitt er det nok fortsatt rundt 20
ungdommer som dukker opp på en klubbkveld. UH har i tillegg til å ha åpent 3 kvelder (11
timer) i uka arrangert 5 diskotek, 1 fakkeltog mot mobbing, hatt besøk av 4 band/artister i
ulike musikksjangre, 1 politisk debatt, 1 ungdomsvalg u/18, 1 Stand Up Show, 2 klubb-lan, 2
arrangement i samarbeid med fritidsklubbene i Os og Holtålen og Agendateateret har satt
opp ny forestilling.
Målsettinger og satsingsområder: Å ha åpent en helgekveld i måneden. Få flere gutter og
jenter som brukere av UH og MusikkBrakka, markedsføre brakka mer, konsert minst
annenhver måned, en Stand Up-forestilling i året, 1 fakkeltog mot mobbing per år,
samarbeide med Fritidsklubbene i Os og Holtålen om 2 arrangement i året, Agendateateret
har en forestilling i året. At UH fortsatt skal være i et positivt søkelys med mye innhold og at
det skal ikke være tvil om at UH er blant de viktigste fritidstilbud når det gjelder forebygging
av rus, mobbing, vold og rasisme. At ungdommene bidrar sjøl til ideer og innhold og dermed
bevarer det gode eierforholdet til eget hus og opprettholder hele meningen med hvorfor
fritidsklubber er så viktig.
Den største gladsaken i 2015 var at vi i september åpnet MusikkBrakka Røros, et øvingssted
for alle aldre som ønsker å øve eller og spille med andre. Brakka har god innvendig akustikk
og er nærmest lydløs fra utsiden. Rommet har nytt, bra og moderne lydutstyr. Det skal også
nevnes at brakka er integrert i UH på en måte som gjør at den er unik i sitt slag. Her
samarbeidet vi med virksomhet for tekniske tjenester og kulturminneforvalter fordi området
ligger midt i verdensarven, og stilte strenge krav til utforming.

6.12.

Frivilligsentral

Røros frivilligsentral (RFS) har daglig leder i 100 % stilling.
RFS leier i dag lokaler i Henrik Grønns vei 1, i Tufta. Dette er lokaler med optimal
plassering midt i sentrum, men som ellers ikke tilfredsstiller krav til lokaler på en
tilfredsstillende måte.
Driften av RFS i 2015 har vært i henhold til budsjett. Det meste av budsjettet går til faste
utgifter som husleie, strøm, kommunale avgifter, leie (kopimaskin), abonnement, telefon, osv.
RFS fikk i 2015 kr. 310.000,- i statlig støtte fra KUD.
Frivilligsentralens oppgave er å være en tilrettelegger for allsidig engasjement for alle typer
frivillig arbeid, samt skape frivillighet på tvers av offentlig og privat sektor. En lokalt forankret
og trygg møteplass for alle som ønsker å benytte seg av det.
Frivilligsentralen skal samarbeide med lag & foreninger, kommunen og frivillige. På sin måte
skal sentralen være med på å bidra til at Røros skal være en trygg og inkluderende plass å
bo på for alle våre innbyggere.
Frivilligsentralen skal prøve å drive mest mulig allsidig ut i fra de muligheter den har med
økonomi og bemanning.
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Av det som har foregått i 2015 kan nevnes: Utleie av møterom til div små foreninger (+
lagerplass), Samarbeid med Flyktningetjenesten, Psykisk helse, Sykehjemmet, Info om FVS
til lag & foreninger, «En til en-tjenester», Elden, TV-aksjonen, Natteravn, Sorgenfri, strøsand,
Hjertemarsj, trugeturer, Tirsdagstrim, DKS, Eldreråd, Eldredagen, NA, Pensjonistforeningen,
Hørselsforeningen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Barnas Turlag, Strikkekrok
m/Husflidslaget, Folkeakademiet, Temakafe, Lyst på livet, Salg og byttedag, St. Hans feiring
på Skistuggu m/DKSS, mm. Hva sentralen driver med kan endres litt fra år til år etter
forespørsler og muligheter.
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7.

TEKNISKE OMRÅDER

BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING
PLAN OG MILJØ
KOMMUNALTEKNIKK
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Virksomheten har tre avdelinger som i sin tur har flere fagledere på ulike områder. Disse er:
 Renseanlegg
 Bilverksted
 Uteseksjon
 Renhold
 Landbruk
På flere områder ligger fagansvaret i stillingen, dette gjelder spesielt for avdelingen Plan og
miljø, og vaktmestertjenester.
Overordnet mål
Virksomheten skal levere tjenester av riktig kvalitet til innbyggere, næringsliv, hytteeiere og
besøkende, og forvalte lovgivningen på kommunens vegne slik lovgiver har forutsatt.
Ansvar

Ansvarsnavn

Sum Alle ansvar

Regnskap 2015
14 308 22

Budsjett 2015
13 516 343

Avvik

Regnskap
2014
792 079
16 624 369

Virksomheten har et merforbruk på 790.000. Størst merforbruk har det vært på området
kommunale utleieboliger. Dette skyldes en kombinasjon av for høyt budsjetterte inntekter og
merutgifter på vedlikehold. Det må her nevnes at det har vært høyt press på boliger bl.a. som
følge av bosetting av flyktninger. Husleienivået har over lengre tid vært på et nivå som
medfører subsidiering av kommunale boliger. Tekniske områder arbeider bevisst med å
justere husleier mer markedstilpasset, å tilpasse nivået tar imidlertid noe tid. Området
omsorgsboliger og ordinære kommunale boliger skal gå med overskudd på sikt. Det er stort
etterslep på vedlikehold av boliger. Årlig kreves det 1,5 millioner for planlagt vedlikehold på
boligmassen slik tilstanden er nå. Budsjettet i dag dekker kun tilnærmet drift. Det gis tilskudd
fra Husbanken på rehabilitering og bygging av nye boliger. Det jobbes derfor aktivt med
omløp av bygningsmassen. Salg av eksiterende og reinvestering + tilskudd i nye. Dette gir
også en betydelig standardheving og tilpassing til offentlige krav for boligmassen.
Sykefravær
Virksomhet for tekniske områder har stor spennvidde i type arbeidsoppgaver og tjenester
som skal leveres. Et gjennomsnittlig sykefravær på 5,3% er kanskje i selv et akseptabelt
nivå, men det kan ikke legges skjul på at sykefraværet er større på noen områder og lavt på
andre. Spesielt utsatt er nok gruppen innenfor renhold. Her må det settes inn konkrete mål,
kartlegging og eventuelle tiltak. Det må også nevnes at Virksomheten har hatt noen
langtidssykemeldte som er reelle skader eller sykdomsbilder som ikke kan tilskrives det
psykososiale arbeidsmiljøet. Disse trekker selvsagt også gjennomsnittet opp.

Det har gjennom året vært følgende endringer i ansettelser












Økonomikonsulent gått av med pensjon, erstattes ikke
Oppmåler gått av med pensjon. Ny oppmåler ansatt Andreas Øiseth
Etatsjef sluttet. Erstattet med ny Virksomhetsleder Dag Øyen
Avdelingsleder Bygg og eiendom gått over i ny stilling. Erstattes i 2016
Avdelingsleder kommunalteknikk. Vakans erstattes i 2016
Kommuneplanlegger sluttet. Erstattes i 2016
Engasjement planlegger/ saksbehandler avsluttet. Erstattes i 2016
Vaktmester Røros sykehjem gått av med pensjon. En vaktmesterstilling vakant
Sekretær/ konsulent flyttet 100% til servicetorg
Landbrukskonsulent flyttet 50% til servicetorg
Konsulent flyttet 50% til servicetorg
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7.1.

Konsulent kvalitetssystem flyttet 40% til sentraladministrasjon

Selvkostområdene

Ansvar

Ansvarsnavn

6120
6121
6130
6130
6140
Sum

Vannledning
Vannverk
Avløpsnett
Renseanlegg
Renovasjon
Alle avdelinger

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
-819 312
-971 517
152 205
-876 935
819 313
876 086
-56 773
876 935
-9 397 105
-6 898 226 -2 498 879 -7 437 525
9 397 105
6 888 331
2 508 774 7 437 525
0
0
0
0
0
-105 326
105 326
0

7.1.1. Vann
Hovedmål for avdelingen: «Røros kommunes vannverk skal til enhver tid levere vann som
tilfredsstiller offentlige kvalitetskrav». De 3 vannverkene i Røros kommune har alle levert
vannkvalitet innenfor grenseverdiene i 2015, dette er dokumentert gjennom ukentlige
vannprøver analysert av Eurofins i Moss. Fokus gjennom året har i tillegg til å tilfredsstille
kvalitetskrav, vært å begrense utlekking fra ledningsnettet. Avdelingen har gjennom året tette
mange større og mindre lekkasjer – produksjonen av vann er derfor stabil – selv om
forbruket øker.
Av hendelser i 2015 kan nevnes en større vannlekkasje under Rørosmartnan – uønsket,
men ikke noe som kan hindres uten utskifting av gammelt ledningsnett. Rehabilitering ble
utført i Johan Falkbergets vei, en veistrekning som har voldt store driftsulemper og kostnader
i lengre tid.
Mattilsynet foretok inspeksjon av vannverkene i mai – eneste avvik var manglende Ros –
analyse, som ble gjennomført høsten 2015. Fra Mattilsynets side er det fortsatt fokus på
reservevannkilde, dette vil nok komme som et krav i framtiden. Avdelingen vil intensivere
dette arbeidet framover, for å kunne realisere prosjektet innen en femårsperiode.
7.1.2. Avløp
Hovedmålet for avløp er å overholde offentlige rensekrav til enhver tid. På Røros og i Galåen
har alle rensekrav vært overholdt gjennom hele året, mens det for Glåmos og Brekken RA
har vært noen små avvik. Det arbeides med tekniske utbedringer på Glåmos og Brekken for
å nå utslippskravene gjennom hele året i 2016. Slam fra Brekken, Glåmos og Galåen RA,
samt fra private tanker i kommunen leveres Røros renseanlegg, som har slammottak.
I løpet av året har Fylkesmannens miljøvernavdeling vært på besøk, med den
landsomfattende kontrollaksjonen for avløpsrenseanlegg. Fokuset var på overvann og
dokumentasjon av avvik og rensegrad. Røros kommune skal derfor gjennomføre en større
overvannskartlegging i Røros sentrum, for å stå best mulig rustet i årene som kommer med
tanke på stadig økende nedbørsmengder. For å stå best mulig rustet i årene framover er det
også nødvendig med sanering og rehabilitering av eksisterende ledningsnett. Dagens anlegg
framstår av varierende kvalitet – det er høyst nødvendig med årlige investeringer for å kunne
møte framtidens krav på en god måte.
7.1.3. Renovasjon
Renovasjon i Røros kommune utføres av Uteseksjonen, som har 9 ansatte. Avfall hentes inn
hos hver enkelt husstand, i tillegg finnes 92 containere rundt om i kommunen. Avfallet
leveres hos FIAS på Eid i Tolga kommune for sortering, og videre transport. Søppelmengden
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ligger relativt stabilt, i 2015 ble det innsamlet 1965 tonn søppel i Røros kommune fordelt på
alle fraksjoner.
Avdeling for renovasjon er av den oppfatning at opprustning av containerplasser og samling
av flere containere på samme sted er veien å gå, dette gir innsparte tømmekostnader, samt
lavere restavfallsmengde da sorteringsviljen øker.

7.2.

Maskindrift, Verksted og kommunale veier

Disse avdelingene har totalt 11 ansatte samt 1 lærling, hvorav 8 er på Uteseksjonen og 4 er
stasjonert på verkstedet. Hovedoppgavene er for maskindrift renovasjon, oppsyn med og
vedlikehold av kommunale vann og avløpsledninger, samt drift og vedlikehold av kommunale
veier. Verkstedet skal i hovedsak vedlikeholde og forvalte kommunens kjøretøyer, utstyr og
bilpark. Verkstedet har gjennom 2015 også hatt en sentral rolle i alle kjøretøyanskaffelser
Røros kommune har gjennomført.
Ansvar

Ansvarsnavn

6160 Maskindrift
6161 Verksted
6170 Kommunale veier

Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2015
2015
2014
-3 841 883 -3 685 874
-156 009
-2 594 665
386 103
52 812
333 291
-11 525
3 888 067
3 903 582
-15 515
3 876 101

Avdelingene har gjennom året jobbet godt – noe som har ført til en nivåheving både mtp.
kommunalt ledningsnett og kommunale veier. Stadig færre lekkasjer og mindre vannforbruk,
samt en stadig opprusting av veistandarden tydeliggjør denne påstanden. Vi er likevel ikke i
mål enda, det vil ta lengre tid og en god innsats over flere år.
Verkstedet har som vist i tabellen over ikke maktet å holde budsjettet i 2015. Verkstedet har
budsjettert med interne inntekter, men dette er ikke blitt belastet virksomhetene. Ulike tiltak
er satt inn for å forbedre resultatet i 2016, timeprisen eksternt er økt og innkjøpsordninger er
gått igjennom for å kutte kostnader. Som nevnt er timer brukt på internt arbeid (dvs. internt i
kommunen) ikke fakturert, og at summen av antall timer til en satt intern pris (500,-) tilsvarer
det verkstedet har gått i underskudd i 2015 (340396,-). Underskuddet tilsvarer altså
kostnaden ved å ha et kommunalt bilhold, og med en så lav intern timepris må en anta at
kostnaden ville blitt relativt mye høyere ved å sette ut arbeidet eksternt.

7.3.

Avdeling Bygg og eiendomsforvaltning

Avdelingen består av vaktmestere, renholdere, boligkontor, prosjektingeniør og fagleder for
renholderne. Etter avdelingslederen gikk over i ny stilling på starten av året har det ikke
formelt vært noen leder ved avdelingen.
Hovedmålet for avdelingen er å drifte og forvalte den kommunale bygningsmassen på en
bærekraftig måte, og bidra til å gi gode og trygge vilkår for brukere og ansatte. Røros
kommune skal ha riktig bygningsmasse som imøtekommer de reelle behov og formål det
enkelte bygg skal ha.

Ansvar
6500
6501
6502
6503

Ansvarsnavn
Interne serviceenheter
Næringsbygg
Utleieboliger
Røros Vegstasjon

Regnskap
2015
0
-2 083 967
-100 077
-248 100

Budsjett
Avvik
Regnskap 2014
2015
2 487 701 -2 487 701
2 981 160
-1 878 939
-205 028
-1 822 351
-1 850 280 1 750 203
-982 700
-761 387
513 287
-19 988
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6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512

Administrasjonslokaler
Omsorgs/trygdeboliger
Helsesentret
Søsterhjemmet
Skolebygg
Barnehager
Institusjonslokaler
Kommunale Kulturbygg
Øverhagaen 1
Sum alle ansvar

2 558 050
-847 337
660 610
-320 891
5 424 474
1 935 527
1 524 468
272 415
168 803
8 943 975

2 197 800
-725 634
800 847
-275 980
4 870 682
1 828 454
1 049 100
154 800
172 500
8 069 664

360 250
-121 703
-140 237
-44 911
553 792
107 073
475 368
117 615
-3 697
874 311

2 117 403
-904 159
181 969
-221 102
5 111 402
1 724 719
1 025 981
174 512
21 834
9 388 680

Det ble i 2015 pusset opp 7 leiligheter, der 4 leiligheter hadde en tilnærmet full renovering. I
tillegg har prosjektet i Grind Olaveien 19-21 blitt avsluttet, hvor 4 leiligheter ble ferdigstilt på
slutten av året. Vedlikeholdet av boliger har vært på et minimum over en lengre periode noe
som gjør at omfanget av vedlikeholdet blir forholdsvis stort når det først gjøres noe i de
enkelte leilighetene. Kombinasjonen begrenset budsjett på vedlikehold og stort behov for
nødvendig behov for oppussing, fører til at noen leiligheter blir stående tomme fordi det ikke
er midler til å pusse opp leilighetene. I tillegg har dette ført til at vedlikehold på annen
bygningsmasse har blitt mindre enn ønsket. En økning i mottak av flykninger øker også
presset på å ha tilgjengelige boliger klar. I løpet av året ble tatt i mot 16 flykninger, for de sist
ankomne ble det anskaffet bolig på det private markedet. Av andre pågående boligprosjekt
kan PAL-prosjektet nevnes hvor de første leilighetene ferdigstilles i 2016.
Andre byggeprosjekter avdelingen har hatt oppfølgingsansvar/byggeledelse for kan nevnes
oppbygging av Postgården til servicetorg, oppgradering av kjøkken ved sykehjemmet, noen
mindre inndeling av Rådhuset, avslutning av utvidelsen ved mellomtrinnet på Røros skole,
første fase av energispareprosjekt, nytt krematorie.
I løpet av året mistet kommunen 2 eksterne leietakere av næringsareal. Arealet har blitt fylt
opp igjen med egen bruk. I framtiden bør utnyttelsen av kontorlokaler ses nærmere på.
Spesielt kan det være hensiktsmessig å få samlet enkelte virksomheter som i dag er plassert
på flere bygg. Dette med hensyn både på intern kommunikasjon og eksterne brukere.

7.4.

Avdeling Plan og miljø (lovforvaltning)

Ansvar

Ansvarsnavn
6000
6001
6200
6201
6202
6300
6301
6310
6320
6330
6331
6332

Administrasjon
Eiendomsskatt
Plansaksbehandling
Byggesaksbehandling
Kart og oppmåling
Adm. Landbruk
Veterinærtjenesten
Vikarordning
Skogbruk
Naturforvalter
Viltforvaltning
Mijøvern - UTGÅR FRA

Regnskap
Budsjett 2015 Avvik
Regnskap
2015
2014
66 967
672 776 -605 809
657 706
373 271
410 723
-37 452
237 122
1 070 984
1 092 734
-21 750 1 413 318
-83 981
155 360 -239 341
400 556
430 544
510 853
-80 309
372 518
1 400 849
1 210 263 190 586 1 743 816
0
0
0
0
-15 235
-469
-14 766
5 200
269 522
230 000
39 522
224 764
145 787
61 495
84 292
136 794
14 414
-14 922
29 336
62 679
-13 357
17 677
-31 034
-203
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2016
6340 Fond VFF
6400 Kulturminneforvalter
6402 Tilskudd huseiere

0
1 252 745
19 650

0
829 669
0

0
423 076
19 650

-3
706 579
4 930

Avdelingen består av områdene kart, oppmåling, plan, byggesak, kulturminneforvaltning,
landbruk, skogbruk, viltforvaltning og eiendomsskatt. Avdelingen forvalter i hovedsak
følgende lovverk med tilhørende forskrifter:
- Plan og bygningslov
- Matrikkellova
- Jordloven
- Lov om Naturmangfold
- Forurensningsloven
- Veglov
- Lov om motorferdsel i utmark
I tillegg overtok Røros kommune ved Tekniske områder skiltmyndigheten fra Politiet i 2015. I
løpet av 2016 vil deler av avdelingen defineres som selvkostområde og få egne fond. Dette
gjelder områdene byggesak, oppmåling og plan. Omstruktureringen skjer fra 1. tertial.
7.4.1. Eiendomsskatt.
Det er gjennom året lagt ned et betydelig arbeid i forhold til opprydding i
eiendomsskatteregister. Dette har medført større økning i inntekter for Røros kommune
7.4.2. Plan
Kommunale planer:
- Samfunnsdel for ny kommuneplan ble vedtatt i 2015. Arbeid med arealplan er for ny
kommuneplan er påbegynt.
- Reguleringsplan for Røros sentrum pågår
- Regulering for området sør for jernbanelinja er varslet oppstart
Det er i alt vedtatt 3 private reguleringsplaner i 2015
7.4.3. Byggesak
Kapasiteten på byggesaksbehandling har gjennom året vært noe redusert. Mye av dette
skyldes at 2 saksbehandlere også er overbefalsvakter i brann og etter denne ordningen
avspasserer mye tid som har gått på bekostning av byggesak. Det er gjennom året
behandlet 473 saker, noe som er tilnærmet normalen over litt tid. En ser mindre aktivitet i
boligbygging, men en bra økning på Næringsbygg og hytter.
7.4.4. Kart og oppmåling
Digitalisering av kart pågår for fullt. Alle planer er digitalisert og i 2015 ble en stor andel av
kommunens ledningsnett kartlagt og digitalisert. Dette arbeidet forsetter i 2016. Det har vært
gjennomført matrikkeltilsyn av Statens kartverk hvor det var få ting å anmerke, men gode
tilbakemeldinger på hvordan Røros kommune har utviklet kart og oppmålingsarbeidet sitt.
Det er utført 166 oppmålingsforretninger. Det er søkt om 43 opprettelser av
grunneiendommer, hvorav 25 er behandlet ferdig.
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7.4.5. Landbruk
Arbeidsoppgavene innenfor landbrukssektoren er næringsutvikling innenfor tradisjonelt jordog skogbruk og tilleggsnæringer, samt viltforvaltning. Miljø og ressursforvaltning som
omfatter arealforvaltning, kulturlandskap, biologisk mangfold, flerbruk og forurensning,
samarbeid med SNO, rovviltkontakter og skadedokumentasjon. Støttefunksjoner er
kontrolloppgaver, statistikk og beredskap. Landbrukskontoret administrerer også
velferdsordningene i landbruket. Landbrukstjenester Gauldal og Røros SA har
kontorfellesskap med landbrukskontoret, en ordning som fungerer meget godt.
I 2015 ble hovedprosjektet på etablering av felles landbruksforvaltning for Os, Røros og
Holtålen kommuner igangsatt. Grunnlaget for oppstart av hovedprosjektet var
kommunestyrevedtak i Os, Røros og Holtålen kommuner om å etablere felles
landbruksforvaltning med Os som vertskommune. Kommunenes vedtak bygger på
forprosjektrapport, fra Arena Utvikling AS, om interkommunalt samarbeid innen landbruk.
Hovedprosjektet har følgende hovedoppgaver: Utredning og forslag på
samarbeidsavtale/vertskommuneavtale, kompetansevurdering, organisasjonsplan. Planer og
hovedprosjekt skal være ferdige våren 2016.
Røros, Holtålen og Tydal kommuner driver landbruksprosjektet «Aktivt Fjellandbruk i Røros,
Holtålen og Tydal, 2014-2017». Samarbeidsprosjektet har samme målsetting som den
nasjonale fjellandbrukssatsingen. Strategien er tiltaksrettet mot den lokale grovfôrbaserte
husdyrproduksjonen. Med de utfordringer som finnes i landbruksnæringen i disse tre
kommunene har prosjektet samtidig en motivasjons- og rekrutteringsstrategi. For at
prosjektet skal kunne få gjennomført de planlagte tiltak har prosjektet knyttet til seg
kompetanse og bistand fra ulike fagnettverk. Det er viktig at den aktive og potensielt aktive
næringen koples direkte til fagmiljøet. Dette skal bidra til økt motivasjon, fagkunnskap og
handlingskraft hos primærprodusenten. Prosjektet har fokus på dette når det leies inn
bistand til de ulike tiltaksgjennomføringer. I løpet av 2015 har det blitt gjennomført bl.a. flere
individuelle veiledninger (ressurskartlegging og ønsket fagrådgiving), fagmøter/-dager,
inspirasjonsturer, samarbeid med aktuelt rådgivernettverk og opprettet møteplasser osv.
Arbeidsgruppa som står for den daglige framdriften, regnskapskontroll og rapportering består
av de tre landbrukskontorene i kommunene. Prosjektet har egen styringsgruppe med
ordføreren i Holtålen kommune som leder.
7.4.7. Skogbruk
Det er i 2015 registrert 444 m3 avvirket tømmer og ved. Det antas også at om lag 3000 m3
bjørk hogges for eget bruk.
Etterspørselen etter bjørk til vedproduksjon er lav og prisen er deretter.
Det er markberedt 60 dekar, og plantet 21300 planter.
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8.

BRANN

BRANN OG REDNING
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Røros brann- og redningstjeneste
Røros brann- og redningstjeneste er delt i to avdelinger som er forebyggende avdeling og
beredskapsavdeling, og er vertskommune for brannvesenet i Os, Tydal og Holtålen.
Beredskapsavdelingen foretar utrykninger til brann, ulykker samt akutt forurensing med mer.
Forebyggende avdeling fører tilsyn primært med spesielle bygg (institusjoner, forsamlingshus, større
bedrifter og lignende) og driver ellers mye med veiledning og holdningsskapende arbeid.
Feiervesenets virksomhet er etter sentrale retningslinjer lagt om de senere år. Det er ikke det samme
krav som tidligere at alle piper skal feies hvert år. Feiingen skal nå utføres etter behov og det skal
legges større vekt på tilsyn med piper og ildsteder. Kommunen har tre fast tilsatte feiere og en
feierlærling, som skal ta fagprøven i juni 2018.
Ressursbruk
Ansvarsnummer
6150
6151
6152
6153
6154
Sum

Ansvarsnavn
Røros Brannvesen
Samarbeide brann
Feiing
Deltidsutdanning
Bybrann
Alle ansvar

Regnskap
2015
7 745 014
776 798
0
-5 787
323 002
8 839 028

Budsjettramme
2015
7 627 229
874 563
-6 154
-53 450
381 709
8 823 897

Regnskap
2014

7 349 093
800 628
0
9 767
268 671
8 428 159

Totalt ble det et minimalt overforbruk på kr 15.131 av det totale budsjettet kr 8 823 897,-.
Overforbruket er størst på ansvarsområde 6150, hvor lønnsutgifter er den store utgiftsposten.
Sykefraværet ved Røros brann- og redningstjeneste er liten.
2015 var et år med relativt få store hendelser. Utgifter til beredskap vil variere fra år til år i og med at vi
er hendelsesstyrt. I 2015 fikk vi til et godt samarbeid med huseierforeningen i Røros sentrum samt
handelsstanden med tanke på spyling og rengjøring av sentrumsgatene før 17. mai. Dette medførte
en halvering og stor besparelse av lønnsutgiftene.
I 2016 vil kostnadene til driften av nødnettet fordobles i forhold til 2015.
Fremskutt enhet R16 er en 2002-modell og må skiftes. Dagens R16 er overlastet, og ikke egnet som
utrykningskjøretøy. R16 er tatt av noe utstyr for å være lovlig med tanke på godkjent total vekt. R16 er
påmontert skjærslukker og skumanlegg og er første innsatsbil på brannstedet inntil mannskapsbil
kommer til stedet og starter slukking. Nytt egnet kjøretøy vil beløpe seg til kr 800.000,- To av våre
eldste feierbiler vil trolig ikke gå gjennom neste EU-kontroll uten betydelig påkost. Begge biler må
skiftes. Bilene bør for fremtiden rulleres på en fornuftig måte, slik at de ikke blir helt nedkjørt før de
skiftes. Feierbilene går inn under selvkostområdet.
Røros brann- og redningsvesen har lokaliteter som ikke er egnet for vårt bruk slik de fremstår i dag.
Dette gjelder spesielt rene og urene soner med tanke på kjøretøyer og bekledning, og dette innebærer
en helserisiko. Videre er det manglende garderobeforhold og spiserom/kjøkken som er noen av de
største utfordringene som bør nevnes. Ser derfor frem til at prosjektet nytt teknisk senter kan bli
realisert i den nærmeste fremtid.
Som følge av gjennomført politireform, vil også organiseringen av alle brannvesen i Norge trolig bli
berørt i nær fremtid. Direktoratet, DSB, jobber for færre men større brannvesen i Norge. Vi er i dag
vertskommune for tre nabokommuner, men trolig vil dette være lite hensiktsmessig utfra signalene gitt
av DSB. Vi bør snarest starte med å se på hvordan vi ønsker å være organisert i fremtiden. Våre
alternativer er å inngå i et stort brannvesen, tilsvarende dagens Trøndelag brann- og redningstjeneste
TBRT, som har administrasjon i Trondheim. Annet alternativ kan være et samarbeide sørover med
Nord-Østerdal, som i dag tilhører Midt Hedmark brann- og redningstjeneste med administrasjon i
Elverum. Eller finne andre samarbeidsformer med aktuelle brannvesen, som for eksempel Gauldal
IKS.
Brann- og redningstjenesten hadde et sykefravær på 1.3 % i 2015, som er lite. Har vært
gjennomgående lavt sykefravær ved brann- redningstjenesten de siste årene.
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9. INVESTERINGER I BYGGE OG ANLEGGSPROSJEKTER
Investeringer virksomheten har ansvar for kommenteres etter tabellform nedenfor.
Prosjekt

010004 Servicetorg

2015

Bu

Reg BU

Avvik

4000
9900
12000
18000
19500
19503
20000
23000
25000
26000
27000
27001
42900
72900

Overtid
Arbeidsgiveravgift
Andre forbruksvarer
Energi/ strøm
Lisenserog avgifter
Gebyr
Inventar/ utstyr
Vedlikehold byggetj.nybygg
Matrialer vedlikehold/ nybygg
Renhold og vaskeritjeneste
Konsulenttjenester
Byggeteknikk og geoteknikk
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 010004 Servicetorg

11563
740
363262
6127
1785
3750
20820
3744573
130551
10523
203471
69000
1077332
-1077332
4566165

0
0
0
0
0
0
0
3200000
0
0
0
0
0
0
3200000

0
0
0
0
0
0
0
3200000
0
0
0
0
0
0
3200000

11563
740
363262
6127
1785
3750
20820
544573
130551
10523
203471
69000
1077332
-1077332
1366165

0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
43

Prosjektet med ombygging i Postgården ble mer omfattende en først forespeilet da det viste
seg å være nødvendig med større tiltak også i sokkeletasjen, samt noe mer enn planlagt i 2.
etasje for å tilpasse byggets nye bruk. Dette burde vært kartlagt tidligere i prosessen med
planleggingen av Servicetorget, og bruken av sokkeletasje og 2. etasje burde vært avklart fra
dag 1 slik at dette også kunne inngått i planlegginga. Selve servicetorgprosjektet er imidlertid
gjennomført ihht til budsjett. Det må også bemerkes at drøyt 520.000 av de totale
kostnadene for ombygging av Postgården i sin tid gikk med til å dekke kostnader på bygging
av ny inngang med heis i Rådhuset da det ikke var vedtatt eget budsjett på dette.

Prosjekt: 020002 Røros GS - prosjekt paviljong

20020
23000
27000
42900
72900

Datautstyr/programvare
Vedlikehold byggetj.nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 020002 Røros GS prosjekt paviljong

2015

Bu

Reg BU

Avvik

10185
763512
24245
194190
-194190

0
1000000
0
0
0

0
1000000
0
0
0

10185
-236488
24245
194190
-194190

0
-24
0
0
0

797942

1000000

1000000

-202058

-20

Oppsetting av klatrepark
Anskaffelsen ble gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse blant 4
graveentreprenører. Kontraktssum ble 117 685 eks. mva. Totalsum til entreprenør etter
endringer ble 136 324. Internkostnader i forbindelse med prosjektledelse ble ca.. 18700.
Arbeidene ble i hovedsak gjennomført i sommerferien for skolene. Grunnet forsinkelser fra
leverandøren av klatreparken som skulle legge toppdekket under klatreparken ble ikke
arbeidene ferdig før etter skolestart.
Vannrenseanlegg
Det ble satt inn vannrenseanlegg i varmeanleggene ved Paviljongen og Grunnskola.
Hensikten med renseanlegget er å beskytte anlegget mot innvendig korrosjon og avleiringer i
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komponenter. Samlet investering var på 90 000.
020007 Sundveien skole Prosjekt: brannsikringstiltak

2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
42900 MVA komp investering Visma
72900 Mva komp Investering
Sum prosjekt: 020007 Sundveien skole brannsikringstiltak

Bu

Reg BU

Avvik

10019
2505
-2505

100000
0
0

100000
0
0

-89981
2505
-2505

-90
0
0

10019

100000

100000

-89981

-90

Posten var ment å dekke nye brannsikre søppelkonteinere ved skolen, men disse ble levert i
2014 og ble dekket under 2014 regnskapet.

Prosjekt: 030004 Branntetting sykehjem

9000
9900
23000
27000
42900
72900

Pensjon KLP
Arbeidsgiveravgift
Vedlikehold byggetj.nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 030004 Branntetting
sykehjem

2015

Bu

Reg BU

Avvik

610
657
65193
73984
12381
-12381

0
0
150000
0
0
0

0
0
150000
0
0
0

610
657
-84807
73984
12381
-12381

0
0
-57
0
0
0

140444

150000

150000

-9556

-6

Kartlegging: Behovet for branntetting ved omsorgsboligene og TFF ble gjennomgått av
eksterne og det ble utarbeidet en behovsrapport for hvert av byggene.

Prosjekt: 050001 Musikkbinge

20000
23000
27000
42900
72900
77000

Inventar/ utstyr
Vedlikehold byggetj.nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Refusjon fra andre (private)
Sum prosjekt: 050001 Musikkbinge

2015

Bu

86961
154610
6030
60393
-60393
-236500
11101

Reg BU

0
250000
0
0
0
0
250000

0
250000
0
0
0
0
250000

Avvik

86961
-95390
6030
60393
-60393
-236500
-238899

0
-38
0
0
0
0
-96

Bandbinge er gjennomført med unntak av tiltak for å sikre ringmuren mot vann. Dette vil
sannsynligvis bli et spleiselag mellom prosjekterende og Røros kommune med hver sin
andel på 30.000. Dette vil bli gjennomført i vår, og prosjektet avsluttet.
Prosjekt:
20000
23000
25000
27000
42900
72900

060003 Sykehjemmet - ombygging

Inventar/ utstyr
Vedlikehold byggetj.nybygg
Matrialer vedlikehold/ nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 060003 Sykehjemmet ombygging

2015

Bu

Reg BU

Avvik

122152
378398
104760
3360
152167
-152167

0
600000
0
0
0
0

0
600000
0
0
0
0

122152
-221602
104760
3360
152167
-152167

0
-37
0
0
0
0

608670

600000

600000

8670

1

Kjøkkenene ved sykehjemmet ble pusset opp og skiftet ut. Arbeidene ble gjennomført i
februar/mars og ble delvis utført av egne og delvis av eksterne aktører. Samlet kostnad for
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arbeidene med kjøkkenene ble på ca.. 500 000 fordelt på 300 000 på inventar og 200 000 på
oppussingsarbeider. Det ble også anskaffet nye kontormøbler til ca.. 120 000.
060004 Sykehjemmet - oppgradering
Prosjekt: av uteareal

2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
27000 Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 060004 Sykehjemmet oppgradering av uteareal

Bu

Reg BU

Avvik

0
4690

200000
0

200000
0

-200000
4690

-100
0

4690

200000

200000

-195310

-98

Uteareal Gjøsvika blir gjennomført i vår, da det ikke var tilbydere til prosjektet da
anbudsrunde ble kjørt i høst. Skal ha et avklaringsmøte med Gjøsvika sykehjem angående
dette våren 2016
Prosjekt: 060006 Teknisk senter

2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
27000 Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 060006 Teknisk senter

Bu

0
30150
30150

Reg BU

300000
0
300000

Avvik

300000
0
300000

-300000
30150
-269850

-100
0
-90

Det har i 2015 vært lite kostnadsdrivende aktivitet i prosjektet. Det er igangsatt en del ekstern
og intern utredning som vil belaste budsjettet i 2016
Prosjekt: 060008 EPC Energitiltak

1000
9000
9900
11550
17000
18500
23000
27000
42900
72900

Faste lønninger
Pensjon KLP
Arbeidsgiveravgift
Bevertning
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Kommunens forsikring
Vedlikehold byggetj.nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 060008 EPC Energitiltak

2015

Bu

539022
64026
38602
370
2110
115
527682
117253
153662
-153662
1289179

Reg BU

0
0
0
0
0
0
0
4700000
0
0
4700000

Avvik

0
0
0
0
0
0
0
4700000
0
0
4700000

539022
64026
38602
370
2110
115
527682
-4582747
153662
-153662
-3410821

0
0
0
0
0
0
0
-98
0
0
-73

Fase 1 av EPC ble gjennomført. Fase 1 besto av kartlegging av energisparetiltak i de enkelte
byggene og utgjør en liten del av kostnaden av prosjektet. Hoveddelen av kostnaden av
prosjektet vil komme i fase 2 som blir gjennomført i 2016-2017. Kostnaden for utskifting av
ventilasjonsanlegget i Postgården i forbindelse med ombyggingen til Servicetorg ble tatt
gjennom dette prosjektet.
060010 Kokkhaugen - standardheving
Prosjekt: og energitiltak
2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
25000 Matrialer vedlikehold/ nybygg
Sum prosjekt: 060010 Kokkhaugen standardheving og energitiltak

Prosjekt: 060011 Røros sykehjem ca.rport

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
Sum prosjekt: 060011 Røros sykehjem
ca.rport

Bu

Reg BU

Avvik

670545
56199

500000
0

500000
0

170545
56199

34
0

726744

500000

500000

226744

45

2015

Bu

Reg BU

Avvik

0

800000

0

0

0

0

800000

0

0

0
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Prosjektet tas ut og sees i sammenheng med prosjekt ny omsorgsstruktur

Prosjekt:
21000
23000
27000
42900
72900
94800

060801 Utskifting biler
Kjøp av transportmidler
Vedlikehold byggetj.nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Bruk av investeringsfond
Sum prosjekt: 060801 Utskifting biler

2015
Bu
Reg BU
Avvik
1473600
1500000
1500000
-26400
154000
0
0
154000
49640
0
0
49640
719
0
0
719
-719
0
0
-719
-325000
0
0
-325000
1352240
1500000
1500000
-147760

-2
0
0
0
0
0
-10

En investeringspost som har gått til finansiering av følgende: 2 stk Mercedes Vito varebiler
for å erstatte gammelt og utslitt materiell i bygningsforvaltningen. I tillegg måtte ny traktor
anskaffes sommeren 2015 da den gamle ble totalskadet i forbindelse med en arbeidsulykke.
De 325000 kommunen mottok i forsikringsoppgjør er pløyd inn i investeringsregnskapet. Når
ny traktor ble innkjøpt ble det også tatt et valg om at ny snøfres også burde anskaffes, da
den gamle var sliten og hadde svært liten kapasitet. Den nye har økt kapasiteten betraktelig,
og sammen med ny traktor og veghøvel framstår dette som en svært effektiv og
arbeidsbesparende ekvipasje som kommunens innbyggere vil dra nytte av i mange år
framover. Arbeidet går nå meget effektivt, det har gitt de ansatte langt bedre arbeidsvilkår
samtidig som kvaliteten på det arbeidet som utføres har økt betraktelig
Prosjekt: 060802 Digitaliseringsplan

20020 Datautstyr/programvare
27000 Konsulenttjenester
95000 Bruk av budne driftsfond
Sum prosjekt: 060802
Digitaliseringsplan

2015

Bu

Reg BU

Avvik

829027
300000
-745000

0
500000
0

0
500000
0

829027
-200000
-745000

0
-40
0

384027

500000

500000

-115973

-23

Digitaliseringsprosjektet har vært et samarbeid med kommunene Tydal, Rennebu og MidtreGauldal hvor det ble gitt skjønnsmidler fra Statens kartverk og hvor Røros kommune var
vertskommune i prosjektet. Det interkommunale prosjektet er avsluttet i 2015. Prosjektet
videreføres i Røros med ytterligere digitaliseringsarbeid.
Prosjekt: 060803 Adresseregister

2015

27000 Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 060803 Adresseregister

Bu

12395
12395

Reg BU

700000
700000

700000
700000

Avvik

-687605
-687605

-98
-98

Alt digitalt kartarbeid med innføring av veinavn er utført. Gjenstående arbeid i prosjektet er
fysisk utplassering av veinavnskilt. Prosjektet er lagt ut på anbud og gjennomføres i 2016
Prosjekt: 061801 Gatelys STFK

2015

23002 Vedlikehold veier
28500 Kjøp av eksister.bygg/ anlegg
Sum prosjekt: 061801 Gatelys STFK

Bu

0
0
0

1500000
5400000
6900000

Reg BU

1500000
0
1500000

Avvik

-1500000
0
-1500000

-100
0
-100

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2015 grunnet manglende avklaringer med STFK. Blir
gjennomført i 2016.
Prosjekt: 061802 Kommunale veier

23002 Vedlikehold veier

2015

392506

Bu

2500000

Reg BU

700000

Avvik

-307494

-44
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42900 MVA komp investering Visma
72900 Mva komp Investering
Sum prosjekt: 061802 Kommunale veier

98126
-98126
392506

0
0
2500000

0
0
700000

98126
-98126
-307494

0
0
-44

Prosjektmidlene har i stor grad gått til asfaltering av veier i Røros sentrum, i tillegg til
overvannstiltak i Arne Mikkelsens vei, et område som har hatt jevnlige oversvømmelser det
siste årene.
061803 Selvkost - utskifting
Prosjekt: vannledning

1000
4000
9000
9900
10000
12000
14000
18500
19503
23000
25000
27000

Faste lønninger
Overtid
Pensjon KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Andre forbruksvarer
Kopiering/ annonser
Kommunens forsikring
Gebyr
Vedlikehold byggetj.nybygg
Matrialer vedlikehold/ nybygg
Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 061803 Selvkost utskifting vannledning

2015

Bu

Reg BU

Avvik

260092
1896
34822
18476
2699
259
65
115
4858
2316821
27146
123483

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3000000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3000000
0
0

260092
1896
34822
18476
2699
259
65
115
4858
-683179
27146
123483

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23
0
0

2790732

3000000

3000000

-209268

-7

Midlene er brukt til å lønne konsulent for å arbeide med digitalisering av ledningsnett, i tillegg
til sanering av ledningsnett i Johan Falkbergets vei. Noe har også gått til ferdigstillelse av VA
- anlegg på Sollihagen - ferdigstilt i juni 2015. Prosjektet i Johan Falkbergets vei ferdigstilles i
juni 2016
061804 Selvkost - utskifting
Prosjekt: avløpsledning

1000
9000
9900
14000
19503
23000
25000
27000

Faste lønninger
Pensjon KLP
Arbeidsgiveravgift
Kopiering/ annonser
Gebyr
Vedlikehold byggetj.nybygg
Matrialer vedlikehold/ nybygg
Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 061804 Selvkost utskifting avløpsledning

2015

Bu

Reg BU

Avvik

289706
30932
19896
65
4858
1929811
67146
17192

0
0
0
0
0
3000000
0
0

0
0
0
0
0
3000000
0
0

289706
30932
19896
65
4858
-1070189
67146
17192

0
0
0
0
0
-36
0
0

2359605

3000000

3000000

-640395

-21

Midlene er brukt til å lønne konsulent for å arbeide med digitalisering av ledningsnett, i tillegg
til sanering av ledningsnett i Johan Falkbergets vei. Noe har også gått til ferdigstillelse av VA
- anlegg på Sollihagen - ferdigstilt i juni 2015. Prosjektet i Johan Falkbergets vei ferdigstilles i
juni 2016.
061805 Selvkost - overtagelse av
Prosjekt: Galåen vann/avløp

2015

Bu

Reg BU

Avvik
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18000
28500
77000
91000

Energi/ strøm
Kjøp av eksister.bygg/ anlegg
Refusjon fra andre (private)
Bruk av lån
Sum prosjekt: 061805 Selvkost overtagelse av Galåen vann/avløp

Prosjekt: 065001 Boligfremskriding

12000
18000
19500
19503
20000
23000
24000
27000
50000
70000
95800

Andre forbruksvarer
Energi/ strøm
Lisenserog avgifter
Gebyr
Inventar/ utstyr
Vedlikehold byggetj.nybygg
Serviceavtale/ reparasjoner
Konsulenttjenester
Renteutgifter
Refusjon fra staten
Bruk av bundne inv fond
Sum prosjekt: 065001 Boligfremskriding

-4707
10155124
-151758
0

0
0
5000000 10400000
0
0
0
0

-4707
-244876
-151758
0

0
-2
0
0

9998659

5000000 10400000

-401341

-4

2015

Bu

14750
88303
2231
37527
64937
7638519
2231
168642
83
-1057000
-1192000
5768224

Reg BU

0
0
0
0
0
6160000
0
0
0
0
0
6160000

0
0
0
0
0
6160000
0
0
0
0
0
6160000

Avvik

14750
88303
2231
37527
64937
1478519
2231
168642
83
-1057000
-1192000
-391776

0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
-6

PAL-prosjektet ser ut til å representere omtrent 1 900 000 av den totale kostnaden for
Boligfremskridingsprosjektet i 2015. Prosjektet løper videre. Prosjektet har nesten ferdigstilt 2
stk leiligheter, og har oppført råbygg til 2 nye. Det må søkes Husbankmidler til dette da det
ikke er gjort.
Grind-Olaveien, trinn 2:
Prosjektet ser ut til å representere omtrent 3 700 000 av den totale kostnaden for
boligfremskridingsprosjeket. Prosjektet ble startet på nyåret 2015 og avsluttet på høsten
2015. 4 leiligheter ble ferdigstilt inkludert utvendige boder.
Prosjekt: 065008 Barnehager Røros sentrum

2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
Sum prosjekt: 065008 Barnehager
Røros sentrum

Prosjekt: 065801 Rådhuset - brannalarmanlegg

23000
25000
27000
42900
72900

Vedlikehold byggetj.nybygg
Matrialer vedlikehold/ nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 065801 Rådhuset brannalarmanlegg

Bu

Reg BU

Avvik

0

250000

250000

-250000

-100

0

250000

250000

-250000

-100

2015

Bu

Reg BU

Avvik

135756
229
6700
33996
-33996

150000
0
0
0
0

150000
0
0
0
0

-14244
229
6700
33996
-33996

-10
0
0
0
0

142685

150000

150000

-7315

-5

Prosjektet gikk ut på skifte ut eksisterende detektorer i brannalarmanlegget i Rådhusgården.
Det ble forespurt om pris hos leverandøren som hadde satt opp eksisterende anlegg. I tillegg
ble det spurt om pris på utskifting av brannalarmsentral ved teknisk etat og ny undersentral i
Rådhuset. Da samlet tilbud lå innenfor rammene i prosjektet ble det bestilt både utbytting av
detektorer og brannsentraler. I tillegg ble det komplettert med detektorer i Rådhuset slik at
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det ble full dekning. Arbeidene ble gjennomført i oktober/november. Internkostnader i
forbindelse med prosjektledelse ble på 6700,00. Totalkostnad for prosjektet ble 143000, mot
berammet 150 000.
065803 Ny omsorgsstruktur
Prosjekt: Øverhagaen

2015

27000 Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 065803 Ny
omsorgsstruktur Øverhagaen

065804 Ombygginig kontorarealer
Prosjekt: rådhuset

23000
27000
42900
72900

Vedlikehold byggetj.nybygg
Konsulenttjenester
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 065804 Ombygginig
kontorarealer rådhuset

Bu

Reg BU

Avvik

61305

500000

500000

-438695

-88

61305

500000

500000

-438695

-88

2015

Bu

Reg BU

Avvik

218803
16080
54701
-54701

300000
0
0
0

300000
0
0
0

-81197
16080
54701
-54701

-27
0
0
0

234883

300000

300000

-65117

-22

Prosjektet gikk ut på å gjøre om deler av rådhuset slik at det ble flere cellekontorer. Ettersom
bygget er fredet ble fylkesantikvar kontaktet for å se på mulige løsninger på romoppdelinger.
Etter søknad ble det klart at bare ett av rommene kunne deles opp i mindre kontor. Ettersom
beregnet kostnad for selve ombyggingen kom under 100 000 ble det forespurt om pris hos
en entreprenør. I forbindelse med prosjektet ble også tatt med utskifting og fjerning av
gammelt opplegg i fløyen som ombyggingen skjedde. Kontormøbler som skulle i forbindelse
med prosjektet ble bestilt så sendt på året at vareleveransen først skjedde i 2016.
Internkostander i forbindelse med prosjektledelse kom på 16 000. Pr 31.12.15 var det
benyttet 235 000 på prosjektet, mot berammet 300 000. I tillegg er det bestilt varer i
prosjektet som blir levert i 2016 på 70 000. Samlet sett så kommer prosjektet omtrent ut på
budsjett.
065806 Oppgradering omsorgsboliger
Prosjekt: ved sykehjemmet
2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
Sum prosjekt: 065806 Oppgradering
omsorgsboliger ved sykehjemmet

Bu

Reg BU

Avvik

0

300000

300000

-300000

-100

0

300000

300000

-300000

-100

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2015 grunnet mangel på kapasitet i organisasjonen. Blir
utført i 2016.
Prosjekt: 065808 Oppgradering gulv bibliotek

2015

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
Sum prosjekt: 065808 Oppgradering
gulv bibliotek

Bu

Reg BU

Avvik

0

180000

180000

-180000

-100

0

180000

180000

-180000

-100

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2015 grunnet mangel på kapasitet i organisasjonen. Blir
utført i 2016.
Prosjekt: 070001 Vann - investering 2014

1000 Faste lønninger
9000 Pensjon KLP
Sum prosjekt: 070001 Vann investering 2014

2015

Bu

Reg BU

Avvik

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

0

1

0
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070002 Avløp - rehabilitering av
Prosjekt: kloakk 2014

2015

Bu

1000 Faste lønninger
9000 Pensjon KLP
Sum prosjekt: 070002 Avløp rehabilitering av kloakk 2014
Prosjekt: 070003 Renovasjon - containere

20000
22000
23000
23002
42900
72900

Avvik

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

0

1

0

2015

Inventar/ utstyr
Leie av driftsmidler
Vedlikehold byggetj.nybygg
Vedlikehold veier
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 070003 Renovasjon containere

Reg BU

0
0

Bu

Reg BU

Avvik

79465
-66
203361
29206
6463
-6463

0
0
500000
0
0
0

0
0
500000
0
0
0

79465
-66
-296639
29206
6463
-6463

0
0
-59
0
0
0

311966

500000

500000

-188034

-38

Prosjektmidlene har gått til to ting - innkjøp av nye containere for å erstatte gamle og utslitte
containere, samt til oppussing av Glåmos avfallsplass.
Prosjekt: 070006 Trafikksikkerhet

23000
23002
42900
72900

2015

Vedlikehold byggetj.nybygg
Vedlikehold veier
MVA komp investering Visma
Mva komp Investering
Sum prosjekt: 070006 Trafikksikkerhet

Bu

5500
46515
9375
-9375
52015

Reg BU

0
200000
0
0
200000

0
200000
0
0
200000

Avvik

5500
-153485
9375
-9375
-147985

0
-77
0
0
-74

Det er brukt midler på sykkelhjelmer til skolebarn, og fartshinder
Prosjekt: 070007 Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata

23000 Vedlikehold byggetj.nybygg
23002 Vedlikehold veier
27000 Konsulenttjenester
Sum prosjekt: 070007 Veier - KjerkgataBergmannsgata

2015

Bu

Reg BU

Avvik

88488
0
7360

0
500000
0

0
500000
0

88488
-500000
7360

0
-100
0

95848

500000

500000

-404152

-81

Beløpet er overført nærmest i sin helhet til 2016. Gjenstående i prosjektet er Vasspost i
Bergmannsgata. Denne ble bestilt tidlig i 2015 og leveres i 2016
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10. FINANSIELLE NØKKELTALL
10.1.

Økonomisk oversikt drift
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10.2.

Investeringsregnskapet 2015

10.3.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Netto driftsresultat

Regnskap 2015
4,1 %

10.4.

Regnskap 2013

-2,6 %

-3,7 %

Regnskap
2012
-2,2 %

Frie inntekter i perioden (tall i hele tusen)

Sum frie inntekter

Regnskap 2015
323 762

10.5.

Regnskap 2014

Regnskap 2014

Regnskap 2013

308 697

301 699

Regnskap
2012
301 899

Lånekostnader i økonomiplanperioden

Finansforvaltning
Avdrag på lån
Rentekostnader
Andre finansinntekter

Regnskap 2015
19 405
11 824
1 282

Regnskap 2014
21 284
12 296
2 466

Regnskap 2013

Regnskap
2012
25 387
21 436
10 439
12 105
2 470
6 351
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10.6.

Lånegjeld, detaljer

Lånegjeld

Netto eks
startlån, 1000
Antall innbyggere
Netto lånegjeld
pr innbyggere
Kommunegruppe

2014

2015

BU2016

Bu2017

BU2018

BU2019

415 190

428 526

413 272

414 022

411 522

419 172

5 583

5 624

5 624

5 628

5 648

5 648

74 367

76 196

73 575

73 565

72 862

74 216

59 483

57 680

54 075

50 470

46 865

43 260

10 654

10 256

9 615

8 967

8 297

7 659

63 713

65 940

63 869

64 597

64 564

66 557

Gj.snitt Norge
Lån Røros kirke,
1000
Pr innbygger
Gjennomsnitt
uten kirke, pr
innbygger

11. LIKVIDITET

Valutariktig saldo inklusive driftskreditt
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00

Valutariktig saldo

120

100

80

60

40

20

0

Tidsaksen representerer dager sinen rapportstart. 120 står for rapportens første dag (9. sept) 0 for rapportens siste dag (31.des)

Etter lengre tids svake resultater, var likviditeten ved utgangen så svak, at det var tvingende
nødvendig for kommunen å etablere en driftskredittramme knyttet til foliokonto. Denne løsningen,
sammen med betydelig bedre regnskapsresultater og en bedre likviditetsflyt gjennom endrede
faktureringsintervaller, har gjort at en i 2015 har hatt en gradvis forbedring av likviditeten gjennom
året. Overforstående graf viser utviklingen fra 1. september, da overgang til et nytt
konsernkontosystem har gjort det vanskelig å vise hele årets utvikling på en god, grafisk måte. For
2016 og 2017 er det planlagt en kraftig reduksjon av posten for ubrukte lånemidler i balansen. Dette,
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sammen med forventet økte utbetalinger til pensjon gjør at det i budsjettvedtaket for 2015 ble tatt
inn en åpning for å øke driftskredittgrensen til 50 millioner kroner. Dette vil gjennomføres i første
halvår 2016. En økning av driftskredittrammen medfører ingen fast økning av finanskostnadene. Det
betales kun rente på reelt opptrekk, ikke kredittramme. Følges økonomiplanen, forventes det at
likviditeten vil forbedre seg i perioden, og at det kan være mulig å redusere bruk av trekkrettighet.
Det vil ikke være formålstjenlig å fjerne driftskreditten før betydelige likviditetsreserver eventuelt er
bygget opp, da kreditten som nevnt ikke koster noe når den ikke er i bruk, men den gir en sikkerhet
for at kommunen kan betjene sine kontantforpliktelser.

.VEDLEGG
1

Forskriftsregnskap med vedlegg
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