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Røros kommune skal være en god kommune for innbyggerne,
næringslivet, frivillige i lag og foreninger og ikke minst for de ansatte.
Kommunen er alle oss som bor og har vårt virke her.

Foto: Arbeidets Rett

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 2016 ble det i Røros kommune utført 407 årsverk med drøyt 600 ansatte, dette er på samme nivå som
forrige år. Sykefraværet i 2016 ble totalt på 8,25%. 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 ca. 27 mill. kroner (dette er om lag 5 % av driftsinntekter) for 2016, mens det for
2015 var 20,3 mill. kroner. Dette resultatet viser at kommunen som forsetter trenden fra 2015, med god
kontroll over økonomien, og små budsjettavvik i enhetene totalt sett. Økonomien og driften er etter
rådmannens vurdering nå på godt balansert nivå. 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. Kommunen vil som et resultat av den økonomiske forbedringen kunne meldes ut av
ROBEK-registeret i løpet av 2017, noe som er to år tidligere enn hva som i utgangspunktet var forventet.
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. Dette 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. Tidligere var måltallet for en sunn økonomi netto drift på ca. 3%. 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. 6 millioner kroner i 2016-kroner hvert år.
Etter politisk behandling av regnskap for 2016, vil Røros kommune ha et disposisjonsfond på i overkant
av 4 millioner kroner. Økonomien vil være å anse som svak og presset inntil disposisjonsfond utgjør minst
ca. 10% av frie inntekter, eller ca. 30 millioner 2016-kroner. Med dagens økonomiplan, betyr dette at
kommunens økonomi kan anses å være tilstrekkelig solid rundt år 2020.
Organisasjonen
Alle som arbeider i Røros kommune har et særlig ansvar for å levere gode tjenester, yte god service,
forvalte ressurser og goder til beste for alle, i tråd med lover, regler, faglige vurderinger og ønsket politisk
retning.
Rådmannen mener vi i all hovedsak leverer gode tjenester på Røros. Samtidig skal vi erkjenne at vi kan
bli bedre. Vi skal alltid arbeide med å utvikle tjenestene, slik at de blir faglig bedre og mest mulig effektive.
Dette ansvaret har spesielt vi som ledere. Likevel oppnår vi best resultater når vi får til et godt samarbeid
med de øvrige ansatte, brukere av tjenestene, pårørende, andre aktører og interessenter.
Tillit og respekt for hverandres roller er viktig i alle sammenhenger. Forholdet mellom de folkevalgte i
kommunestyret og rådmann/administrasjonen må være basert på en høy grad av tillit og respekt. Det er
ikke noe som kommer gratis og av seg selv. Dette er en svært viktig oppgave å lykkes med. Ved å få til et
godt og tillitsfullt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen, kan vi best bidra til at vi gjør
hverandre gode. På den måten gjør vi også Røros kommune best mulig, som tjenesteyter og
forvaltningsledd, som organisasjon og arbeidssted. Drar vi alle i samme retning, medvirker vi til å gjøre
kommunens omdømme enda bedre.
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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 2016 hadde virkning som forutsatt og viser god økonomistyring.
Stabsavdelingene hadde et samlet mindre forbruk på 0,2 mill. kroner. Virksomhetsområde oppvekst
hadde et mindreforbruk på 2,8 millioner inklusive bosetting av flyktninger. 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 1,6
millioner kroner, tekniske områder inklusive selvkostområder med negativt fond et merforbruk på 2,7
millioner. Kulturområdets mindreforbruk var på ca. 0,8 millioner.
Barnehagene i Røros sentrum ble vedtatt slått sammen til én virksomhet i 2015. 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. I 2016 ble en egen samisk avdeling,
«Svale» åpnet på Ysterhagan. Denne avdelingen er godt etablert, men har fortsatt større antall ledige
plasser enn innkomne barnehagesøknader. Dette bidrar til litt for høy driftskostnad per plass for
barnehagene samlet sett.
Planlegging av ny omsorgsstruktur har fortsatt hatt et sentralt fokus i 2016. 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 fortsetter å øke. 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 økonomiske avvik.
Avsluttende kommentar
2016 har vært et godt, men krevende år for Røros kommune på mange områder da tjenestenes driftsnivå
er justert i henhold til det politisk vedtatte omstillingsprosjektet kommunen jobber med. Det er nødvendig
å gjennomføre vedtatte tiltak og prosjekter innen fagtjenestene for å oppnå ønsket tjenestekvalitet,
kapasitet og robust økonomi. Dette har vært utfordrende for rådmannen, administrasjonen og
virksomhetene, da omstillings- og effektiviseringskrav nærmer seg det som kan gjennomføres innenfor
faglig forsvarlige rammer.
Rådmannen søker å holde kontinuerlig kontroll med og oversikt over den faglige og økonomiske
utviklingen i tjenestene via en tett og åpen intern kommunikasjon mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte.
Rådmannen vil få takke de folkevalgte, med ordføreren i spissen, for samarbeidet i 2016.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte som hver dag bidrar til
å gjøre Røros kommune så god som den er.
Røros 31.03.17
Bernt Tennstrand
Rådmann
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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.

Fig. 1- Organisasjonsplan politisk nivå

Fig. 2- Organisasjonsplan administrativt nivå

2016 har vært et år preget av stor aktivitet, videreføring av interne omstillings- og
videreutviklingsprosesser, målinger av disse og videre arbeid med overordnede styringsdokumenter.
Prosessene det er jobbet med i 2016, er i hentet fra de 5 delstrategiene i den vedtatte
Kommunekompassets utviklingsstrategi 2014-2016:
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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

Som et ledd i kommunens arbeid med helhetlig styring er brukerundersøkelser definert som ett av flere
verktøy for å synliggjøre forbedringspotensialer i våre virksomheter. Plan for brukerundersøkelser,
innbyggerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser er synliggjort i kommunens delstrategi Helhetlig
styring.
Alle brukerundersøkelser i 2016 er gjennomført i henhold til planen.
Resultatet av brukerundersøkelsene og medarbeiderundersøkelsen vil være utgangspunkt for
måleindikatorer på virksomhetens styringskort, og innenfor de områdene hvor man ser
forbedringspotensialer følges dette opp på virksomhetsnivå.
Tabellen viser planlagte og gjennomførte brukerundersøkelser for 2016.
Type undersøkelse

Status
gjennomført

Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor



Brukerundersøkelse, psykisk helsetjeneste



Pårørendeundersøkelse, institusjon



Brukerundersøkelse, institusjon



Brukerundersøkelse, byggesak



Brukerundersøkelse, hjemmetjenesten



Tabell 1- Oversikt over gjennomførte brukerundersøkelser
Administrativ organisering ble iverksatt f.o.m. 1. mai 2015. Dette har medført endringer i stillinger og
stillingsinnhold, og organisasjonen ble endret 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.
I forbindelse med en krevende omstillingsperiode for Røros kommune, har dette også påvirket omfanget
av den politiske aktiviteten som har vært veldig stor. Politisk organisering ble endret fra såkalt
hovedutvalgsmodell til komitemodell i 2015, 2016 er første, hele år med denne organiseringen der det er
jobbet med å få modellen til å fungere som forutsatt i det opprinnelige vedtaket. For å øke
administrasjonens kapasitet til å følge opp arbeidet i komiteene med politiske saker, er det i løpet av 2016
i rådmannens stab ansatt en samfunnsplanlegger.
I 2016 har kommunen fortsatt deltagelsen i et ROBEK-nettverk sammen med andre kommuner i SørTrøndelag og Sogn og Fjordane. Nettverksarbeidet er nå avsluttet, men Røros kommune har bestemt at
prosjektgruppen skal fortsette arbeidet i ett år for å følge opp at endringene som er gjort, blir godt
forankret i organisasjonen. Innholdet i nettverket, som i hovedsak omhandler utviklings- og
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.
I 2017 vil en ny Kommunekompass-evaluering bli gjennomført. Som oppfølging av resultatet i denne
analysen, vil ny strategi for utvikling bli utarbeidet for perioden 2017-2020.
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Arbeidsgiverstrategi er en omfattende prosess som ble oppstartet i 2016. Dokumentet forventes ferdig
politisk behandlet våren 2017. Denne prosessen har bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, ledere og
politikere representert ved administrasjonsutvalget.

Omsorgstjenesten i Røros kommune har i de siste årene vært under stor omstilling. KOSTRA tall for 2016
understreker at de grep som er gjort, viser at man er på riktig vei utfra de politiske vedtak som er gjort, om
endring av omsorgstjenesten og når det gjelder effektivitet og tjenestekvalitet.
Effekten av omstillingen så langt, synliggjøres i de påfølgende figurer.
Antall personer over 80 år i institusjon, har gått ned. Fra 2014 – 2016 er det redusert 14
institusjonsplasser i Røros kommune. Måloppnåelse det ble knyttet forventninger til i 2016, var reduksjon
av 6 institusjonsplasser ved Gjøsvika sykehjem. Målet ble nådd høsten 2016, slik det var forespeilet i
budsjettet. Det gir en reduksjon på totalt 20 institusjonsplasser. Dette grepet er gjort, uten oppsigelser av
ansatte.

Fig. 3- Antall personer over 80 år i institusjon (kilde: KS Agenda)
Antall personer over 80 år i hjemmebaserte tjenester, har økt. Dette er i tråd med politisk vedtak fra 2015,
om overgang fra en institusjonsbasert tjeneste til en hjemmebasert tjeneste. Røros kommune ønsker at
innbyggerne skal få nødvendige tjenester i hjemmet eller i omsorgsbolig.
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Fig. 4- Antall personer over 80 år i hjemmebaserte tjenester (kilde: KS Agenda)
Effekten av omstillingene fra 2014 – 2016, kan oppsummeres i figuren under. De viser netto driftsutgifter
pr. innbygger over 80 år. Økningen 2015 – 2016, kan forklares i lønnsvingninger og endringer i
brukerbetalinger.

Fig. 5- Netto driftsutgifter i tjenesten pr innbygger over 80 år (kilde: KS Agenda)
I starten av 2016 fikk Røros kommune gjennomført en utredning fra Rune Devold AS, for å kvalitetssikre
at strategiens mål. Sammen med utredning om ny omsorgsstruktur fra 2014 og kommunestyrets vedtak
fra mai 2015, utgjør dette fundamentet for omstillingene.
Mot slutten av 2016 gikk prosjekt omsorgsstruktur inn i en ny fase, der det klargjøres for bygging av nytt
omsorgsbygg på Øverhagaen, med byggestart høsten 2017.

9
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Alle virksomhetene i helse og omsorg har vært under stort press for å drive så kostnadseffektivt som
mulig, samtidig som lovpålagte tjenester skal ytes på en kvalitativt god måte.
Til tross for omstilling og endring, har det i 2016 vært jobbet aktivt med å utvikle de nederste trinnene i
omsorgstrappen. Eksempler på dette er:
• Åpning av dagsenteret ved Gjøsvika i september.
• Innføring av mobil pleie i hjemmebaserte tjenester.
• Nye trygghetsalarmer med muligheter for tilkobling til flere teknologiske systemer.
For å lykkes med strukturendringen, var en viktig forutsetning, å etablere et forvaltningskontor. Ved intern
omdisponering av ressurser, fikk man kontoret på plass 1.3.16. Det foreligger ytterligere behov for å
videreutvikle kontoret, med tanke på ressurser og ansvarsområde. For budsjett 2017, ligger det inne et
tiltak, som vil medføre en økning på 1 årsverk til kontoret. Dette vil totalt sett gi 2 årsverk.
Forvaltningskontoret har i 2016 behandlet 325 saker, 17 avslag og 2 klagesaker.
Et utviklingsprosjekt som ble utsatt i 2016, på grunn av arbeid med kommunereform, er
konsekvensutredning av interkommunal drift av tjenester for utviklingshemmede, med Os kommune.
Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utrede muligheter for utvidelse av eksisterende samarbeid
mellom kommunene innenfor tjenesteområdene til mennesker med utviklingshemming. Det eksisterende
samarbeidet i dag er innenfor tjenester til funksjonshemmede barn i avlastning og delvis i skole. Os og
Røros kommuner ønsker felles plattform og styring for å utjevne ulikheter i forhold til økonomisk kontroll
på tjenester (TFF), modeller for organisering av tjenestene, tildeling av tjenester, tverretatlig samarbeid,
dagsentertilbud mm.
Prosjektet legger opp til politisk behandling i løpet av 2017.
Innen helse, er det ønskelig å trekke frem at det i 2016 er rekruttert og ansatt en interkommunal psykolog
i Os, Røros og Holtålen. Det er veldig positivt at dette har kommet i stand, og funksjonen vil være en
viktig bidragsyter i våre virksomheter.
Det er også gjort intern omstilling i virksomheten helse, samt at Røros kommune overtok
vertskommuneansvaret for interkommunal legevakt. Dette kan man lese nærmere om under virksomhet
for helse.
Gledelig er det også at enkelte virksomheter viser nedgang i sykefraværet. Dette er nærmere kommentert
i de enkelte virksomheter.
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Etter omstilling og samorganisering med flyktningetjenesten, er oppvekst blitt et stort fellesområde som
skal legge til rette for gode oppvekstsvilkår og tjenester for alle barn og unge i kommunen. Oppvekst har
ansvaret for de kommunale barnehagene og oppfølging og tilsyn av de private barnehagene i
kommunene. Videre inneholder oppvekstområdet en ungdomsskole, en barneskole, og to oppvekstsentre
i Brekken og Glåmos, kulturskolen samt at hovedansvaret for mottak, integrering og bosetting av
flyktninger ligger til dette ansvarsområdet.
Røros er fortsatt en nøkkelkommune i den nasjonale satsingen for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid.
Det var et hovedmål for året å følge opp BTI-prosjektet (bedre tverrfaglig innsats). Dette skjedde gjennom
bruk av de verktøy og metoder som kom ut av prosjektet, slik som handlingsveilederen, samtalegrupper
og motiverende intervju. Hovedansvaret for oppfølgingen ble lagt til driftsorganisasjonen. Mye av arbeidet
hittil har dreid seg om barn og unge. Metodene som er utviklet, kan med fordel tas i bruk på flere områder
der systematisk og tverrprofesjonelt samarbeid er viktig. Prosjektet er videreført i samarbeid med Os og
Holtålen.
Regnskap 2016 viser at sektoren samlet sett har klart å opprettholde god drift innen vedtatte
budsjettrammer. Barnehage er den delen av driften hvor utfordringene med å få sunn økonomi på plass
viser seg å være vanskeligst. Endringer i barnetall og høye kostnader knyttet til overføring til private
barnehager, gjør at Røros kommune fortsatt har relativt høye kostnader per innbygger i aldersgruppen 15 år sett i forhold til både naboer og sammenlignbare kommuner i kommunegruppen.
Til tross for store, omstillingsmessige utfordringer har skolene beholdt fokus på og videreutviklet faglig og
organisatorisk utviklingsarbeid. Etter- og videreutdanning for personell i PPT, skole og barnehage er en
viktig prioritering for å ivareta viktig kompetanse oppvekstsektoren

Fig. 6- Utvikling i antall elever ved Rørosskolene
Etter en til dels kraftig nedgang i elevtallene fra 2013 til 2016, ser Rørosskolene ut til å gå inn i en periode
med relativt stabile elevtall, før de vil synke videre i tiden etter 2020, om ikke befolkningsutviklingen blir
bedre en skissert. Dette gir forutsigbarhet for de nærmeste årene når det kommer til ressursbehov i
skolene. Den største utfordringen er at antallet eldre i kommunen øker kraftig, noe som setter
kommunens totale budsjett under press og behovet for effektivisering vil øke på tross av at barnetallene
holder seg relativt stabile.
Barnehagene har igangsette barnehagebasert kompetanseutvikling i 2016, sammen med tre andre
kommuner i Gauldalsregionen.
Sommeren 2016 ble det åpnet en samisk avdeling ved Ysterhagaen barnehage. Ved utgangen av året
var det fortsatt en del ledige plasser på denne avdelingen, men driften har kommet godt i gang, og
kvalifisert personell på plass etter en utfordrende rekrutteringsprosess.
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Barnehagene omtaler i sine årsberetninger utfordringene som knytter seg til drift i dagens lokaler. Det er i
økonomiplanen for 2017 til 2020 satt av midler til oppstart av et prosjekt som skal lede frem til en ny
løsning for barnehagelokaler i Røros sentrum.
Røros kommune som driftsansvarlig og LHL Klinikkene Røros og Moan gård som driftsoperatør fikk
kontrakt med UDI helt på tampen av 2015 om drift av mottak for enslige mindreårige. Mottaksdriften har
gått bra, og Moan gård er ett av et mindre antall mottak av denne typen som fikk muligheten til fortsatt
drift etter den kraftige reduksjonen i mottaksplasser som ble gjennomført av UDI i løpet av 2016. For
2016 var det i utgangspunktet fattet et vedtak om at et antall mindreårige asylsøkere også skulle bosettes
i et bofelleskap i regi av kommunen, denne etableringen ble i løpet av året stoppet, da det helt på tampen
kom meldinger fra IMDI at vi ikke ville få enslige mindreårige til bosetting. Det er enda ikke klart om
kommuner som hadde utgifter i forbindelse med slike saker, vil bli kompensert for disse fra myndighetene
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Røros kommune har totalt 584 ansatte fordelt på 413 årsverk. Andelen kvinner utgjør 78,6% av
arbeidsstokken, har en gjennomsnittlig stillingsprosent som er 68%. Til sammenligning har menn en
gjennomsnittlig stillingsprosent på 81%. Røros kommune. Gjennomsnittsalderen i arbeidsstokken er 49
år.

aldersgrupper

Kvinner

29-

Årsverk

14,7

30-49

132,9

60-66

59,9

50-59
67+

Total

98,1
6,90

312,5

Gj. snitt
stilling

67 %
67 %
70 %
67 %
63 %

68 %

Menn

Gj.
snitt Antall
alder pers.

27

22

41

197

62

89

55
68

Årsverk

5

50

140

27,2

11

1,8

17,4

Gj.
snitt
stilling

83 %
85 %
74 %
83 %
90 %

Total

Gj.
snitt Antall
alder pers.

27

6

Årsverk

19,7

41

59

182,9

63

21

77,3

54
68

37
2

125,3

8,7

Gj. snitt
stilling

70 %
71 %
71 %
70 %
67 %

49
459 101,4 81 %
48
125 413,9 70,87 %
Tabell 2- Personaladminstrative data for ansatte i kommunen

Gj.
snitt Antall
alder pers.

27

28

41

256

62

110

55
68
49

177
13

584

Kompetansekartlegging
Høsten 2016 ble det initiert en digital kompetansekartlegging av ansatte i kommune. Kartleggingsarbeidet
er forventet å være klar innen første kvartal 2017.Kartlegging skal danne grunnlaget for
kompetanseplanen som skal utarbeides parallelt med arbeidsgiverstrategien første halvdel av 2017. I
forbindelse med oppstart av kartleggingen ble det lagt til rette med opplæring av ansatte.
Inkluderende arbeidsliv (IA)
Røros kommune ble tilsluttet ordningen ”Inkluderende arbeidsliv” fra våren/sommeren 2003. Målene i IAarbeidet er 1) redusert sykefravær, 2) hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt
funksjonsevne, 3) øke den reelle pensjonsalderen.
Samarbeid med NAV’s 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.
Arbeidet gjennom et overordnet IA-utvalg ble videreført fra 2015 og til 2016. Utvalget har gjennom året
vært aktivt og bestått 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.
Det ble opprettet egne arbeidsmiljøgrupper ved hver enkelt virksomhet fra og med 2016. Dette i tråd med
arbeidet i IA-utvalget som ble startet opp høsten 2015 for å samordne IA-arbeidet med annet hms- og
kvalitetsarbeid. Organisasjonsavdelingen har gjennom 2016 bistått virksomhetslederne med innføringen
av «ledelsens årlige gjennomgang av HMS- og kvalitetsarbeid» i arbeidsmiljøgruppen.
Sykefravær
Tabellen nedenfor viser sykefraværstall for 2016. Samlet fravær for 2016 er 8,22% noe som er en
nedgang på 0,08 prosentpoeng fra 2015 og 1,08 prosentpoeng fra 2014. Tallene inkluderer både
egenmeldt og legemeldt fravær. Sentraladministrasjonen hadde et noe høyere sykefravær i 2016 grunnet
langtidsfravær. Sykefraværet vil for øvrig bli kommentert for hver virksomhet.
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Røros skole

Glåmos Oppvekstsenter

Brekken Oppvekstsenter
Røros kulturskole
Røros barnehage

Flyktningetjenesten/VO
Legesenter

Helsestasjon
Helse
Hjemmebaserte
tjenester

Fysio og ergoterapitjenesten

Psykisk helse og rustjenesten
Røros Sykehjem

Sum 2016

Tredje tertial 2016

Andre tertial 2016

Første tertial 2016

Stab/støtte

14

2,68 %

7,62 %

8,46 %

6,17 %

12,71 %

14,41 %

9,10 %

12,10 %

7,37 %

15,24 %

27,91 %

17,05 %

9,06 %

4,65 %

12,81 %

9,03 %

3,54 %

3,96 %

4,67 %
8,50 %

14,52 %
4,36 %
0,51 %
0,24 %
2,99 %
5,86 %

6,77 %
1,58 %

15,54 %
0,00 %
0,39 %

9,04 %
0,54 %
9,89 %
3,51 %
0,27 %

6,90 %
3,69 %

13,25 %
2,71 %
2,76 %
0,30 %

7,62 %

22,17 %

11,31 %

6,67 %

7,37 %

6,60 %

Gjøsvika Sykehjem

21,31 %

18,19 %

13,30 %

17,74 %

TFF

12,43 %

18,38 %

3,03 %

11,16 %

Hjemmebaserte tjenester
Barneverntjenesten
Kultur og fritid
Plan & miljø

Kommunalteknikk

Tekniske tjenster Bygg og eiendomsforvaltning
Brann og redning

11,93 %
8,25 %
3,22 %

10,16 %
2,10 %

10,90 %

1,33 %

1,00 %

10,13 %

4,39 %

5,97 %

3,48 %

3,83 %

1,03 %

3,56 %
0,82 %

8,91 %

0,46 %

Sum Røros kommune
8,04 %
8,45 %
Tabell 3- Sykefravær 2016 Røros kommune

7,78 %
9,07 %
0,93 %
8,19 %

10,37 %
4,78 %
5,10 %
7,11 %
1,03 %
6,51 %
1,60 %
8,22 %

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) AKAN-kjøreregler, 4) utkast til årsplan
mellom Røros kommune og BHT as, 5) budsjett 2016.
AKAN-utvalget og IA-utvalget er underutvalg.
Røros kommune har gjennom 2016 hatt en avtale med BHT AS – Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen.
Samarbeidspunkter og bedriftshelsetjenesten aktiviteter i organisasjonen kan sees i årsrapport fra BHT
AS.
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Etiske problemstillinger gjelder både politisk ledelse og hele kommuneorganisasjonen. De etiske
retningslinjene inngår i dag som en del av personalreglementet.

Lønnsforhold
Vårt lønnssystem er basert på lønn ut fra kompetanse og ansiennitet. Det er dermed kjønnsnøytralt.
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
Heltidskultur
Røros kommune i løpet av 2016 startet med et forarbeid for å få styrket heltidskulturen i organisasjonen.
Med heltidskultur menes en reduksjon av mindre deltidsstillinger og at kommunens samlede årsverk skal
være fordelt på færre hoder. Arbeidet med heltidskultur er forankret i hovedtariffavtalen og ble ytterligere
styrket av et politisk vedtak i kommunestyret til Røros kommune. Forarbeidet vil videreføres ut i første
tertial 2017.
Tabell to under kapitel 2.6 viser at Røros kommune har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 71 %. For
kvinner er den gjennomsnittlige stillingsprosenten 68% mens for menn utgjør den 81%. Gapet mellom
menn og kvinner skyldes i stor grad innen hvilket område de jobber. Dette kommer til syne i tabell tre.
Spesielt områdene oppvekst og omsorg er kvinnedominert og preges av mange deltidsstillinger. Samtidig
kan en se en generell tendens til at menn ligger over kvinnene i stillingsstørrelse.
Område

Kjønn

Bygg og eiendomsforvaltning

Menn

Helse
Omsorg
Oppvekst
Øvrige deler av kommunen
Sum

Tabell 3 – fordeling stillingsprosent og område

Kvinner

Antall

23
14

Årsverk

12,6

9,7

Kvinner

37

Kvinner

172

111,6

Kvinner

185

129,7

Kvinner

42

33,3

Menn
Menn
Menn
Menn

3
9

34
65

584

25

2,9
6,1

26,1
56,9

413,9

Gj.snitt
stilling

55 %
69 %
68 %
97 %
65 %
68 %
72 %
77 %
79 %
88 %
71 %

Diskriminering
Diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn.
Røros kommune forholder seg til hovedtariffavtalen i forbindelse med tilsettinger og fastsetting av lønn.
Hovedtariffavtalen har nøytralt lønnssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den ansattes
formal og realkompetanse. I tillegg har Røros kommune et tett samarbeid med tillitsvalgte i forbindelse
med stillingsutlysninger, tilsettinger og forhandlinger. Dette som et ledd i arbeidet med å forhindre
diskriminering og at personalarbeid foregår i henhold lovverk, forskriver og hovedtariffavtalen.
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Lønnsforhandlinger drives på bakgrunn av lønnspolitiske retningslinjer og det til enhver tid gjeldende
regelverk rundt slike begivenheter. Dette har blant annet ført fram til en lokal avtale om
kompetanseavlønning. Holdningsskapende arbeid drives i mange sammenhenger. Blant annet i
refleksjonsgruppen innen helse og sosialetaten. Våre verdier og etiske retningslinjer er det første ansatte
møter i tilbud om stilling og i introduksjonssamtaler.
Ved all annonsering av ledige stillinger, inkluderes følgende tekst i utlysningen:
«Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte
kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.»
Hittil har derfor kommunen ikke sett behovet for egne planer for dette feltet. Dette må vi imidlertid vurdere
på bakgrunn av lovens krav om systematisk arbeid på dette feltet.

Kommunelovens §23 2.ledd: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»
For å sikre rådmannens betryggende kontroll er det etablert årshjul på overordnet nivå og
virksomhetsnivå. Årshjulet inneholder kontrollaktivitetene som er synliggjort i forbedringshjulet.

Fig. 7- Forbedringshjul med kommunens kontrollaktiviteter
Det har vært jobbet systematisk med videreutvikling og vedlikehold av kommunens kvalitetssystem i året
som har gått. Alle prosedyrer og rutiner er gjenstand for revisjon minimum 1 gang pr år. I 2016 er det
etablert rutine for ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystem, som er en metode for å kontrollere at
internkontroll-rutinene fungerer tilfredsstillende i virksomhetene.
Eksterne tilsyn som er gjennomført er behandlet og fulgt opp på virksomhetsnivå.
Internrevisjoner er gjennomført i henhold til planen med unntak av revisjonen som omhandler
Informasjonssikkerhet. Årsaken er at Røros kommune ble gjenstand for en sikkerhetssamtale i regi av
Norsk helsenett i november 2016 hvor samme tema ble drøftet og belyst. Man valgte dermed å utsette
internrevisjonen til 2017 i stedet.
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Øvrige aktiviteter som er planlagt ihht. delstrategien om etablering av helhetlig styring er gjennomført etter
planen.

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.
I 2016 har utviklingsarbeidet i virksomhetene hovedsakelig vært fokusert på følgende aktiviteter:
• vedlikehold og justering av rådmannens overordnede årshjul
• vedlikehold og gjennomføring av aktiviteter definert i årshjul på virksomhetsnivå
• etablere styringskort med kvalitetsmål i alle virksomheter
• Integrere oppfølging av styringskort i eksisterende plandokument (økonomiplan, årsberetning og
tertialrapport)
• oppfølging av lederavtaler
• gjennomføring av medarbeiderundersøkelse samt brukerundersøkelser

Framskrivninger basert på lav nasjonal vekst og høy aldring har vist seg å være de modellene som
stemmer best med observert befolkningsutvikling i området vårt. Det har lenge vært kjent at vi både lokalt
og nasjonalt står overfor en til dels betydelig aldring i befolkningen, og dette kommer tydelig frem i
modellene nedenfor den første viser aldersfordeling frem mot 2042.
Antall barn i skolealder vil reduseres med over 100 stykk de neste fem årene, mens antall eldre viser
omvendt utvikling. Tallene viser med stor tydelighet at videre fokus på omstilling og utvikling vil være
overordnet viktig for å kunne videreføre de gode økonomiske resultatene som er oppnådd i de siste to
årene og opprettholde en bærekraftig økonomi i kommunen.
Tilflytting og innvandring vil på både kort og lang sikt være avgjørende for at kommunens økonomiske
handlingsfrihet blir beholdt i fremtiden. Det er også svært viktig at flyktninger bosetter seg og forblir i
Rørossamfunnet.
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Fig. 8- Framskrevet befolkningssammensetning Røros kommune
Barnehage (0-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67 år og eldre)
Total

2012

327
670
295
3 316
996
5 604

2017

257
574
296
3 345
1 151
5 623

2022

374
542
254
3 384
1 299
5 853

2027

377
561
244
3 341
1 464
5 987

2032

365
637
205
3 348
1 568
6 123

2037

348
638
264
3 307
1 700
6 257

2042

335
619
270
3 370
1 788
6 382

Prosentvis endring i befolkningen viser at det kun er eldre over 67 som viser en positiv økning år for år,
mens alle andre aldersgrupper viser en tilbakegang over tid.

Fig. 9- Årlig prosentvis endring i antall innbyggere fordelt på aldersgrupper Røros kommune
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Tabell 4- Utgifter til drift sammenlignet med andre kommuner
Røros

Oppdal

1 910
188
906
-188
623

908
130
1 009
-1 098
676

Pleie og omsorg
Grunnskole
Barnehage
Adm, styring og fellesutgifter
Sosiale tjenester
Kommunehelse
Barnevern
Kultur og idrett
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
Andre områder

18 192
11 625
5 863
5 463
2 334
3 875
928
3 136
637
3 439

Totalt

55 492

Brann og ulykkesvern
Kommunale boliger
Samferdsel
Næringsforv. og konsesjonskraft
Kirke

Øyer

Os (Hedm.)

Tynset

Kostragruppe 11

742
27
701
471
665

943
-302
821
1 668
1 215

1 038
510
435
-900
952

920
-81
1 216
43
708

16 894
14 397
7 643
4 776
2 656
3 025
1 241
2 609
593
1 625

19 532
14 478
7 481
4 739
2 284
3 779
1 887
1 766
340
2 606

55 459

58 892

21 020
15 062
5 474
8 936
2 874
3 481
3 776
2 648
741
4 345

68 357

22 156
15 591
8 010
5 285
2 272
3 969
1 226
1 930
659
2 035

63 133

19 196
14 543
7 491
4 746
2 280
2 813
1 968
1 997
539
2 806

58 379

Røros har samlet sett et lavt beregnet kostnadsbehov, noe som i sin tur gjør at kommunen mottar svært
lite i utgiftskompensasjon, både sammenlignet med kommunegruppe og i forhold til nabokommune. I
2016 og 2015 har vi oppnådd et kostnadsnivå som er i balanse i forhold til beregnet kostnadsbehov, men
en endring i demografien hvor vi få færre barn og flere eldre, vil kunne redusere kommunens inntekter
betraktelig i årene som kommer. Det er i regnskapsavslutningen avdekket enkelte bokføringspraksiser
som medfører et til dels betydelig rapporteringsavvik mellom Røros og andre kommuner. Spesielt gjelder
dette administrasjonsområdet. Disse avvikene vil bli korriger innen endelige KOSTRA-tall presenteres i
vår.
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Tabell 5- Beregnet utgiftsbehov per virksomhetsområde
Tabellen viser at kommunenes beregnede kostnader i % av landsgjennomsnittet er relativt like ifht.
sammenlignbare kommuner, men at henholdsvis barnevern og kultur i 2016 hadde relativt store avvik mot
sammenligningsgruppen. For barnevern er dette et resultat av at det for tiden er få saker i kommunen,
noe som raskt kan endre seg. For kultur kan en stor del av avviket forklares med at husleie for store bygg
som verket og RKK i stor grad føres på denne funksjonen, selv om aktiviteten hører til skole, barnehage,
kultur og andre.
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Tabell 6- Lånegjeld per innbygger
Lånegjeld per innbygger inklusive kirke viser for 2016 en nedgang etter en jevn økning i årene før. Det
forventes at dette vil øke igjen i prosjektperioden for ny omsorgsstruktur. På tross av dette anses det at
lånebelastningen i kommunen er håndterbar, og korrigert for kirkelån som utgjør omkring 10 000 kroner
per innbygger, forsterkes bildet av en moderat gjeldsbelastning knyttet til egne investeringer
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Tabell 7- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
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Tabell 8- Frie inntekter per innbygger
Røros
Oppdal
Øyer
Os (Hedm.)
Tynset
Kostragruppe 11

2013

49 901
47 784
47 161
59 805
54 072
49 679

2014

50 993
48 663
48 529
61 646
55 320
50 870

2015

51 580
49 628
49 180
63 130
56 075
51 809

2016

54 041
51 743
51 379
65 125
58 614
53 966

Kommunens frie inntekter ble i året ble på grunn av svært god, nasjonal skatteinngang, ca. 5 millioner
kroner høyere enn budsjettert. Dette er en effekt som har kommet de fleste kommuner til gode i 2016.
Røros’ frie inntekter har dermed ikke blitt høyere i forhold til andre kommune enn tidligere. Både frie
inntekter og brutto driftskostnader er kunstig forhøyet i året, da kommunen mottar og viderebetaler
driftstilskudd knyttet til Moan gård. Dette har ingen effekt på kommunen handlingsrom.
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Tabell 9- Brutto driftskostnader i kroner per innbygger
Røros
Oppdal
Øyer
Os (Hedm.)
Tynset
Kostragruppe 11

2013
79 121
74 955
79 140
90 254
91 606
77 078

2014
81 197
77 555
80 808
94 840
94 422
79 117

2015
81 495
79 519
87 607
96 672
96 450
80 962

2016
88 962
83 432
90 339
101 363
99 358
84 770

Kommunens brutto driftskostnader øker med ca. 7500 kr per innbygger i 2016. Ca. 3200 av dette kommer
av tidligere nevnte driftstilskudd til Moan gård som er en ren videre-betaling av tilskudd. På tross av dette
ser vi at kommunen sett i forhold til kommunegruppe og sammenligningskommuner har en relativt stor
økning i forhold til tidligere år.
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1000
1001
1002
1004
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108
1109
1110
1120
1121
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 barnehage
Felles helse- omsorg
Sivilforsvaret
Eldrerådet/ Ungdomsrådet
Verdensarvkoordinator
Prosjekt
PP-tjenesten

Regnskap
2016
3 439 168
64 998
699 648
9 167 724
4 163 699
6 564 936
4 000 198
665 576
690
613 862
1 597 510
224 592
2 999 547
2 952 933
7 623 936
364 373
182 033
7 121
819
2 276 429
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Budsjett
2016
3 160 700
65 000
765 541
9 589 217
3 230 758
7 769 000
3 045 900
652 000
100 000
949 145
1 650 000
238 278
3 080 892
2 857 000
8 190 000
375 030
180 000
1 000
-11 649
-20 000
2 370 761

Justert
budsjett
3 160 700
65 000
780 541
9 589 217
3 230 758
7 769 000
3 245 900
652 000
85 000
949 145
1 650 000
238 278
3 080 892
2 857 000
7 190 000
375 030
180 000
1 000
-11 649
-20 000
2 370 761

Avvik mot
Avvik i %
justert
mot justert
278 468
9,0 %
-2
0,0 %
0,0 %
-80 893
-10,0 %
-421 493
-4,0 %
932 941
29,0 %
-1 204 064
-16,0 %
754 298
23,0 %
13 576
2,0 %
-84 310
-99,0 %
-335 283
-35,0 %
-52 490
-3,0 %
-13 686
-6,0 %
-81 345
-3,0 %
95 933
3,0 %
433 936
6,0 %
-10 657
-3,0 %
2 033
1,0 %
6 121
612,0 %
11 649
-100,0 %
20 819
-104,0 %
-94 332
-4,0 %

Regnskap
2015
2 989 079
64 690
135 004
702 756
6 862 125
4 022 134
3 958 324
3 634 954
649 635
5 000
770 517
1 688 292
228 695
1 986 761
4 754
64 049
158 954
16 858
-29 207
2 223 099

Sentraladministrasjonen har et lite mindreforbruk totalt sett. Felleskostnader IT har et stort mindreforbruk,
som kommenteres lengre ned i rapporten, mens dette i stor grad oppveies av merforbruk på
felleskostnader, som har vært kommunisert gjennom året, og større kostnader enn forventet til den felles
regnskapsavdelingen i Holtålen. Avvik knyttet til økonomiavdelingen kommenteres nærmere i
økonomisjefens kommentarer. Noen utfordringer med merforbruk på enkelte områder er også blitt løst
med dekning innenfor rammen. Dette vil bli kommentert på aktuelle ansvar.
Fellesutgifter, felles helse- omsorg, felles grunnskole
Ingen store avvik på helse- og oppvekstområdet. På ansvar 1103 er det store avvik knyttet til juridiske
tjenester gjennom året. Disse avvikene er behandlet og varslet i forbindelse med tertialrapporter.
Økonomiavdelingen
Avdelingen består ved utgangen av året av 2,3 årsverk, alle funksjoner direkte knyttet til regnskapsføring
er flyttet til fellers regnskapsavdeling i Holtålen, og dette forventes å komme i full drift i løpet av 2017.
Siste del av 2016 av gikk med til overlevering til ny regnskapsavdeling, dette er et arbeid som også vil
kreve en del innsats i 2017. Regnskapet for 2016 viser et betydelig merforbruk på 932’ dette skyldes i
hovedsak større kostnader enn forventet knyttet til felles regnskapskontor. Disse kostnadene var i
utgangspunktet beregnet til å ligge ca ett årsverk høyere per år enn økonomiavdelingen historisk har
kostet. Det er forventet at en i løpet av 2017 vil komme ned på et kostnadsnivå i denne avdelingen som
er mer på forventet nivå. Gjenstående bemanning etter samlokalisering er økonomisjef, controller og 30%
økonomikonsulent. Økonomiavdelingens resultat belastes også av avsetning av kostnader som kommer
inn for sent til å registreres på regnskapsåret. Disse avsetningene vil tilbakeføres på neste regnskapsår.
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Økonomiavdelingens virksomhet er etter omorganiseringen spisset inn mot kontroll, rapportering og
beslutningsstøtte som en del av rådmannens stab. Avdelingen deltar også aktivt i prosjekter knyttet til it,
investeringer generelt og organisasjon.
Fellesutgifter IT
Regnskapet for 2016 viser ca. -1,2 millioner i forhold til budsjett når det gjelder fellesutgifter IT. Samling
av kostnadene under IT-avdelingen er ennå ikke fullt ut gjennomført. Det vil derfor fortsatt eksistere en
situasjon der enkelte kostnader i utgangspunktet ikke blir regnskapsført der de skal etter slik det er
budsjettert.
2016 har vært et meget innholdsrikt år for IT-avdelingen. Året har vært preget av høy aktivitet med mange
samtidige prosjekter – noen med start i 2015. De fleste prosjektene ble sluttført i løpet av året, men noen
lever videre til 2017.
Arbeidet med en forbedret løsning av Papirløse Møter/Politikere ble gjenopptatt og sluttført, slik at
politikerne nå nesten utelukkende får sine saker elektronisk.
Os, Holtålen og Røros kommuner har hatt et fellesprosjekt på fornyelse av kommunenes nettsider.
Prosjektet ble så vidt påbegynt i 2015 og fortsatte med økende aktivitet ut 2016 (sluttført i 2017). Lokale
Frontal Media har vært leverandør av tekniske løsninger og design til de nye nettsidene.
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 og fortsatt til
medio 2016, da Phonero ble valgt som leverandør. Innfasingen har tatt noe tid, da det også ble ansatt ny
IT-leder på ettersommeren. Tidligere IT-ansvarlig har trappet ned sin stilling i samme tidsrom. Arbeidet
med nytt telefonisystem planlegges sluttført første halvdel av 2017.
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 ble sluttført i 2016. Underveis ble saksbehandlersystemet ESA
også oppgradert, da dette ville gi bedre funksjonalitet i SvarUT. Samtidig gikk vi over til Office 365, som
ble levert og implementert av Infonett. Dette var også et samarbeidsprosjekt mellom Os, Holtålen og
Røros.
Etter at Røros kommune gikk ut av fylkesavtalen, har det vært en lengre anbudsrunde for ny
innkjøpsavtale for datautstyr, der Abakus har bistått oss og flere kommuner i Nord-Østerdal. Dette
begynte tidlig i 2015 og er ennå ikke i mål. Noe av forsinkelsen skyldes at det måtte lyses ut nytt anbud.
Både barnevernet og hjemmetjenesten innførte mobile løsninger i 2016. Det gir muligheter for å bruke
fagprogrammene til blant annet oppslag og journalføring ute på oppdrag.
SafeQ, levert av Konica. Minolta, ble påbegynt i 2016, og er i ferd med å bli sluttført tidlig i 2017. Dette er
en sikker utskriftsløsning som sparer papir, miljø og andre ressurser.
Servicetorget
I 2016 utgjorde bemanningen ved servicetorget 4 årsverk fordelt på 5 personer. Disse består av leder
servicetorg, arkivleder, og tre andre stillinger. Politisk sekretær var lokalisert til servicetorget i årets tre
første måneder, men fra 1. april fikk denne kontorplass i rådhuset knyttet opp mot rådmannskontoret. Vi
har brukt et betydelig beløp på ekstrahjelp i 2016, men dette veies tilnærmet opp av refusjon av
sykepenger, og regnskapet viser at servicetorget holder mål i forhold til budsjettet.
De ansatte på servicetorget har i utgangspunktet kompetanse fra ekspedisjonen (sentralbordet) i
rådhuset, ekspedisjon tekniske enheter, landbrukskontor og arkivtjeneste. Etter oppstarten i juni 2015, er
erfaringen den at over 50 % av henvendelsene til servicetorget gjelder spørsmål om byggesak,
reguleringsplaner, kart og oppmåling – altså tjenester for tekniske områder. Derfor har en av
byggesaksbehandlerne hatt kontorplass her ved torget. Det er ikke alle spørsmål førstelinjetjenesten kan
svare på, og da har vi en med fagkompetanse for å sikre besvarelsen ut til kunden. Slik får vi også utvidet
kompetansenivået til servicetorgpersonalet.
I juni ble det avlagt fagprøve i kontorfaget med servicetorget som «eksamenssted» etter at
vedkommende hadde hatt praksisplass her i åtte uker.
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To av de ansatte ved servicetorget deltok på de årlige byggesaksdagene. Dette gir påfyll av kompetanse
samtidig som det er nyttig å utveksle erfaringer med ansatte fra andre kommuner.
Internt har det vært jevnlige informasjonsmøter om det som «rør seg» i forhold til årshjulet – dersom det
er sendt ut faktura for kommunale avgifter, tilsier erfaringen at det vil bli en del ekstra henvendelser med
ulike spørsmål. De fleste blir besvart av førstelinjetjenesten ved bruk av KomTek – fagsystemet for
kommunale gebyr. Alle ved servicetorget har tilgang til dette fagsystemet. Det er spesielt etter avregning
for vannmåler at det blir stilt en del spørsmål til den fakturaen som omfatter årsoppgjøret. Ellers så har
det vært «kursing» internt fra de ulike fagområder – kunnskapen må deles – det er da det blir bra!
I september ble tjenesten SvarUt tatt i bruk. SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner
for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv,
offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og
sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir
sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet.
Servicetorget en praksiselev via NAV for skoleåret 2016/2017 som medhjelper på arkivering og
postføring.
En ser av årsmelding for 2015 at vi hadde godt håp om å få på plass den nye sentralbordløsningen i løpet
av 2016. – Det har imidlertid ikke skjedd, men i skrivende stund har vi startet med testing av det nye
sentralbordet, så i løpet av våren 2017 har vi det på plass.
Tilbakemeldinger fra publikum tilsier at Røros kommune kan være fornøyd med utviklingen av
servicetorget. I 2017 vil vi forta enkle målinger hvorvidt kundene er fornøyd med mottakelsen ved
servicetorget – bra, nøytralt og dårlig. Da brukes det bokser med smileys som kundene putter en
klinkekule oppi - blidt fjes, nøytralt eller «nedovermunn».
Vi bestreber oss hele tiden å gi best mulig service til kundene, eksterne som interne.
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Styringskort Stab/støtte

Sykefravær

Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader

2,00 %

Tertial
Tertial

100 %

budsjett

2,30 %

N/A

95 % N/A

108 % N/A

2,10 %

4,50 %

6,26 %

104 %

102 %

99 %

100 %

99 %

100 %

Overforbruk kommer i hovedsak fra godtgjøring til folkevalgte og må ses i sammenheng med både stor
møteaktivitet og relativt høye godtgjørelser til en del deltagere i råd og utvalg.
Ansvaret inneholder all politisk aktivitet og møtevirksomhet.
Beskrivelse av virksomheten
Kemnerkontoret står for innkreving av skatter og avgifter for staten, Sør-Trøndelag og Hedmark
fylkeskommuner og kommunene Røros, Os, Tolga og Holtålen. Tolga kom med i samarbeidet fra og med
01.01.2016.
Enheter og ansvar i virksomheten
Kemnerkontoret ligger godt innenfor det vedtatte budsjettet. I 2016 hadde vi en økning i innfordringsgebyr
samt vi hadde sykepengerefusjon. I tillegg leide vi ut ressurser til servicetorget i en del måneder.
Evaluering av driften
Driften på kemnerkontoret har gått som planlagt, men vi nådde ikke alle innfordringskrav som er gitt av
Skattedirektoratet. Selv om vi ikke nådde alle kravene til innfordring og arbeidsgiverkontroll mener vi at
ressursen på innfordringsområdet er tilstrekkelig. For kontrollområdet skal ressursen utvides med 0,60 i
løpet av 2017.
Framtiden
Ut i fra dagens situasjon er vi tilstrekkelig bemannet. Vårt innfordringsprogram for skattekrav SOFIE har
gjort oss effektiv.
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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 2016 vært 2 kontrollører.
Hovedoppgavene er veiledning og kontroll av arbeidsgivere.
Enheter og ansvar i virksomheten
Regnskapskontrollen ligger innenfor det vedtatte budsjettet. Driften har gått som planlagt.
Evaluering av driften
For 2016 har Regnskapskontrollen ikke nådd Skattedirektoratets mål og krav på antall kontrollerte
objekter og avdekkingskontroller for alle kommunene. Det er derfor bestemt å øke kontrollressursen med
en 60% stilling i 2017.
Framtiden
Ved å få økte kontrollressurser i 2017 regner vi med å nå kravene for alle deltakerkommunene. Hvis man
har kapasitet vil forsøke å selge kontrollkapasitet til andre kommuner.

Verdensarvkoordinator arbeider i hele verdensarvområdet Røros Bergstad og Circumferensen, dvs.
kommunene Tolga, Os, Engerdal, Røros og Holtålen. Koordinatoren er ansatt i Røros kommune
v/rådmannstaben. Stillingen lønnes av Riksantikvaren.
En viktig oppgave for koordinator er å bidra til kunnskap og bevissthet om verdensarvverdiene hos
innbyggerne i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.
Koordinator har også viktige funksjoner i overvåking og rapportering av status for ivaretakelse av
verdensarvverdiene, i søknader om økonomiske bidrag til verdensarvarbeidet, gjennomføring av Regional
plan for verdensarven og utarbeiding av forvaltningsplan for verdensarven.
Verdensarvkoordinatoren er sekretær for Verdensarvrådet for Røros bergstad og Cirkumferensen.
Verdensarvrådet er sammensatt av ordførerne i de 5 verdensarvkommunene, samt politisk utpekte
representanter for Hedmark- og Sør-Trøndelag og Sametinget.
Verdensarvrådets oppgave er å ivareta verdensarvverdiene og arbeide for bruk av verdensarvstatusen til
beste for hele Circumferensen.
Viktige samarbeidspartnere for verdensarvkoordinatoren er kommunene og fylkeskommunene innenfor
verdensarvområdet, Riksantikvaren, Rørosmuseet, Musea i Nord-Østerdalen, Sametinget, Destinasjon
Røros og nasjonalparkforvaltningen innenfor verdensarvområdet.
I 2016 har arbeidet med søknad om verdensarvsenterstatus for Rørosmuseet/MIST vært en høyt prioritert
oppgave. Alle kommunene og fylkeskommunene i verdensarvområdet vedtok våren 2016 å gå inn med et
flerårig driftstilskudd til verdensarvsenteret, når dette er autorisert av Miljødirektoratet. En autorisering
forventes våren 2017.
I 2016 ble det avholdt 2 møter i verdensarvrådet og 2 møter i faggruppa for verdensarven.
8 saker har vært behandlet i verdensarvrådet.
Som i andre år har koordinator mange representasjons- og vertskapsoppgaver i og for seminarer,
konferanser, samt små og store delegasjoner hvor verdensarven er tema. Koordinator har også jobbet
opp mot flere forskningsmiljøer.
Erlend Gjelsvik sluttet i jobben som verdensarvkoordinator 31.august.
Torfinn Rohde tiltrådte jobben som verdensarvkoordinator 1. desember 2017.
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Arbeidsområdets oppgaver
Pedagogisk psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Opplæringsloven §5-6. Tjenestens
hovedoppgave er å hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling
for å legge opplæringa bedre til rette for barn og unge med særlige behov. PPT er kommunens
sakkyndige instans i saker om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og 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
I løpet av 2016 har tjenesten i samarbeid med skolene avsluttet 100 saker, derav 68 i Rørosskolene.
Dette er en del av arbeidet med å utvikle bedre tilpassa opplæring innen det ordinære opplæringstilbudet,
og styrke tjenestens kapasitet til å bistå barnehager og skoler med kompetanse- og
organisasjonsutvikling.
Samtidig som mange saker ble avsluttet, ble 15 nye saker henvist PPT høsten 2016. Totalt pr 31.01.16
var 136 barn og unge meldt PPT. I tillegg til 6 fra Røros VO. En reduksjon på 50 saker fra 2015. Det er
utarbeidet nytt henvisningsskjema til PPT som blant annet synliggjør skolens plikt til å vurdere om
eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet, jmf. oppl.loven §5.4
PPT opererer ikke med ventelister, men saksbehandlingstiden overskrider fortsatt 3 mnd. i mange
individsaker. Utredningsarbeidet tar ofte lang tid, særlig der mange parter og hjelpetjenester er involvert.
Fremtiden
Det er et overordna mål å redusere antall individsaker og behovet for spesialundervisning, samtidig som
fokuset rettes mot forebygging og tidlig innsats. Dette må skje i nært samarbeid med skoleeier og
virksomhetene i oppvekstsektoren, samt gjennom tverrfaglig samarbeid. BTI/stafettloggen skal bidra til å
sikre tidlig innsats.
PPT er i ferd med å utarbeide utredningsplaner som skal bidra til akseptabel saksbehandlingstid.
Det er også satt av midler til logopedtilling fra 01.08.17. Organisering og stillingsbeskrivelse må
utarbeides.
Tjenesten har fått utvidet sitt mandat på barnehageområdet, jfr. Barnehageloven §19c. I tillegg er det
foreslått endringer i Opplæringsloven §9A Elevenes skolemiljø som tillegger PPT nye oppgaver i saker
som gjelder læringsmiljø/mobbing. Dette stiller store krav til kompetanse og kapasitet i tjenesten, og en
plan for dette må utarbeides i samarbeid med skoleeier.

Organisering av næringsarbeidet
Organiseringen av næringsarbeidet i Røros kommune og Fjellregionen ble endret i 2014, hvor det ble
vedtatt en etablering av en felles strategisk næringsenhet med to regionale næringssjefer i Fjellregionen.
Alle de 8 kommunene deltar i denne felles strategiske næringsenheten: Holtålen, Røros, Os, Tolga,
Tynset, Folldal, Alvdal og Rendal. Dette var et treårig prosjekt i prosjektplanen for "Næringsutvikling i
Fjellregionen", som er forlenget ut 2017. De 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.
Strategisk næringsenhet, regionale næringssjefer
A) Aktivt arbeid for etablering av større virksomheter i regionen




Innlandsfisk, sett på videreforedlingsanlegg med RørosMat. Mulighet for oppdrettsanlegg med
røye. Bistand til Mathagen, se på etablering/ samlokalisering i Havsjøveien på Røros.
Forundersøkelser rundt hotellinvesteringer i Røros
Sett på muligheten for lokalt eierskap - drift av Røros Rehabiliteringssenter.

Det er i tillegg lagt ned en betydelig innsats i prosjektet "Etablering av datasentre i Fjellregionen", som har
egen prosjektplan og finansiering.
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Det har også vært arbeidet aktivt mot flere større bedrifter som har vurdert relokalisering eller investering i
Fjellregionen, først og fremst innen næringsmiddelområdet, men også i annen virksomhet. Dette arbeidet
har foreløpig ikke lykkes.
B) Styrke kontakten og samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøer
SINTEF Teknologi og Samfunn har gjennomført en statusanalyse om situasjonen i kommunene i
Fjellregionen, i stor grad basert på de utredninger allerede gjennomført av bl.a. Regionrådet og Røros
Næringshage. De supplerende analysene har som mål å klarere definere Fjellregionens mulighetsrom
når det gjelder tiltak for bl.a. å dempe den negative utviklingen innenfor sysselsetting og befolkning.
Gjennomført 2 store workshoper med kommuner og næringsliv i Fjellregionen. Resultatet av
workshopene skal bidra til at Fjellregionen etablerer regionale utviklingsprosjekter av nasjonal betydning
med koblinger til nasjonale satsninger.
Det er også en nærmere kontakt med SINTEF, gjennom Interreg-prosjektet "Scandinavian Heartland
Business Improvement" fra høsten 2015 i samarbeid med Rørosregionen Næringshage. Dette dreier seg
spesifikt om masseprodusert skreddersøm, men kan også resultere i andre tiltak.
Kontakt med Hedmark kunnskapspark sitt røyeyngelprosjekt vedrørende innlandsoppdrett.
Kontakt med Universitetet i Wageningen (NL), Norsk landbruksrådgiving og NMBU om FoU-prosjekt
innen bioøkonomi, økt proteinutnyttelse fra gras.
Det er i tillegg gjennomført en rekke kontaktmøter med aktuelle institusjoner både i Hedmark og SørTrøndelag, og det arbeides videre med flere muligheter for å styrke kontakten og samarbeidet.
C) 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 i 2015. Med prosjektmidler fra Hedmark
fylkeskommune og det ble utarbeidet en miniveileder for grunneiere og utbyggere og anbefalinger til
kommunene om hvordan de kan bli mer attraktive hyttekommuner.
Det er gitt økonomisk støtte til og deltakelse i en forstudie Grenseløs Turisme Funäsfjellen - Røros med
fokus på små og mellomstore reiselivsbedrifter, hvordan øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.
Det er i tillegg arbeidet med flere muligheter som foreløpig ikke har medført bruk av midler til innkjøp av
bistand. Eksempler på dette er:










Ganske omfattende bistand til Rørosfly AS (flyskole) for å få inn nye samarbeidspartnere som
kan bli med på å utvikle flyskolen og lufthavna videre, også mot RPAS-senter.
Statusavklaringer mineralvirksomhet i Fjellregionen - bl.a møter med NGU og kommunene, samt
informasjonsarbeid mot Høyres Stortingsgruppe.
Deltakelse i utarbeidelse av konsept for Matregion Røros
Forundersøkelser og diskusjoner vedrørende Mathall på Tynset
Arbeid med aktører og system for økt utnyttelse av lokale proteinressurser til fôr (krossing + evt
grasekstrakt)
Deltatt i et kompetansehevingsprogram for aktivitets- og opplevelsesaktører - reiseliv sammen
med Dag Koppervik Innovasjon Norge for fjellregionen.
Strategiske drøftinger vedr. lokal deleierskap i Tolgafallene kraftverk.
Bistand til Tynset arrangement og Spekematfestivalen.
Bistand til næringsaktører vedrørende finansiering.

Infrastruktur
 Arbeid med webside for ledige næringslokaler
 Oppfølging av elektrifisering av Røros og Solørbanen, mer gods på banen
 Røros Lufthavn, med Avinor åpningstider og drift, rutetilbudet med Widerøe.
 Bredbånd. Fortsette mobilisering av kommunene til søke Nkom om midler. Informasjon. Koble
næringsliv - privat behov.
 Oppfølging Onner invest, interkommunalt næringsfond og risikokapitalfond. Utredet og konkludert
ikke grunnlag.
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Strategisk næringsenhet har i tillegg gjennomført følgende
 Statusmøter med kommunene.
 Deltakelse med stand på Gründermesse i Trondheim for å markedsføre regionen.
 Samarbeidsmøter med kommunale planleggere.
 Saksbehandling for interkommunalt næringsfond for Røros og Holtålen kommuner.
 Deltakelse i landbruksnettverk i regionen.
 Innlegg og informasjon om næringsliv til alle videregående skoler i regionen.
 Informasjon om regionens næringsliv til eksterne aktører
 Oppstart og informasjon om regionens muligheter innen bioøkonomi.
 Samarbeidsmøter med andre næringsutviklingsaktører, Rørosregionen næringshage,
Destinasjon Røros, Tynset arrangement, Vekst i Os.
Bemanning Røros
1. linjetjeneste dekkes av Rørosregionen næringshage
Saksbehandling kommunalt næringsfond 20% saksbehandlerstilling.
Kommunens deltagelse med regional næringssjef.
Det er opprettet faste kvartals-vise møter med Rørosregionen næringshage og Destinasjon Røros. I
tillegg til faste møter med RørosBanken og Røros vekst.
Rørosregionens næringshage.
Rørosregionen næringshage
Næringshagen dekker alle de 8 kommunene i Fjellregionen - Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal,
Alvdal og Rendal. I tillegg har Næringshagen aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu.
Næringshagen er en viktig samarbeidspartner for både næringslivet og kommunen i næringsarbeidet.
Samarbeidet mellom næringsarbeidet i kommunen og Rørosregionens næringshage ansees som bra, og
det er fokus på å få funksjonene til å utfylle hverandre på en god måte.
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 som
deler på denne oppgaven. Det betyr at det går raskt fra en etablerer kontakter næringshagen til
vedkommende kan ha en avtalt rådgivningstime.
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 med videreføring i 2016:
1. Aktivt arbeid for etablering av større virksomheter i regionen
 Bistand vedr. mulig etablering i Havsjøveien 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
2. 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
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Kontakt med Hedmark kunnskapspark sitt røye yngelprosjekt vedr. innlandsoppdrett
Innledende kontakt med Universitetet i Wageningen (NL) og NMBU om FoU- prosjekt
innen bio-økonomi
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

3. 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

4.

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

5. 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
Finansiering av næringsarbeidet.
Kraftfondet finansierer de løpende utgiftene for næringsarbeidet og årlige faste bevilgninger.

Inngående
beholdning
Konsesjonsavgift
Sum inntekter

Destinasjon Røros
Rørosregionen
næringshage
Drift næring
Avdrag lån
konsesjonsoppgjør

2016

Kr. 2 345 312
Kr 2 345 312
Kr. 800 000
Kr. 150 000

Kr. 820 000
Kr. 645 000
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æringsplan
Sum utgifter
Netto endring fond
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Kr. 200 000
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.
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 ev. andre prosjekt.
Kommunalt og interkommunalt næringsfond.
Røros kommune har et samarbeid med Holtålen kommune om interkommunalt næringsfond. Begge
kommunene overfører hvert år halvparten av det beløpet de får av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I
2016 var det kr 153.000,-. -Sør-Trøndelag fylkeskommune gir en bonus på kr 100.000 pr kommune
dersom kommunene legger inn minst 50% av de kommunale fondene i et felles regionalt fond. det ble
tilført kr. 200.000.- fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Utfordringene i næringsarbeidet er på mange
områder de samme for de to kommunene og et felles næringsfond som kan ta tak i slike fellesutfordringer
vil ha en større økonomisk handlekraft enn ved en separat løsning. Det interkommunale næringsfondet
har et eget fondsstyre.
- Det kan bidra til en mer felles holdning/prioritering av regionale prosjekter og interreg. prosjekter
og gjennom det få til en for kommunene samlet mindre ressurskrevende oppfølging av
prosjektene. Det er egne retningslinjer for fondet.
- Bidra til et tettere samarbeid innen næringsarbeidet fra 2012.
- Forenkle saksbehandlingen av søknader til næringssaker da søknader som gjelder begge
kommuner kan saksbehandles en plass (vertskommune).
Røros kommune er tilfreds med samarbeidet med Holtålen kommune om det interkommunale
næringsfondet og mener denne organiseringen har bidratt til å løfte større prosjekter og å se mer
regionalt på bruken av fondsmidlene.
I tillegg har kommunene hvert sitt eget næringsfond. I tråd med nasjonale føringer for kommunale
næringsfond, kan midlene her brukes til både tiltaksarbeid generelt, infrastruktur, bedriftsutvikling og
investering i bedrifter.
Spørreundersøkelse knyttet til søkere til interkommunalt næringsfond
Styret for det interkommunale næringsfondet vedtok i siste møte i 2015 å foreta en evaluering med en
enkel spørreundersøkelse til søkere til interkommunalt næringsfond for å se på den lokale nytten av
fondet.
Spørreundersøkelsen ble utarbeidet og gjennomført I perioden 12-17 september 2016. Undersøkelsen
ble utsendt til alle som hadde søkt om støtte til det interkommunale næringsfondet. Spørreundersøkelsen
ble sendt både til bedrifter / prosjekt som fikk helt eller delvis innvilget støtte, og bedrifter / prosjekt som
fikk avslag på sine søknader.
Svarprosenten blant søkerne som fikk innvilget støtte var på 28%, mens svarprosenten blant de som fikk
avslag på søknaden var på 20%. Det var en lavere svarprosent enn ønskelig, men det ble laget en
rapport i etterkant av spørreundersøkelsen, slik at svar og kommentarer er registrert.
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Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv
Holtålen og Røros kommuner startet høsten 2015 med støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune,
«Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv». Kompetanseløftet lokalmat – reiseliv fortsatte i 2016. Dette er et
5-årig utviklingsprosjekt for kompetanseheving og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv i
Rørosregionen.
Oversikt over bruken av kommunalt og interkommunalt næringsfond 2016.
KNF = kommunalt næringsfond
IKNF= Interkommunalt næringsfond

Tittel
Langløypeprosjekt

Bedriftsetablering
treningsstudio
Jamtvollen
Smiling Gardens
Bedriftsutvikling, dyreklinikk
Julemarked
Nygård fysioterapi
Keramisk virksomhet
Nydyrking
RørosNytt As

Loftet coworking space

Keramisk virksomhet
Hessdalens bærekraftige
forskningsstasjon
Ellenrommet på
Vintervolden
Gauldal Turbuss a/s
Falkbergets hus,
realiseringsfasen

Søker
Allianse med
fjellregionen
RørosGym a/s

KNF/IKNF
KNF

Søkt
25.000.-

Innvilget
25.000.-

KNF
KNF
KNF
KNF

25.000.35.000.100.000.100.000.-

15.000.12.000.10.000.10.000.-

Rørosregionen
Næringshage
Sissel Wathne
Høgskolen i Østfold

IKNF

120.000.-

25.000.-

Gauldal Turbuss
Aksjonsgruppa
Falkbergets Hus

IKNF
IKNF
IKNF

100.000.-

60.000.-

Marius Wiggen
Alan Osborne
Røros dyreklinikk
Julemarked / Visit
Røros
Mona Nygård
Sissel Wathne
Rune Kurås
RørosNytt

Hans Vintervold

KNF

KNF
KNF
KNF
KNF

IKNF
IKNF

50.000.-

45.000.154.053.5.100.100.000.-

154.053.150.000.75.000.150.000.-

10.000.-

15.000.10.000.5.100.30.000.-

30.000.90.000.40.000.40.000.-

Fremtidige utfordringer
Formannskapet vedtok høsten 2016 at den strategiske næringsplanen skulle revideres. I november
ble det vedtatt at revidering av næringsplanen skulle legges til komite for kultur og samfunnsutvikling.
Rørosregionen Næringshage er engasjert som prosessleder i komitearbeidet. Det legges opp til en
bred og inkluderende prosess med involvering og innspill fra næringslivet. Arbeidet med revideringen
starter i 2017. Den eksisterende næringsplanen gjelder fra 2012 til 2022. I tillegg ble det vedtatt at
organiseringen av kommunens næringsarbeid skal evalueres. I etterkant av dette arbeidet skal
retningslinjene for det kommunale næringsfondet revideres. Formannskapet vedtok en tilføyelse i
retningslinjene i 2016. Denne tilføyelsen gjaldt at nydyrkingstilskudd i landbruket skal kunne støttes via
det kommunale næringsfondet. Utover det har ikke retningslinjene endret seg siden 2012.
Næringsutvikling er meget viktig for utviklingen av Røros og regionen. Dette er noe som må styrkes
fremover. Det betyr at det bør bli enda klarere på hvilke næringer en skal stimulere til vekst og
nyetableringer. Når det gjelder arbeidet med å etablere nye virksomheter/utvidelse av eksisterende
virksomheter som blant annet knyttet til mat/matforedling og reiseliv, ser en at forutsetningene ligger
godt til rette på Røros.
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Målet med vekst i befolkningen er blant annet avhengig av utviklingen av arbeidsplasser i regionen.
Det er ikke bare antall arbeidsplasser, men også hva slags 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.
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2000
2001
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2130
2131
2132
2200
2300
2310
2311
2320
2321
2330
2331
2340
2341
2360
2361
2400
2401
2600
2601
2610
2611

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
Ledelse sentrumsbarnehager/Spes.ped
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

Prioritet

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent
av samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per
innbygger **)
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215,
222, 223), per innbygger 6-15 år korrigert for **)
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per
innbygger 6-9 år korrigert for elever i priva **)

Produktivitet

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i
grunnskolen
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per
elev i grunnskolen

Kvalitet

Elevunders. 10. trinn - Vurdering for læring
Elevunders. 7. trinn - Vurdering for læring
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
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Regnskap
2016
36 168 594
1 705 581
3 797 530
181 710
-1 137
3 715 397
-67 641
3 224 135
2 396 772
7 475 155
10 868
3 630 546
5 946
4 416 049
-3 212
1 430 420
42 000
1 784 767
1 662 318
-264 140
-8 192 462
3 977 683

Budsjett
2016
36 148 978
2 036 144
3 282 681
483 072
-13 133
4 096 592
-70 500
3 319 237
118 000
8 551 475
3 059 255
4 175 950
1 419 802
42 000
1 894 719
1 615 841
-803 578
-6 525 278
6 500 000

Justert
budsjett
36 148 978
2 036 144
3 282 681
483 072
-13 133
4 096 592
-70 500
3 319 237
1 978 110
7 691 365
3 059 255
4 175 950
1 419 802
42 000
1 894 719
1 615 841
-803 578
-6 525 278
6 500 000

Røros
2015

Røros Oppdal
2016

16,2 %

16,0 % 19,5 % 16,9 %

100 023

108 232 123 274 134 097

9 009

Øyer

9 531 10 956 11 030

Avvik mot
Avvik i %
justert
mot justert
0,0 %
0,0 %
19 616
0,0 %
-330 563
-16,0 %
0,0 %
514 849
16,0 %
-301 362
-62,0 %
11 996
-91,0 %
-381 195
-9,0 %
0,0 %
2 859
-4,0 %
-95 102
-3,0 %
418 662
21,0 %
-216 210
-3,0 %
10 868
0,0 %
571 291
19,0 %
5 946
0,0 %
240 099
6,0 %
-3 212
0,0 %
10 618
1,0 %
0,0 %
-109 952
-6,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
46 477
3,0 %
539 438
-67,0 %
-1 667 184
26,0 %
-2 522 317
-39,0 %

Os Tynset Kostragruppe
(Hedm.)
11
17,6 % 19,1 %

11 774 10 713

130 684 112 212

19,2 %

10 716

116 332

7 932

8 544

7 946

2 644

3 525

-171

4 448

172

1 800

416

2 420

1 446

1 397

890

145

2 786

2 208

1 115

3,0
4,2
13,9
12,6

2,8
3,9
12,8
12,2

3,4
3,5
11,8
10,5

3,3
4,1
12,8
12,5

3,2
3,8
11,9
11,2

3,2
3,8
11,8
11,2

0,0
0,0
12,2
11,8

1 747

1 743

1 774

Regnskap
2015
3 735 613
6 799 585
37 798 769
1 799 348
1 104 296
3 310 797
173 549
158 933
4 206 353
-26
252 205
3 276 435
8 450 809
184 940
4 150 657
51 200
4 444 430
97 345
1 405 721
42 000
2 620 342
44 324
188 213
52 833
1 521 569
816 024
-5 192 099
2 431 838
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Kort om virksomheten
Røros skole er kommunens og regionens største skole og ligger i Røros sentrum. Skolen har til sammen
ca. 530 elever fordelt på 10 trinn inkludert mottaksklasse for enslige mindreårige asylsøkere.
Virksomheten har 50 lærere med i underkant av 40 årsverk, og av disse er 36 stk. kontaktlærere. Alle
lærere er organisert i team. Virksomheten har 16 assistenter og de fleste av disse har
kombinasjonsstilling i skole og SFO.
Enheter og ansvar i virksomheten
Virksomheten er fordelt på tre avdelinger:
 1.-4. trinn og SFO er lokalisert i Sundveien.
 5.-7. trinn er lokalisert i Paviljongen – mellomtrinnbygget.
 8-10. trinn og mottaksklasse er lokalisert i hovedbygget.
Lederstruktur/ansvar

Figur 10- Organisering virksomhetsområde Røros skole
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2110 Røros skole
2111 Røros SFO

SUM VIRKSOMHET

Budsjettramme
2016

36 148 978

Resultat 2016

2 036 144

38 185 122

Virksomheten når oppsatte budsjettrammer.
Avviket på 2111 skyldes i hovedsak at vi har hatt flere barn på SFO enn budsjettert.

36 168 594

1 705 581

37 874 175

Avvik

19 616

-330 563

-310 947
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Styringskort Røros skole

Fravær

Fraværsrapporter

4,5%
4% skole
skole/
8% SFO
10% SFO

4,9%
4% skole/
skole og
4% SFO
5% SFO

6,88 %

6 tiltak gjennom året for hvert hovedtri nn
Tiltak som fremmer bevegel se (60 minutter per dag)
Gjennomføre
Følge
Fokus på kulturminne/miljøvern
kulturminne- og
plan
Elevbedrift, SUMMinimum 4 ganger/år per elev
Møteplasser i nærmil jøet
messa, PRYO,
Være akti v i uli ke
Minimum 10 positive omtaler
Positiv medieomtale
medier, aviser og
Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader

Kommentarer til styringskortet

Må ne dl i g, te rti a l og
å rs ra pport
Må ne dl i g, te rti a l og
å rs ra pport

100 %
100 %

101 % N/A
102 % N/A

107 %
105 %

98 %

104 %

99 %

106 %

Kvalitet på tjenesten:
Nasjonale prøver: I snitt scorer Røros skole på landsnitt. Trinn 5 har et svakt resultat i regning ( 3
skalapoeng under landssnittet) mens trinn 8 har henholdsvis 2 og 3 skalapoeng over landssnittet i lesing
og regning. Dette gir totalt sett en oppadgående kurve fra 2015.
Læringsfremmende vurdering: På spørsmål om læreren snakker med eleven om hva de må gjøre for å bli
bedre i fagene viser elevundersøkelsen at vi har et stykke igjen. Indikatortall fra 2016 gir et snitt på 3,5
mens målet var 4.0Trivsel: De aller fleste elevene (87%) sier at de alltid, ofte eller noen ganger har medelever å være
sammen med i friminuttene. Dette gir et indikatorsnitt på 4,6. Dette resultatet er derfor bedre enn på
styringskortet (4,5)
Mobbing: 5,1 prosent av elevene på 5-7. trinn sier at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden, 1 gang i uken
eller oftere. Dette gir et indikatorsnitt på 4,7. Skolen har nulltoleranse mot mobbing og må derfor fortsette
med å ha et daglig og kontinuerlig fokus på dette.
Kompetanse
Røros skole har hatt 10 lærere på kompetanse for kvalitet (etter- og videreutdanning for lærere) våren
2016 og 4 stk. fra og med høsten 2016. Når det gjelder assistenter/fagarbeidere er det gjennomført flere
kompetansehevingskurs – 6 kurs i løpet av skoleåret er gjennomførbart.
Sykefravær
Sykefraværet har gjennom 2016 økt til nesten «det dobbelte» av hva målet for året var. Våren 2016 lå vi
godt i rute for å nå målet (4% skole/8% SFO) , men gjennom høsten 2016 har sykefraværet gradvis
vokst. I hovedsak skyldes økningen langtidssykefravær. Men det har vært en klar tendens at antall
egenmeldinger i året også har økt gjennom året. I snitt kommer virksomheten ut med 8,93%.
Samfunnsansvar
Skolen har gjennomført ulike tiltak for å fremme bevegelse som Mini-malmleter, registreringsaksjon
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knyttet til friminutt i ungdomsskolen, aktivitetsdager i Mølmannsdalen mm.
Skolen gjennomfører kulturminne- og miljøverndag (verdensarv).
Skolen er aktiv på sosiale medier (Facebook) og har hatt mange positive medieomtaler gjennom året.

Beskrivelse av virksomheten
Enheten Glåmos oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO organisert sammen under felles
ledelse. Skolen har 1.-7.trinn og ca. 30 elever gjennom året. Skolen er en fådelt skole som vil si at
elevene undervises i aldersblandede grupper. SFO har på det meste hatt 16 barn med et SFO-tilbud.
Barnehagen har 20 fysiske plasser, og i 2016 har det vært 18 ekvivalenter utfra bemanning. Det har i alt
vært 22 personer i store og små stillinger tilknytta enheten dette året.

Enheter og ansvar i virksomheten
Innad i virksomheten er det 3 enheter hvor det samarbeides, og spesielt mellom skole og SFO
samarbeides det tett. Virksomhetsleder er rektor og har hovedansvar for daglig drift av skole og SFO.
Styrer i barnehagen har 40% administrasjon, er faglig ansvarlig og har det daglige ansvaret for personalet
og driften.
Avvik i budsjett og resultat for 2121 Glåmos SFO kommer av en feilbudsjettering for året.
For 2120 Glåmos skole er avviket i overkant av kr. 500.000.-. Det skyldes de faktiske kostnader for en
enkelt bruker / elev som har stor tilrettelegging både fysisk, helsemessig og pedagogisk.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2120 Glåmos skole
2121 Glåmos SFO

2122 Glåmos skole bygg

2360 Glåmos barnehage

SUM VIRKSOMHET

Budsjettramme
2016

3 282 681
483 072

-13 133

1 894 719

5 647 339

Resultat 2016

3 797 530

Avvik

514 849

181 710

-301 362

1 784 767

-109 952

-1 137

5 762 870

11 996

115 531
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Styringskort Glåmos oppvekstsenter

Fraværsprosent

Oppnåel se vedtatt ramme
Lønnskostnader

Fra værs ra pporter

Månedli g, terti al og
årsrapport
"

12 %

100 %

100 %

13,40 %

113,70 % N/A

102,40 % N/A

12,70 %

13,50 %

12,1

105,40 %

106,66

102,05

103,80 %

100,85

102,36

Kommentarer til styringskortet
Sjukefraværet har samla sett i enheten vært på 12,1 %, og målet var å komme ned på 12 %. Det er en
nedgang på 1,4 %. Det er stor forskjell på sjukefraværet innad i enheten. I skolen ble det et lite
sjukefravær; 1,53 %. I SFO med få ansatte var sjukefraværet på 19,46 %, mens barnehagen hadde det
høyeste sjukefraværet på 22,72 %. Hva sjukefraværet skyldes, er kjent for ledelsen, og kan forklares.
Det meste er langtidssjukefravær. Å fortsette arbeidet med å redusere sjukefraværet er viktig, spesielt i
barnehagen. Så langt det er mulig, brukes ansatte og vikarer på tvers av avdelingene innad i
virksomheten.
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Kort om virksomheten

Ved Brekken oppvekst- og lokalsenter finner du barnehage, SFO og skole fra 1.-7.trinn. Barnehagen har
en avdeling med 18 plasser til barn i alderen 0-6 år. Skolen er en fådelt skole, det vil si at elevene
undervises i aldersblandede grupper. Virksomhetsleder har ansvaret for samisk språkopplæring og
opplæring etter samisk læreplan, LK06s i kommunen.
Enheter og ansvar i virksomheten

Innad i virksomheten er det tre enheter hvor det samarbeides tett.

Styrer i barnehagen har det daglige ansvaret for personalet og driften. I tillegg er styrer daglig leder for
SFO. Barnehagen og SFO sees i sammenheng, i og med at vi har få brukere. Plassene i barnehagen var
i 2016 ikke fylt opp. Fast ansatt styrer har vært i fødselspermisjon fra september 2016, dette er grunnen til
en noe høyere lønnsutgift en budsjettert. Stedfortredende vikar er noe høyere lønnet ut i fra utdannelse
og ansiennitet.
Skolen har hatt noe lavere lønnsutbetaling. En midlertidig vikar har lavere lønn enn fast ansatt som for
tiden har permisjon fra stillingen. Året 2016 har vært stabilt med tanke på utgifter.

Virksomhetsleder har ansvar for samisk språkopplæring i Røros kommune samt at vi selger timer til
andre skoler som har elever med rett til samisk språkopplæring. De samiske lærerne underviser skoleåret
2016/ 2017 på 12 forskjellige skoler. Det er tenkt at det skal arrangeres tre språksamlinger i året.
Skoleåret 2016, ble det gjennomført to samlinger. Inneværende år har vi fått mer øremerkede midler til
kompetanseheving av lærere. 2017 er jubileumsår for det samiske folket, det betyr et noe høyere forbruk,
ergo vil vi her bruke øremerkede midler til denne opplæringen.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2130 Brekken skole

2132 Brekken skole bygg

2340 Brekken barnehage

2341 Brekken barnehage bygg
SUM VIRKSOMHET

Budsjettramme
2016

4 096 592
-70 500

Resultat 2016

3 715 397
-67 641

Avvik

-381 195
2 859

1 419 802

1 430 420

10 618

5 487 894

5 120 176

-367 718

42 000

42 000

-
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Styringskort Brekken oppvekst- og lokalsenter

Sykefravær

Fra værs ra pporte r

Månedlig, tertial
Oppnåelse vedtatt ramme og årsrapport
Månedlig, tertial
Lønnskostnader
og årsrapport

11.5 %

12,3

12,56

5,40 %

3,72 %

100 %

97,8 % N/A

102 %

101 %

93 %

100 %

106,6 % N/A

104 %

103 %

103 %

Driftsåret 2016 har vært et stabilt arbeidsår. De ansatte har hatt fokus på sine arbeidsoppgaver og vi har
holdt fokus på utviklingsarbeidet vi er pålagt. Dette begynner vi å se ringvirkninger av innad i
organisasjonen.

Beskrivelse av virksomheten
Kvitsanden-, Øya-, og Ysterhagan barnehage utgjør virksomheten Røros barnehage.
De 3 barnehagene er geografisk spredt rundt Røros sentrum, og utgjør i alt 11 avdelinger. 2
spesialpedagogstillinger er også organisert i virksomheten.

Enheter og ansvar i virksomheten
Kvitsanden barnehage er den eldste og største. 41 år høsten 2015, og har 4 avdelinger. Barnehagen er
lokalisert ved Sundveien skole og Verket, og er fordelt på 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. Barnehagens bygningsmessige tilstand befinner seg
utenfor akseptområdet både som arbeidsplass og som barnehage. Barnehagen står i sterk kontrast til
omkringliggende lokaler tilhørende oppvekstområdet. 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. Ei gruppe har jobbet med å
utrede barnehagestrukturen i Røros sentrum, med bl.a. situasjonen i Kvitsanden barnehage som
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utgangspunkt, og med mål om å erstatte denne med en ny barnehage. Det er konkludert med at
barnehagen er rivningsverdig. På grunn av Røros kommunes økonomiske situasjon er prosjektet lagt på
is. Det understrekes likevel at en ny barnehage i Kvitsanden haster, og at dette bør inn som et prosjekt i
kommende økonomiplanperiode.
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. 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 og
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 i Ysterhagan ble det i august åpnet ei
sørsamisk barnehageavdeling. Avdelinga skal ha sørsamisk som driftsspråk, og den sørsamiske kulturen
vil stå sentralt i det pedagogiske opplegget.
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 fra 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. Barnehagen er i gangavstand til Verdensarven og et godt
utvalg av fasiliteter.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

1121 Felles barnehage
Ledelse
2300
sentrumsbarnehager/Spes.ped
2310 Kvitsanden barnehage
2311 Kvitsanden barnehage bygg

Budsjettramme
2016

7 190 000
1 978 110

7 691 365
-

Resultat 2016

7 623 936

2 396 772

Avvik

433 936

418 662

7 475 155

-216 210

10 868

10 868

2320 Ysterhagaen barnehage

3 059 255

3 636 492

577 237

2330 Øya barnehage

4 175 950

4 419 261

243 311

24 094 680

25 565 218

1 473 750

2321 Ysterhagaen barnehage bygg
2331 Øya barnehage bygg
SUM VIRKSOMHET

-

-

5 946

-3 212

5 946

-3 212

1121 Felles barnehage
Avviket er knyttet til overføring til de private barnehagene.
Resultat av de høye driftsutgifter på kommunal barnehagedrift i 2014.
2300 Ledelse sentrumsbarnehager/spes ped
Avvik skyldes feilbudsjettert lønn på spesialpedagogene i 2016. De er begge ansatt i 100 % stillinger,
jobbet redusert i 2015, og økte i 2016.
2310 Kvitsanden / 2320 Ysterhagan / 2330 Øya
Høyere lønnskostnader enn det som er budsjettert, forklarer avvik på alle tre ansvar.
Dette skyldes i hovedsak uforutsigbare lønnskostnader i forhold til vikarer, både i forhold til sykdom og
ferieavvikling.
Barnehagene taper også inntekter på synkende barnetall, og en økende andel plasser hvor krav om
redusert foreldrebetaling (på grunn av husstandens samlede inntekt) slår inn.
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Styringskort Røros barnehage

Fraværsprosent

Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader

Fraværsrapporter

11,5 %

100 %
100 %

12,3

97,69 % N/A
98,60 % N/A

12,56

13,4

14,3

13,26 %

111 %

106 %

106 %

110 %

107 %

107 %

Sykefravær
Virksomheten har stadig ei utfordring knyttet til høyt sykefravær. Årsakene er sammensatte, men mulig å
forklare. Det meste av fraværet er legemeldt, og har årsaker som ikke kan relateres til arbeidsmiljø.
Barnehagene har ulik utvikling av fraværsprosentene sine. Kvitsanden trekkes fram som et godt
eksempel, der sykefraværet har gått betydelig ned.
Det jobbes med å styrke nærværet på arbeidsplassen gjennom en intensivering av arbeidet med
arbeidsmiljøgrupper, styrking av ledelse og strukturer på hver barnehage, tettere sykefraværsoppfølging
og en styrking av medarbeiderskapet på hver arbeidsplass. Dette skaper en større grad av forutsigbarhet
og trygghet for alle ansatte, og utgjør et sikkerhetsnett som fanger opp ansatte som står i fare for å bli
borte fra jobb.
Vi innser at en del sykdom og lidelser kan vi ikke få gjort noe med. Vi kan jobbe med å skape en
arbeidsplass som er helsefremmende, og tilrettelegger for å beholde og få folk tilbake i jobb så fort som
mulig.

Kort om virksomheten
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.
Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.
Opplæringa skal bidra til barn og unges danning. Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og
en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i kommunen.
Kulturskolen har i dag 13 ansatte fordelt på 5 årsverk. Skolen har 210 elever og 267 elevplasser (GSI okt.
2016). Det gis undervisning inn dans, billedkunst, teater og en rekke disipliner innen musikk. Kulturskolen
har i år videreutviklet samarbeidet med grunnskolen med tanke på felles pedagogisk personale og
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prosjekter, og egne prosjekter som bidrar til å styrke elevenes måloppnåelse i grunnskolen. Elevene
gjennomførte i løpet året en rekke ulike konserter, forestillinger og utstillinger i større eller mindre format.
Mål og strategier for framtiden 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
samarbeidsflaten, særlig med grunnskolen, men også med andre samarbeidsparter. Byggetrinn 2 er ikke
realisert.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2200 Røros kulturskole

Budsjettramme
2016

3 319 237

Resultat 2016

3 224 135

Avvik

-95 102

Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 95 102. Det er god kontroll på virksomheten, men det
anføres allikevel følgende forhold:
1. Lønnsutgiftene viser et merforbruk. Dette må sees i lys av posten refusjon sykepenger. I store
deler av 2017 har kulturskolerektor vært langtidssykemeldt i 100 % stilling. Dette løses med
vikarbruk i ca. 70 %, samt at virksomhetsleder på kultur og fritid har tatt noen av de administrative
oppgavene. Dette betyr at refusjon sykepenger for denne stillingen er noe høyere enn
lønnsutgiftene til vikar.
2. Husleie Verket ble noe høyere enn budsjettert. Dette løses inneværende år med mindreforbruk
på andre poster.
3. Det høye sykefraværstallet forklares med forhold nevnt i punkt 1. Det understrekes at dette
forholdet er sykdomsrelatert, og har ikke noe med relasjoner til arbeidstedet/arbeidsgiver å gjøre.
Styringskort Kulturskolen
På grunn av forhold nevnt under punkt 1, har det ikke blitt utarbeidet styringskort for denne virksomheten.
Dette forholdet er avklart med rådmannen. Arbeidet med styringskort vil bli tatt opp igjen så snart
virksomheten, i samråd med rådmannen, settes i stand til det.

Kort om virksomheten
Virksomheten har per 01.10.16 ca. 11 årsverk og ca. 60 deltagere/elever.
Oppgavene er å gi undervisning til psykisk utviklingshemmede, opptrening av folk med ulike skader, gi
undervisning til innvandrere og ta imot, bosette og integrere flyktninger.
Enheter og ansvar i virksomheten

Voksenopplæringen/VO (2600): Opplæring og oppfølging av elever med spesielle vansker i grupper og
enkeltvis en til to ganger i uka, foruten opptrening av folk med skader. Har i året som gikk sett en positiv
utvikling hos mange av deltagerne. Ellers ingen spesielle utfordringer.
Voksenopplæring innvandrerundervisning/VOi (2601): Samarbeid med Holtålen i vårsemesteret
(startet opp i november 2015) og med Os hele året. På tross av at 12-15 elever fra Holtålen ble borte, og
Røros mottok færre voksne flyktninger enn forventet, holdt elevtallet seg ganske stabilt.
Grunnskoleopplæring startet opp på høsten. Utfordringer å få gruppene til å passe med folk med ulikt
norsknivå, eller samme norsknivå men veldig ulik bakgrunn. Noen er analfabeter og andre har studert på
universitet.
Nye lærere og flere lærer ble ansatt i 2016, lærere med lite erfaring fra denne type undervisning. Slik må
det bli med stor vekst i innvandringen. Fire av sju lærerne som underviste minst 50% ved VOi i desember
2016, var nye av året.
I 2016 var det lite eller intet sykefravær på voksenopplæringen samlet sett.
Flyktningetjenesten/FT (2610): I 2015 sluttet begge de to som hadde drevet flyktningetjenesten. Etter
noe turbulens og mye sykemelding i 2016, ble det ansatt to helt nye i flyktningetjenesten. Sykefraværet
har etter det gått ned.
Målet for 2016 var å bosette 15 flyktninger. Det ble bosatt 22 flyktninger i 2016, hvorav 4 kom på
familiegjenforening. Av de resterende 18 var det kun 3 som var enslige voksne, noe som er et meget lavt
tall. Å få så mange barnefamilier og barn er meget heldig for Røros kommune siden kommunen trenger
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barn, og barn også er lettere å integrere. Utfordringen er å få dem til å bli. Samtidig som Røros kommune
ved flyktningetjenesten bosetter 14 nye barn i kommunen, flytter to store barnefamilier, tidligere
flyktninger bosatt for mer enn fem år siden, fra kommunen av ulike grunner. Arbeid er et stikkord!
Målet for 2017 er å nå 0% arbeidsrelatert sykefravær for hele virksomheten, og det bør være mulig.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2600 Røros Vo-senter

2601 Røros Vo- innvandreundervis.

Budsjettramme
2016

1 615 841
-803 578

Resultat 2016

1 662 318
-264 140

Avvik

46 477

539 438

2610 Flykningesekretær

-6 525 278

-8 192 462

-1 667 184

SUM VIRKSOMHET

786 985

-2 816 601

-3 603 586

2611 Introduksjonsstønad

6 500 000

3 977 683

-2 522 317

Voksenopplæringen (2600) leverer regnskap i tråd med budsjett. Ingen store forandringer.
Voksenopplæringen Innvandrerundervisning (2601) er 540 000 i underskudd, noe som hovedsakelig
skyldes posten «overføringer fra staten» som er norsktilskuddet til flyktninger som bosettes og ektefeller
til nordmenn (og nordiske statsborgere) som får familiegjenforening. Dette tilskuddet var beregnet noe for
høyt. Hovedgrunnen er likevel vi bosetter mange barn. Barn som bosettes får ikke norsktilskudd, og 10
barn i stedet for 10 enslige voksne utgjør 400 000 mindre i norsktilskudd det første året, og 580 000 det
neste året.
Flyktningetjenesten (2610) går 1,67 mill. i overskudd. I 2016 var 1,6 stilling vakant pga. sykemelding og
fordi det tok tid å få finne rette person til stilling som flyktningkonsulent. Dette ble til slutt løst internt. Dette
ble delvis gjort for å spare penger for Robek- kommunen, men også for å finne riktig mannskap. Slikt er
selvsagt krevende for leder og virksomheten elles, og noe som bør unngås i framtiden.
930 000 er overføring fra 2015 for de som bosettes så sent på året at overføringene kommer året etter.
Det går litt opp med ca. 368 000 for de to siste i 2016-regnskapet (de to siste av de budsjetterte 15) som
overføres til 2017. Så sum overskudd på 570 000. (Fra 2016 blir totalt over 1,6 mill. tatt med over i 2017.
Dette er tilskudd for sent bosatte i 2016; fem fra mottak og fire som kom på familiegjenforening med
bosatt flyktning. De siste fire regnes ikke med i tallet fra IMD i som kommunen har forpliktet seg å
bosette.)
Den andre store overskuddsposten på 2610 er møbler og utstyr til bosetting. Budsjettet er for høyt
uansett og er dessuten basert på et kommunevedtak som forutsetter bosetting i tomme boliger og av
single bosettere. Å bosette familier er billigere og bosetting i hovedsakelig private boliger som ofte er
møblert, gjør at bosetting blir mindre kostbart. Mye mindre. Flyktningetjenesten har også prøvd å spare
penger.
Introduksjonsstønad (2611) er en post som har gått i pluss i flere år. Så også i år. I budsjettet tar man
høyde for å bosett folk tidlig på året, men en ender opp med å bosette senere på året og da «sparer»
man stønadspenger til senere. Når dette kobles sammen med tidlig avslutning av introprogrammet, før tre
eller helst før to år, blir det overskudd på 2611. En faktor som er viktig er at bosettingsantallet holdes ved
like eller økes. Det har skjedd i Røros siden 2014. Selv om det dette høres gunstig ut for
kommuneøkonomien er det en hake her. Går folk ut av norskundervisningen for tidlig kan de store
problemer med å komme inn i arbeidslivet og bli integrert og selvhjulpne i samfunnet. Derfor ønsker
voksenopplæringen og flyktningetjenesten å holde folk i intro lenger der det er muligheter for bedre
språkgrunnlag og arbeidslivsforståelse. Særlig gjelder dette analfabeter, men også ungdom som trenger
grunnskoleopplæring og eldre som trenger mer arbeidserfaring.
En annen faktor som gjør at I-2611 går med såpass stort overskudd i år er at vi har bosatt såpass mange
barn i stedet for voksne. Voksne får introstønad men det får ikke barn. F.eks. fem voksne bosatt i juni i
stedet de fem barna vi faktisk bosatte, ville gitt ca. 450 000 mindre overskudd på post 2611.
Brukes disse pengene på lærer i barneskolen vil det likevel generere stort overskudd på 2611 men også
gi et mindre trekk på 2610.
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Styringskort Flyktningetjenesten/ Voksenopplæringen

Syke fra vær

Oppnåelse vedtatt ram me
Lønnskos tnader

10 %

Tertial og
årsrapport
Tertial og
årsrapport

14,96

10 %

8,60 %

10,07 %

100 %

-30 % N/A

66 %

92 %

302 %

100 %

90 % N/A

71 %

86 %

77 %

Med flere barn bosatt i kommunen vil behovet for ekstra undervisning øke i barneskolen. Ekstra ressurser
kan også trenges i barnehagene. Det var litt problemer med å få barnehageplass en stund, men det ser
ut til å løse seg.
På voksenopplæringen er behovet for å måtte dele grupper mer og mer prekært da flere analfabeter og
flere som kommer direkte fra utlandet uten språkkunnskaper, legger press på allerede store grupper. Skal
undervisningen være god nok kan man ikke ha for mange i hver klasse. Med flere som får fortsette på
intro noe lenger, og press fra Holtålen om å ta opp igjen samarbeidet, vil behovet for flere grupper og
flere lærere være mer prekært. VG skal bygge om i to år og det gjør et samarbeid vanskeligere.
Utfordringene med å finne arbeid og skoleplass til de som kommer blir ikke mindre med et større antall. I
2013-2014 bosatte Røros 18 flyktninger mens 38 ble bosatt i 2015-2016. Mer enn dobbelt så mange.
Skal vi klare å fortsette å bosette i samme tempo og samtidig gjøre en enda bedre jobb med å integrere
de som kommer, må det jobbes med fleksible løsninger som møter ulike utfordringer, også de vi ikke har
sett. Men husrom er og blir en viktig utfordring. Det er vanskelig å basere all bosetting på private
løsninger.
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3000
3001
3003
3004
3005
3006
3100
3103
3104
3110
3200
3202
3300
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3411
3500
3600
3601
3700
3701
3702
3703
3704

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

Prioritet

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke,
hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke,
praktisk bistand
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent
av kommunens totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og over
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 80 år og over

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr.
kommunal plass
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl.
fravær, pleie og omsorg
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Regnskap
2016
923 270
2 000 075
6 887 173
5 417 731
2 619 664
5 695 069
-105 816
-63 910
5 468 321
-134 875
2 819 426
26 317 550
20 924 392
29 072 924
659 216
3 734 999
7 852 161
6 243
92 805
22 860
5 165 557
1 622 856
1 527 036
1 617 257
-

Røros
2015
2,9

10,9

Budsjett
2016
852 428
2 195 569
6 473 238
4 887 440
2 370 000
4 150 000
-81 500
5 206 114
-187 240
2 869 514
26 719 351
20 511 527
31 880 401
3 735 000
8 823 399
10 000
128 310
652 913
6 018 892
1 766 725
1 877 380
1 589 863
-

Røros Oppdal
2016
3,5

12,5

10,5
3,2

Justert
budsjett
2016
852 428
2 195 569
6 473 238
4 887 440
2 370 000
4 150 000
-81 500
5 206 114
-187 240
2 869 514
26 719 351
20 511 527
31 880 401
652 913
3 735 000
8 823 399
10 000
128 310
6 018 892
1 766 725
1 877 380
1 589 863
-

Avvik mot
justert
budsjett
70 842
-195 494
413 935
530 291
249 664
1 545 069
-24 316
-63 910
262 207
52 365
-50 088
-401 801
412 865
-2 807 477
6 303
-1
-971 238
-3 757
92 805
-105 450
-853 335
-143 869
-350 344
27 394
-

Øyer

Os
(Hedm.)

2,3

4,6

9,4

17,4

Avvik i
% mot
justert
8
-9
6
11
11
37
30
5
-28
-2
-2
2
-9
1
-11
-38
-82
-14
-8
-19
2
-

Regnskap
2015
1 350 993
2 318 778
6 268 053
4 255 323
2 837 598
5 483 177
-63 873
76 212
5 559 103
-227 425
2 710 254
26 466 764
21 627 602
27 994 861
3 935 000
7 581 129
57 648
4 832 949
712 617
1 679 034
942 377
1 029 523
620
-

Tynset Kostragruppe
11
4,1

12,0

4,9

10,4

33,5 %

33,9 % 30,2 % 31,5 %

30,5 %

35,1 %

33,6 %

87 622

88 881 91 063 111 192

102 554

130 371

114 200

867 946 1 018 016 930 365 790 939 1 018 212 1 154 450

1 070 695

284 262

740 055

294 818 312 740 386 566

737 720 649 620 634 187

301 585

613 978

419 397

639 850

379 903

715 186
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Kort om virksomheten
Røros sykehjem er et somatisk sykehjem med 38 plasser, 19 i hver etasje. Sykehjemmet tilbyr både
langtidsplasser, avlastning, rehabilitering og utredning/behandlingsplasser. Røros sykehjem har 41,69
årsverk, fordelt på 67 ansatte.
Enheter og ansvar
Røros sykehjem har over 2 år redusert 14 langtidsplasser. Fra juni – 16 til november-16 har vi hatt fra 2-3
beboer mer enn beregnet. Fra desember-16 har vi hatt 5 flere beboere en beregnet. Dette har gitt
utfordringer. Vi har midlertidig tatt i bruk igjen stengte rom, og vi har hatt behov for ekstra bemanning til
tider.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3400 Røros sykehjem

Budsjettramme
2016

26 719 351

Resultat 2016

26 317 550

Fastlønn har vært feilbudsjettert med 1 årsverk, dette ga et merforbruk på 581 310.
Brukerbetalingen har gitt en mer inntekt på 940.000,- noe som er et resultat av flere pasienter enn
beregnet.

Avvik

-401 801
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Styringskort Røros sykehjem

Antal l fall

Antal l feil i dosett mot antall
ferdi gkontroll erte dosetter
Andel beboere som oppl ever
å bli møtt med respekt
Andel pårørende som blir
møtt med respekt

Regi s tre rte a vvi k
Må nedl i g
Regi s tre rte a vvi k
Må nedl i g
Inte rvju

Spørres kjema

Tri vsel

Inte rvju

Brukermedvi rkning

s pørres kjema

Andel ansatte med
høyskoleutdanning
Andel ansatte med faglig
utdanning
Ufagl ært

Mes tri ngs ori e ntert l e del s e
Mes tri ngs kl i ma

Re l eva nt
kompe ta ns eutvi kl i ng

Sykefravær

All e pasienter skal ti lbys å
komme ut i fri skluft 2 ganger
pr mnd.
Foredrag /underholdning
med vekt på kulturhi storie/
verdensarv
Andel henvendel ser fra
ungdomsskole/utdanningsSpråkpraksi s

Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader

0

N/A

N/A

5

2

7

0

N/A

N/A

0

2

2

s ni tt
l a ndet
s ni tt
l a ndet
s ni tt
l a ndet
s ni tt
l a ndet

2

2

5,1

5,3

1,9

2

4,2

4,5

Tel l i ng/Årl i g

30 %

22 %

19 %

19 %

19 %

Tel l i ng/Årl i g

65 %

70 %

73 %

73 %

73 %

Tel l i ng/Årl i g

5%

8%

8%

8%

8%

12 %

5,86 %

6,67 %

6.60%

Unde rs øke l s e /
hve rt 2.å r
Unde rs øke l s e /
hve rt 2.å r
Unde rs øke l s e /
hve rt 2.å r
Syke fra værs ta ti s ti kk
Må nedl i g

3,9
4,1
3,7
9%

Føre s ta ti s ti kk pr.
pa s i ent

100 %

Føre ove rs i kt
Loggføre
henve ndel s e ne
Loggføre
henve ndel s e r

Terti a l /å rs ra pport
Terti a l /å rs ra pport

3
95 %

100 %

95 %

100 %

100 %
100 %

99 % N/A

103 % N/A

99 %

103 %

98 %

100 %

99 %

101 %

Kommentarer til styringskortet
Kvalitet på tjenesten: I løpet av året har det vært registret 7 fall ved sykehjemmet, 2 av dem medført
brudd. Vi jobber med HMS tiltak for brukeren slik at vi i størst mulig grad kan unngå fall.
Når det gjelder feil i opplagt medisindosetter har det vært registret 3 avvik, her tror jeg det kan være en
del avvik som ikke er registret. Ellers har vi registret 18 andre avvik på medikamenthåndtering. Vi har
stort fokus på tiltak som kan være med på å hindre at feilmedisinering kan unngås i størst mulig grad.
Brukertilfredshet: Brukerundersøkelsen ble foretatt i oktober 2016 og vi har nettopp fått resultatet. Her
har vi fått veldig fine resultat. Både på brukerundersøkelsen og pårørende undersøkelsen ligger vi over
landsgjennomsnittet.
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Kompetanse: Røros sykehjem har oppdekt med fagkompetanse i 92% av stillingene som er hjemlet for
sykehjemmet.
Vi har sykepleier i alle hjemlet stillinger for sykepleier, de utgjør 19% av arbeidstokken. Hjelpepleier og
andre faglærte i 73% og 8 % ufaglærte.
Flere av medarbeiderne har gjennom året deltatt på faglige kurs og lengre kompetansehevende
veilednings tiltak.
Medarbeiderundersøkelse: Ble utført i mars -16. Her er kontinuerlig jobbing med arbeidsmiljø, ledelse
og mestringsopplevelse
Sykefravær: Gledelige tall for Røros sykehjem målet for 2016 var 9% og resultat ble 6,60% en nedgang
på 5,5% fra 2015.
Kort om virksomheten
Virksomheten har som oppgave å gi gode pleie og omsorgstjeneste til pasienter med en demenssykdom.
Gjøsvika sykehjem har 30 årsverk fordelt på 59 ansatte.
Enheter og ansvar i virksomheten
Gjøsvika sykehjem har 4 skjermede avdelinger og et dagsenter for personer med demens eller kognitiv
svikt. I 2016 ble 6 plasser (1 avdeling) midlertidig stengt jfr. kommunestyrevedtak.
Alle pasienter har en moderat til langtkommen demens, med hovedvekt på langtkommen demens. I
tillegg har vi en liten forsterket avdeling med 2 rom for pasienter, som på grunn av sykdomsutvikling eller
atferd ikke kan bo sammen med andre pasienter. Denne avdelingen er kun ment til midlertidig bruk. Det
er ikke avsatt økonomiske og personale ressurser til å drifte denne avdelingen. Ved behov må det leies
inn ekstra personell.
Dagsenteret ble åpnet i 2016 jf. kommunestyrevedtak. Dagsenter for personer med demens har åpnet 3
dager i uka (mandag, onsdag og fredag) til personer med demens eller kognitiv svikt. Pasienten må ha en
demens diagnose eller starte med demens utredning for å kunne få plass på dagsenteret. Pr. dag er det
plass til 8 pasienter. Plassen kan tildeles som aktiviseringstilbud eller som avlastning.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3401 Gjøsvika sykehjem

3407 Gjøsvika dagsenter

SUM VIRKSOMHET

Budsjettramme
2016

20 511 527
-

20 511 527

Resultat 2016

20 924 392

92 805

21 017 197

Avvik

412 865

92 805

505 670

Budsjett ansvar 3401 og 3407 må sees under ett for 2016.
Gjøsvika sykehjem har et overforbruk som forklares av følgende faktorer:
 høyt sykefravær
 1 til 1 brukere
Høyt sykefravær gjør at vi har mere utgifter enn budsjettert.
Vi har i flere måneder hatt utgifter på ekstra innleie på grunn av at 1 – 2 pasienter hadde behov for 1 til 1
pleie, og det behovet kunne ikke dekkes med grunnbemanningen. 1 av pasientene har i en periode hatt
behov for ekstra skjerming på den forsterkede avdelingen. De kreves innleie av ekstra bemanning som
ikke er budsjettert.
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Styringskort Gjøsvika sykehjem

Andel som følger individuell
ernæringsplan
Andel feil i dosett mot antall
kontrol lerte dosetter
Andel beboere som opplever
å bli møtt med respekt
Andel pårørende som blir
møtt med respekt
Trivsel

Brukermedvirkning

Geri ca
Månedlig
Avvi kslogg
Månedlig
Undersøkelse/
hvert 3. år
Undersøkelse/
hvert 3. år
Undersøkelse/
hvert 3. år
Undersøkelse/
hvert 3. år

100 %
0%

N/A

N/A

0,67 % N/A

Andel a ns a tte me d 50%
s ti l l i ng el l er s tørre me d
gje nnomført De me ns ABC

Regi s tre rt
kompe ta ns e i GAT.
Årl i g

100 %

83 %

Redus ere s yke fra vær

Sykefra vær-s ta ti s t.
Må ne dl i g

11 %

13,40 % N/A

N/A

Anta l l ti rs da ger med tri m for
pa s i e nter.
Anta l l ons da ge r med da ns /
mus i kk for pa s i enter.

100 %
1,57 %

100 %
1,48 %

100 %
1,70 %

83 %

83 %

83 %

19,10 %

20,20 %

17,84 %

15

17

47

15

10

37

pga.
pga.
omst. i kke omst. ikke
målt
målt

Aktraktiv som arbei dsplass i
Røros kommune

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial/års rapport

100 %

102 % N/A

108 %

110 %

102 %

Lønns kostnader

Tertial/års rapport

100 %

105 % N/A

107 %

109 %

104 %

Kommentarer til styringskortet
Kvalitet på tjenesten:
Vi har fortsatt noen feil i dosetter, det skal jobbes med også i 2017.
Brukertilfredshet:
Brukerundersøkelsen er gjennomført i slutten av 2016. Resultater er ikke kjent enda, og derfor er det ikke
registrert noe tall på styringskortet.
Kompetanse:
3 ansatte startet med utdanning i demens ABC i høsten 2016. Opplegget varer over 2 år.
Sykefravær:
Sykefravær har vært ekstrem høyt i 2016. Det er jobbet målrettet med det. Hos noen ansatte tok
utredning og / eller revalideringer lang tid.
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Kort om virksomheten

Alle avdelingene innen helse har nå fungert som en virksomhet siden september 2015. Den
interkommunale legevakten fikk Røros kommune ansvar for fra 1 mai 2016. Røros kommune har startet
med ny Frisklivsentral fra juni 2016. I november 2016 fikk vi også ansatt kommunepsykolog, som er en
interkommunal tjeneste sammen med Os og Holtålen. Røros kommune benytter 58% av denne
ressursen, og kommunepsykolog ligger direkte under virksomhetsleder helse i Røros kommune. Fra
01.01.2017 har også virksomheten helse ansvar for interkommunal kreftsykepleier, ergoterapeut er lagt
direkte under virksomhetsleder og fysioterapitjenesten har blitt egen avdeling med egen avdelingsleder
for både fysioterapeutene med driftstilskudd og de kommunale fysioterapeutene.
Enheter og ansvar i virksomheten

Psykisk helse- og rustjeneste
Tjenesten har 8,9 årsverk fordelt på 10 ansatte. To stillinger er øremerket rusarbeid. Tjenesten er
tverrfaglig sammensatt og alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er ansatt ny avdelingsleder
fra 01.08. Kommunepsykolog er tilknyttet tjenesten fra 1 november og betyr en faglig styrking.
Tjenesten har vært preget av at flere ansatte har vært langtids sykmeldt siste halve året, derfor har
tjenesten måtte redusere noe på aktivitet selv om ansatte har strekt seg langt.
Antall henvisninger til tjenesten holder seg stabilt rundt 100 pr. år. Man ser imidlertid en dreining mot at
flere unge blir henvist, mange av de har behov for tett oppfølging.
Spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern får stadig høyere terskel for inntak av pasienter. Dette
medfører at kommunale tjenester får mer krevende oppgaver. Det betyr igjen behov for økt kompetanse,
spesielt etterspørres kognitiv terapi.
Positivt at det er få henvisninger som gjelder personer med rusproblematikk. BrukerPlan kartleggingen
viser at russitasjonen i Røros kommune er stabil.
Nytt aktivitetstilbud ble startet sammen med frivillighetssentralen; «Dørstokkmila», trening rettet mot unge
voksne med dårlig psykisk helse/ rus.
Kommunen mangler botilbud tilknyttet personalbase. Vi har 4- 6 brukere som har behov for et slikt
botilbud, og tjenesten imøteser oppstart av planlegging for å realisere dette nødvendige botilbudet.

Ergoterapeut, fysioterapitjenesten
Ansatte: En ergoterapeut og fire kommunale fysioterapeuter ( 3,1 stilling), samt 2,6 med driftstilskudd.
Både ergoterapeut og fysioterapeutene er viktige aktører for å få eldre til å bli boende i hjemmet sitt
lengre før de behøver institusjonsplass. Røros kommune har en fysioterapitjeneste med en bred
kompetanse; terapiridning, manuellterapeut, barnefysioterapeut, tradisjonell kurativ tjeneste og
psykomotorisk fysioterapi. Både ergoterapeut og fysioterapeutene har hjemmebehandling og
rehabilitering i hjem- og institusjon.
I 2018 ble tilbudet med svømmegrupper gjenåpnet, da vi leier basseng av Os kommune.
Utfordringen i forhold til vår fysioterapitjeneste er at veldig mange av pasientene kommer fra våre
nabokommuner som ikke har et så godt utbygd fysioterapitilbud som det vi har. Ut fra lovverket tolker vi
det dithen at vi ikke kan nekte pasienter behandling. Ut fra statistikken går nesten et helt driftstilskudd (ca.
400 000,- pr år) med på å serve andre kommuner.
Fra sommeren 2016 ble vår Frisklivssentral gjenåpnet i kommunal regi. Det er ansatt fysioterapeut i
40% stilling, som koordinerer, planlegger og utfører frisklivstilbud. Alle brukere får tilbud om
Frisklivssamtale og oppfølging, fokus på mestring og læring i forhold til egen sykdom og oppfølging.
Frisklivskoordinator har i 2016 hatt bra mat kurs, individuell røykesluttoppfølging, fysisk aktivitet
gruppetilbud.
Helsesøster- og jordmortjenesten, Røros helsestasjon
Ansatte: jordmor for Holtålen og Røros i 55% stilling, fire helsesøstre (3,1 stilling) og sekretær i 40%
stilling.
Helsestasjonen har ansvaret for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Den har også ansvar for
interkommunal kommunejordmor, flyktningehelsetjenesten, utenlands vaksinering og avlastningstiltak for
funksjonshemmede barn.
Røros helsestasjon har hatt fokus på tidlig intervensjon gjennom arbeidet med BTI- bedre tverrfaglig
innsats og prosjektet Tidlig Inn. Metodene handler om tverrfaglig samarbeid med fokus på å se
utfordringene til hver enkelt familie i tidlig fase for å kunne gi kunnskap og veiledning.
Prosjektet «PULSEN» er et tilbud til overvektige barn mellom 6 og 10 år, dette er et samarbeid mellom
helsesøster, fysioterapeut og LHL klinikken. Prosjektet har hatt fokus på økt aktivitet, kosthold og
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bevegelsesglede til barn som avviker fra vekstkurven sin. 11 barn har deltatt i prosjektet og 10 av barna
har enten stagnert eller gått ned i vekt i perioden.
Utfordringer: Avdelingen ser at spesialisthelsetjenesten spisser sin virksomhet, noe som fører til at
kommunehelsetjenesten må ta mere av oppfølging og tilrettelegging for barn og unge i kommunen. Dette
medfører at ansatte behøver kompetanseheving for å kunne være rustet til denne utviklingen.
Ny veileder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten kommer i 2017, dette vil medføre endringer i
arbeidet på avdelingen.
Vi har til sammen 14 barn som har avlastningstilbud; støttekontakt, omsorgslønn og avlastning (Rytrøa,
Os kommune).
Røros er også vertskommune for felles jordmor beredskap i Os, Holtålen og Røros kommuner. Jordmor
beredskapen er i sin helhet betalt av St.Olavs Hospital.
Røros legesenter
Legeressurser: 3 leger på driftstilskudd (2,7 stilling), 3 kommunale leger (2,7 stilling), turnuslege og
vikarlege i 100% stilling fra 1 september.
Hjelpepersonale: 6,5 stillinger (sykepleiere, bioingeniører og legesekretær)
Stor stabilitet i staben og driften fungerer godt. Det ble ansatt lege i årsvikariat fra september for å kunne
ta unna ventelister, for å dekke at noen av legene har reduserte stillinger og at alle som kjører legevakt
skal ha fri dagen etter vakt.
Noen legekontorer ble pusset opp i sommer, men legesenteret sliter med bygningsmessige
begrensninger i forhold til driftsnivået. Både antall legekontorer og ekspedisjon/ venterom er for lite.
Interkommunal legevakt for Røros, Holtålen og Os.
Røros kommune tok over driften for den interkommunale legevakten fra mai 2016.
Driften fungerer bra, det er fastlegene og turnuslegene i de tre kommunene som fordeler vaktene mellom
seg. Legevaktstelefonen er bemannet av sykepleiere ved Røros sykehus på ettermiddager, natt, helger
og høytider. Den økonomiske fordelingsnøkkelen er: Os og Holtålen betaler for 21% hver, Røros 58%.
Intermediæravdeling Røros sykehus
Røros kommune finansierer 2 etterbehandlingssenger, samt en øyeblikkelig hjelp seng ved IMA.
Døgnprisen pr seng er på ca. 2700,- pr. døgn (sammenligning: ferdig behandlet pas. koster pr. seng på
St.Olavs kr. 4 600,-). Røros kommune betaler årlig en fast sum for IMA tilbudet. I 2016 solgte IMA 138
liggedøgn, her får Holtålen og Røros til sammen en inntekt på kr. 236 000,Røros kommune hadde i 2016 1219 liggedøgn i etterbehandlingssenger og 204 liggedøgn i KAD senger.
Tallene viser en jevn stigning fra år til år, KAD sengene er fordoblet fra 2015.
Sykefravær i 2016 var på 4,1%.
Utfordringen fremover er hvor lenge St.Olavs Hospital blir med og finansierer etterbehandlingssengene.

Støtte:

IMA

KADsenger

Avd.
fysio
terapi

-interkommunal
psykolog

Virksomhetsleder
helse

- ergoterapeut

- frisklivskoordinator
- kreftsykepleier

Avd. psykisk
helse og
rustjeneste

Avd.
legetjeneste
-Leger
- medarbeider

Avd.
helsestasjon
helsesøster
-kommune
jordmor
-

Figur 11- Organisering virksomhetsområde Helse

Avd.Interkommunal
legevakt
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Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3001 Administrasjon helse

58

Budsjettramme
2016

852 428

Resultat 2016

919 823

Avvik

67 395

3003 Legevakt

2 195 569

2 000 075

-195 494

3005 Intermediær avd./samhandlingsreformen

4 887 440

5 417 731

530 291

3200 Helsestasjonen

5 206 114

5 468 321

3004 Legesenter

3104 Edruskapsvern

3202 Jordmorberedskap

3300 Fysioterapitjenesten
3301 Ergoterapi

3500 Virksomhetsledelse helse
3600 Psykiatri

SUM VIRKSOMHET

6 473 238
-81 500

-187 240

6 887 173

-105 816
-134 875

413 935
-24 316

262 207
52 365

2 869 514

2 819 426

-50 088

652 913

3 065

-649 848

28 746 180

-141 188

-

6 018 892

28 887 368

-

5 471 257

-

-547 635

Samlet går virksomheten helse med et lite overskudd.
Legesenteret går med et underskudd. Grunnen til dette er blant annet at interkommunalt oppgjør for
gjesteinnbyggere 2016 ikke har kommet inn i for 2016 (kommer i 2017), dette utgjør vel 150 000,-. Ellers
handler underskuddet om mindre tid til kurativ/ inntektsbringende arbeid for legene på grunn av fri etter
vakt, reduserte stillinger mm. Fra september 2016 har vi hatt legevikar i 100%, denne stillingen er
tilnærmet selvfinansierende (refusjon stat og egenandeler).
Regnskapet viser at IMA går med et underskudd. Dette kommer utelukkende av at det er budsjettert at
St.Olavs hospital skal finansiere deler av IMA (som de gjorde i 2015), men for 2016 har finansieringen
kommet over driftsrammene. Kostnadene er likt budsjett, dette kommer fram i kommunens overskudd.
Derfor må budsjettet for 2017 korrigeres ved revidering av tertialrapport.
Psykisk helse- og rustjeneste går med et stort overskudd. Årsaken til dette er bla. langtidssykmeldinger
og vakanse på stilling.
Helsestasjonens overforbruk handler om økt avlastningstilbud ved Rytrøa for et stk. barn.
Ansvarsnummer 3500 og 3001 må sees under ett, da lønn for virksomhetsleder som egentlig skulle
komme under 3500 er tatt av 3001. Administrasjon helse går derfor med overskudd.
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Styringskort Helsestasjonen

Sykefravær

Statistikk

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial- årsrapport
Tertial- årsrapport

Lønnskostnader

<3%

0 % N/A

0%

0%

0,10 %

100 %

96 % N/A

102 %

104 %

105 %

100 %

95 % N/A

91 %

93 %

94 %

For 2016 rapporteres det i styringskortet kun på økonomiske nøkkeltall og sykefravær. Sykefravær har
god måloppnåelse, kun 0,1% fravær.

0,1 %
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Styringskort Røros legesenter

Sykefravær

Fraværslister/
tertial

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial/perioderapp

Lønnskostnader

Tertial/perioderapp

<5%

100 %
100 %

7,20 % N/A

5,80 %

2,5

3

98 % N/A

120 %

128 %

106 %

98 % N/A

99 %

103 %

103 %

For 2016 rapporteres det i styringskortet kun på økonomiske nøkkeltall og sykefravær. Sykefraværet har
god måloppnåelse, med et fravær på 3%.
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Styringskort Psykisk helsetjeneste

Sykefravær

Terti a l

Oppnåel se vedtatt ramme

Terti al- årsrapport

Lønnskostnader

Terti al- årsrapport

5%

6,30 % N/A

0%

6,70 %

11,30 %

100 %

87 % N/A

104 %

56 %

85 %

100 %

84 % N/A

109 %

104 %

102 %

For 2016 rapporteres det i styringskortet kun på økonomiske nøkkeltall og sykefravær. Styringskort
psykisk helse- og rustjeneste viser en økt tendens i sykefraværet. Årsaken til dette er stort sett
langtidssykmeldinger.
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Styringskort Fysio- og ergoterapitjenesten

Sykefravær

Statistikk

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial- årsrapport

Lønnskostnader

Tertial- årsrapport

1%

100 %
100 %

96 % N/A

100 % N/A

0,30 %

0,40 %

0,3 %

96 %

99 %

98 %

85 %

88 %

For 2016 rapporteres det i styringskortet kun på økonomiske nøkkeltall og sykefravær. Sykefraværet har
god måloppnåelse, med kun 0,3% fravær.

Beskrivelse av virksomheten
Hjemmebaserte tjenester består av TFF, hjemmetjenesten og forvaltningskontor. Forvaltningskontoret ble
opprettet 01.03.16.
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 individuell vurdering. Alle som oppholder seg i Røros kommune
har rett til helsehjelp jamfør helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og §3-2 nr. 6 bokstav a.
I 2016 har hjemmetjenesten innført Mobil Pleie. Mobil Pleie innebærer en forenkling i rutinene med
planlegging og fordeling av tjenester, samt at ansatte journalfører direkte i pasientjournalen ved hjelp av
mobile enheter. Dette gir økt kvalitet på dokumentasjonen, i tillegg til at ansatte til enhver tid har
oppdatert informasjon om pasientens helse til enhver tid med seg ut i hjemmene.

92 %
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Enheter og ansvar i virksomheten
Virksomheten består av: hjemmebaserte tjenester, (TFF), forvaltningskontor, arbeid for yrkes- /
utviklingshemmede. TFF dagsenter.
Forvaltningskontoret
Forvaltningskontoret ble etablert 01.03.16 med 1,6 årsverk. Målsettingen er at Røros kommune skal ha
fornøyde brukere med riktige tjenester på rett nivå som følge av en effektiv og kvalitativt god
saksbehandling.
Arbeid for Yrkes- /Utviklingshemmede
Røros kommune kjøper tilrettelagte plasser, og betaler kommunens andel av varig tilrettelagte
arbeidsplasser (VTA) ved Optimus. I løpet av 2016 har vi redusert kjøp av tjenester.
TFF betjener personer med ulike diagnoser, hvor de fleste bor ved Øverhagan 1.Tjenesten utfører
samme tjenestetilbud som den øvrige hjemmetjenesten, men med fokus på praktisk bistand, opplæring
og bistand til fritidsaktiviteter.
Tilbudet TFF dagsenter er ved Øverhagan 1 og er et aktivitetstilbud for de som er tilknyttet TFF. Innkjøp
og salg av mat, div utstyr for salg, gjør at dette skal gå i balanse.
Kreftkoordinator
Kreftkoordinator er en interkommunal stilling i 50% for Os, Holtålen og Røros. Stillingen finansieres med
midler fra kreftforeningen og egenandeler fra kommunene, som et prosjekt over 6 år. Etter den tid er
målet at kommunene skal se behov og gevinst ved å videreføre og finansiere stillingen selv. Tjenesten er
et lavterskeltilbud for kreftpasienter og deres pårørende, samt helsepersonell. Tjenesten krever ikke
henvisning og er gratis.
Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3402 Hjemmetjenesten

3403 Forvaltningskontor

3404 Arbeid for Yrkes-/utviklingsh.
3405 Tiltak funksjonshem.
3406 TFF Dagsenter

3411 Kreftkoordinator
SUM VIRKSOMHET

Budsjettramme
2016

31 880 401
652 913

Resultat 2016

Avvik

29 072 924 -2 807 477
659 216

6 303

8 823 399

7 852 161

-971 238

128 310
45 230 023

22 860
41 348 403

-105 450

3 735 000

10 000

3 734 999

6 243

Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 2,8 millioner. Dette skyldes at planlagt oppstart av BPA
(Brukerstyrt personlig assistanse) er utsatt til 2017.
TFF har et mindreforbruk på 0,97 millioner på grunn økt tilskudd for ressurskrevende brukere.

-1

-3 757

-3 881 620
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Styringskort Hjemmetjenesten

Antall fall på brukere

Andel fall som resulterer i
brudd-skader

Andel beboere som opplever
å bli møtt med respekt
Andel pårørende som blir
møtt med respekt
Trivsel

Brukermedvirkning
Andel ansatte med
høyskoleutdanning
Andel ansatte med fagskole
utdanning
Mestringsorientert ledelse
Mestringslkima
Selvstendighet

Redusere sykefravær

Registrerte avvik
Månedlig
Registrerte avvik
Månedlig
Undersøkelse
Hvert 3. år

<30

34

25

20

<1%

6%

8%

5%

25 %

20,35 %

20,35 %

Undersøkelse
Hvert 3. år
Undersøkelse
Hvert 3. år
Undersøkelse
Hvert 3. år
Årlig
Årlig

Undersøkelse/
hvert annet år
Undersøkelse/
hvert annet år
Undersøkelse/
hvert annet år
Sykefravær-statist.
Månedlig

75 %
3,9

3,6

3,9

4,2

3,9

4,2

4,1

3,7

10 %

73,50 %

73,50 %

20,35 %
73,50 %
3,6

4,1
13

3,7
12,35

11,35

3,9

10 %

Antall søkere langtidsplass inst.
Opplevd livskvalitet gjennom Brukergruppetrening med fysioter. undersøkelse
Flere som bor hjemme

Legge til rette for praksis- og
lærlingeplasser
Attraktiv arbeidsplass

Antall praksislærlingeplasser

Ant. søkere m/riktig
fagkompetanse

Tilrettelagte boliger til ulike
Antall innspill fra
brukergrupper i nærheten av
hjemmetjenesten
personellbasen
Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader

Tertial
Tertial

24

2

1

1

100 %

100

100

67,54

96,75

100 %

100 %
100 %

96,75 N/A
98,41 N/A

35,05
99,3

98,62

98,46

Antall fall i hjemmetjenesten er noe redusert, men vi ser at flere og flere eldre har fall risiko. Ved
samarbeid med ergo/ fysioterapitjenesten, greier vi å legge bedre til rette i hjemmet for å forebygge fall.
Hjemmetjenesten nådde målet om 10 % sykefravær. Fraværet i hjemmetjenesten er ikke relatert til det
psykososiale arbeidsmiljøet. Tjenesten har ikke jobbet spesifikt med resultatet fra
medarbeiderundersøkelsen.
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Beskrivelse av virksomheten
Holtålen kommune er vertskommune for NAV Røros og Holtålen. Enheten er lokalisert i Kjerkgata 15 på
Røros og disponerer et samtalerom på kommunehuset i Holtålen for forhåndsavtalte møter. NAV
Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros.
Enheten sysselsetter 8 statlig og 4 kommunalt ansatte, til sammen 11,2 årsverk. Enheten har enhetlig
ledelse, og leder er statlig ansatt Enheten rapporterer til fylkesdirektøren i NAV Sør-Trøndelag, til
rådmann i Holtålen kommune og til kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune.
Enheter og ansvar i virksomheten

Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av NAV-kontoret.
Kommunalt tjenestetilbud oppfyller kravene til minimumsløsning, og følgende tjenester tilbys; generell
råd- og veiledning, økonomisk råd- og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud,
startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.
 3100 Sosialadministrasjon
 3103 Sosialhjelp
 3110 Sosiale lån
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3100 Sosialadministrasjon
3103 Sosialhjelp

SUM VIRKSOMHET

Budsjettramme
2016

2 370 000
4 150 000

6 520 000

Resultat 2016

2 619 664
6 095 069

8 714 733

Avvik

249 664

1 945 069

2 194 733

Avvik sosialadministrasjon skyldes noe mer kjøp fra vertskommune enn budsjettert samt at
husleiekostnad på kr. 103 428 ikke var budsjettert. Avvik sosialhjelp skyldes i all hovedsak at lønn til
deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), totalt kr. 1 358 861, ikke var tatt med i budsjett 2016. NAV
har i gjennomsnitt hatt opptil 9 deltakere i KVP i 2016 med en total lønnskostnad på kr. 1 358 861. Øvrig
avvik på sosialhjelp skyldes en økning i utbetaling av sosialhjelp til flyktninger.
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Styringskort NAV

Andel s om ha r motta tt
økonomi s k bi s ta nd
Andel unge 18-24 å r s om ha r
motta tt økonomi s k bi s ta nd
Anta l l de l ta ke re i
kva l i fi s eri ngs progra m (KVP)
Brukerunde rs økel s e (bruke re
s om fys i s k opps øke r NAV)
Servi cekl a ger
(s ta t/kommune)
Meda rbei de rs a mta l e, a ndel
gjennomført
Huma n ka pi ta l i ndeks (HKI),
e nergi s core
Huma n ka pi ta l i ndeks (HKI),
e nergi s core
Syke fra vær, s a ml et kommune
og s ta t
Andel me d gra de rt s ykemel di ng ved 12 uker (NAV)
Andel gjennomførte di a l ogmøte 2 i nne 26 uke r (NAV)

Soci o, må nedl i g

< 1,5 %

1,4 %

N/A

1,5 %

1,6 %

≥7

3

N/A

7

7

0

2

N/A

1

0

NAV, å rl i g 4. kva rta l

> 80 %

100 %

N/A

88 %

88 %

100 %

NAV, å rl i g 4. kva rta l

> 25,0

24,3

N/A

-

-

23,3

NAV, årlig 4. kvartal

> 4,2

4,1

N/A

-

-

3,9

Mi nWi nTi d, pr. mnd.

< 6,5 %

6,1 %

N/A

6,8 %

7,6 %

7,3 %

Arena , må nedl i g

> 43 %

41 %

N/A

55 %

52 %

51 %

Arena , må nedl i g

> 80 %

85 %

N/A

84 %

85 %

86 %

Arena , må nedl i g

> 20 %

16,2 %

N/A

13,6 %

13,9 %

15,5 %

Arena , må nedl i g

> 61 %

68 %

N/A

77 %

72 %

71 %

≥1

-

N/A

1

1

1

-

46

N/A

56

54

74

Soci o, må nedl i g
Soci o, må nedl i g

NAV, å rl i g 4. kva rta l
NAV, må nedl i g

< 2,0 %

1,4 %

Bedre
Bedre
enn i 2015 enn i 2014

N/A
N/A

1,9 %

2,2 %

1,5 %
2,2 %
7

Ma ngl er
da ta
1

Ikke re l e va nt for NAV

Andel vi rks omhe te r s om ha r
få tt a rbei ds ma rkeds bi s ta nd
Andel a rbei ds s øke re med
overga ng ti l a rbei d
Sta rtl å n, a nta l l
s økna der/mnd
Bos tøtte, a nta l l s a ker, gj.s ni tt
pr. mnd
Bos tøtte, utbe ta l i ng, gj.s ni tt
pr. mnd (ta l l i kr.)
Oppnå el s e vedta tt ra mme
Lønns kos tna der

Ma nuel t, må nedl i g
Hus ba nken,
må nedl i g
Hus ba nken,
må nedl i g

Terti a l /å rs ra pport

100 %

140 608
135,33 %

N/A

179 476

169 314

155 287

N/A

115,44

165,73

126,55

NAV har eget målekort for statlige ytelser. I dette målekortet er det lagt inn 5 anbefalte kommunale
indikatorer. I tillegg har NAV Røros og Holtålen noen administrative mål. Et utvalg av statlige, kommunale
og lokale indikatorer er tatt med i det kommunale styringskortet.
Styringskortet for 2016 viser at NAV har nådd sine målsettinger på de fleste områder. Et område som
NAV utfordres på er «Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand». NAV ligger et stykke
unna målsettingen på kontakt med mer enn 20 % av bedriftene hver måned (180 bedrifter med mer enn 5
ansatte). Tiltak for å forbedre bedriftskontakten er å frigjøre inntil 0,5 statlig årsverk til bedrer oppfølging
av bedrifter. NAV har heller ikke nådd målsettingen for sykefravær, noe som skyldes et par statlige
langtidsfravær.
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Kort om virksomheten
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.
Enheter og ansvar i virksomheten

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. Vi har også et lavterskeltilbud hvor det gis
foreldreveiledning fra hjemkonsulenten.
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 og institusjon, og er de mest
kostnadskrevende tiltakene for barneverntjenesten.
Barneverntjenesten har hatt et sykefravær på 4,78 % i 2016. Barneverntjenesten har hatt en
langtidssykemelding i første halvdel, og har ikke klart å skaffe vikar i hele sykemeldingsperioden.
Barneverntjenesten har hatt et lavt sykefravær hvis man ser bort ifra langtidsfraværet.
Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3700 Barnevernsadministrasjon

3701 Barnevern i familien Røros

3702 Barnevern utenfor familien Røros
3703 Barnevern i familien Holtålen

Budsjettramme
2016

1 766 725
1 877 380

1 589 863

Resultat
2016

1 622 856
1 527 036

1 617 257

Avvik

-143 869
-350 344
27 394
-

3704 Barnevern utenfor familien Holtålen

-

3705 Barnevern i familien Os

3706 Barnevern utenfor familien Os
SUM VIRKSOMHET

5 233 968

4 767 149

-

-466 819

Totalt sett har virksomhetens driftsresultat holdt seg godt innenfor den budsjetterte rammen. Årsaken til
dette er blant annet ubenyttede lønnsmidler, og færre igangsatte hjelpetiltak enn budsjettert.
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Styringskort Barneverntjenesten

Redusere sykefravær

Sta ti s ti kk

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial/årsrapport

Lønnskostnader

Tertial/årsrapport

≤3%

100 %
100 %

14,30 %

106 % N/A
84 % N/A

8,25 %

2,10 %

4,78 %

92 %

91 %

91 %

95 %

90 %

94 %
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Kort om virksomheten
Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjon, kulturvern/museet, idrett/friluftsliv, annet
barn- og ungdomsarbeid, øvrige kulturformål, Ratvolden/Falkberget, bibliotek, kino, Storstuggu,
ungdommens hus, frivilligsentralen.
Arbeidet i virksomheten legger det utvidete kulturbegrepet til grunn for det vi har ansvar for. Med dette
menes områdene musikk, litteratur og bibliotek, teater og drama, film og kino, dans, leik, idrett og
aktivitet, bildende kunst, estetikk og arkitektur og kulturarv. Begrepet dekker både amatørvirksomhet og
profesjonell utøvelse.

Enheter og ansvar i virksomheten
Virksomheten hadde i 2016 et mindreforbruk på 800 000,-. Hovedårsakene til dette mindreforbruket er
følgende (utdypende kommentarer om de enkelte forholdene leses under redegjørelsen for det enkelte
budsjettkapitlet):
 Mindreforbruk generelt
 Betydelig bedre publikumstall på kino
 Refusjon sykepenger fra staten
Mindreforbruk generelt gjelder innenfor alle budsjettkapitlene. De siste årene har det vært høyt fokus på
budsjettkontroll, og dette har alle avdelingene etterlevd. Dette er et krevende arbeid for hele
organisasjonen, men en leser ut av regnskapstallene at arbeidet har gitt resultater.
Røros kino har hatt sitt beste år noensinne, både når det gjelder besøk og innspilte publikumsinntekter.
Ca. halvparten av virksomhetens totale mindreforbruk knyttes til disse positive tallene fra kino.
Refusjon sykepenger fra staten gir et positivt resultat totalt sett for virksomheten. Årsaken til dette er i
hovedsak at det ikke er leid inn vikarer for sykmeldte i samme omfang son refusjonen tilsier.
Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

5000 Kulturadministrasjon
5001 Kulturvern/museet

5003 Idrett/Friluftsliv/Andre mosjon

Budsjettramme
2016

1 477 419

650 000

1 335 564

644 000

Avvik

-141 855

-6 000

4 006 231

111 231

674 000

538 112

-135 888

5100 Bibliotek

1 623 229

1 567 458

-55 771

5400 Storstuggu

4 200 269

4 266 203

441 778

388 114

5004 Annet barn- og Ungdomsarbeid
5005 Øvrige kulturform.

5006 Ratvolden/Falkberget
5300 Røros kommunale kino
5500 Ungdommenshus
5600 Frivilligsentral

SUM VIRKSOMHET

3 895 000

Resultat 2016

70 000

215 000

237 724

922 698

14 407 117

30 562

132 382

-39 438
-82 618

-125 234

-362 958

826 613

-96 085

13 610 005

-797 112

65 934

-53 664

5000 – kulturadministrasjon
Denne posten viser et mindreforbruk på 140 000,-. Hovedårsaken til dette er knyttet til refusjon
sykepenger. En person var sykmeldt i deler av siste tertial 2016. Det ble ikke innleid vikar for
vedkommende. I tillegg viser tallene et generelt mindreforbruk.
5001 – 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.
5003 – 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.
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Tilskudd «fri halleie» til barn opp til 12 år, jmf kommunestyrevedtak.
Spillemidler til idrettsanlegg

Posten viser et merforbruk på i overkant av 100 000,-. Hovedårsaken til dette er knyttet til noe høyere
leiekostnader i Verket AS enn budsjettert.
Utover dette inneholder denne posten avtalte kostnader som ikke avviker fra det som er budsjettert.
5004 – Annet barne- og ungdomsarbeid
Dette kapitlet viser et mindreforbruk på ca. 40 000,-. Hovedårsaken til dette er at man ikke har fått inn
søknader på tilskuddsordningen «Ung kultur – raskt svar». Ordningen skal evalueres i 2017.
Budsjettkapitlet er i sin helhet knyttet til UKM – Ung Kultur Møtes, tidl. Ungdommens Kulturmønstring.
Kulturkontoret administrerer UKM. UKM har 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.
5005 – øvrige kulturformål
Posten viser et mindreforbruk på 90 000,- Hovedårsaken knyttes til et generelt redusert forbruk
Denne posten omhandler Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS),
videre ligger tilskuddsordningene arrangementsstøtte, prosjektstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet under
denne posten. Disse tilskuddene bevilges i all hovedsak av formannskapet. Under dette kapittelet ligger
også kulturpris, Bergstadstipend og frivillighetspris. Tilskudd til 17.mai-arrangement i kommunen ligger
også her.
Tildelinger som gjøres av formannskapet 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 formannskapet
bevilger. Alle disse ordningene skal evalueres i 2017.
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 kunstog kulturformidling i hhv skole og helse/omsorg/eldre.
5006 – Ratvolden/Falkberget
Dette budsjettkapittelet dekker utgifter til Ratvolden/Falkberget. Herunder vedlikehold, drift og
vaktmestertjenester.
Ressursene her viser et mindreforbruk på ca. 80 000,-. Vi har i år startet med vedlikehold av hovedhuset
på Ratvolden. Vi har gjort det vi planla for 2016, det resterende foretas i 2017. Kostnadene på dette ble
noe mindre enn budsjettert.
5100 - Bibliotek
Biblioteket har et mindreforbruk på 55 000,-. Dette skyldes i all hovedsak lønnsutgifter som var lavere enn
budsjettert. Biblioteksjefen har arbeidet i 80 % stilling med 20 % AFP. En bibliotekarstilling sto vakant i 1
måned og vedkommende som fyller opp 20 % av biblioteksjefstillingen har lavere lønn.
Avdelingene Røros og Brekken hadde i 2016 25 140 utlån tilsammen, mot 28 944 i 2015. Tatt i
betraktning at hovedbiblioteket var stengt i 2 måneder på grunn av oppussing, så tilsvarer nedgangen
omtrent 2 måneders utlån. Det ble holdt 27 små og store arrangement som ca. 670 personer deltok på.13
626 personer besøkte de til sammen biblioteket på Røros og filialen i Brekken.
5300 – Røros kommunale kino
Røros kino hadde i 2016 et mindreforbruk på over 360 000,-. Hovedårsaken til dette er et fantastisk
besøk på 17 094 solgte billetter. Dette tilsvarer ei økning på 33 % i forhold til året før. På landsbasis var
det en økning på 8 %, noe som gjør at dette er betegnet som det beste kinoåret på 40 år. Årsaken til at
Røros kino økte såpass mye mere enn resten av landet er bl.a. at vi økte aktiviteten med 140
forestillinger, samt at tilgangen på filmer viste seg å treffe publikum i stor grad. Det er også grunn til å
gjenta hva man sa i fjor om at det å ha ansatt en person med dedikert ansvar på kinoen er svært positivt
med tanke på resultatet. Når besøket øker så kraftig får dette også den konsekvensen at kioskinntekter er
betydelig bedre enn budsjettert.

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2016

72

5400 - Storstuggu
Storstuggu har et merforbruk på 65 000,-. Årsaken til dette er at husleien til RKK AS var 40 000,- høyere
enn budsjettert. Her var det ikke tatt nok høyde for konsumprisindeksreguleringen. Ser man bort fra dette
forholdet viser driften på Storstuggu at det er samsvar mellom budsjett og regnskap.
5500 – Ungdommens hus
Ungdommens hus har et mindreforbruk på i underkant av 100 000,-. Dette skyldes at refusjon fra staten er
tilsvarende mye høyere. Hovedårsaken til dette er en refusjon på nesten 60 000,- som skulle vært
inntektsført i 2015, ikke kom før i 2016. Utover dette er det samsvar mellom budsjett og regnskap på denne
avdelingen.
5600 – Frivilligsentralen
Frivilligsentralen fikk noe mere inntekter enn budsjettert i 2016. Dette medfører et mindreforbruk på 50 000,. Utover dette er det samsvar mellom budsjett og regnskap.
Styringskort Kultur og fritid

Sykefravær

Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader

HRM

2,50 %

2,10 %

2,50 %

2,10 %

5,10 %

100 %

78 % N/A

93 %

93 %

94 %

100 %

100 % N/A

99 %

96 %

95 %

Sykefravær: Kultur og fritid hadde et sykefravær på 5,10 % i 2016. Det er to årsaker til dette:
 Særskilte vilkår for arbeidstager knyttet til kronisk sykdom
 En arbeidstager var sykmeldt i store deler av tredje tertial
I en virksomhet med så vidt få ansatte vil slike enkelttilfeller slå til dels betydelig ut på statistikken. For
ordens skyld så er ingen av disse fraværene relatert til jobbsituasjonen.
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Overordnet mål for virksomheten.
Virksomheten skal levere tjenester av riktig kvalitet til innbyggere, næringsliv, hytteeiere og besøkende,
og forvalte lovgivningen på kommunens vegne slik lovgiver har forutsatt.
Virksomheten består av avdelingene:
- Kommunalteknikk
- Bygg og eiendomsforvaltning
- Plan og miljø
Virksomheten gjennom året

Nye ansettelser i 2016:
- kommuneplanlegger
- avdelingsleder kommunalteknikk
- avdelingsleder Bygg og eiendomsforvaltning
- Byantikvar

Ved utgangen av året var det 2 ubesatte stillinger, byggesaksbehandler og saksbehandler. disse kommer
på plass vinteren 2017
Den største organisatoriske endring fra 2016 til 2017 blir at det er opprettet felles landbrukskontor i Os.
Det er for budsjettet 2017 opprettholdt et ansvar for landbruk som vil omhandle særegne budsjettposter
for Røros
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Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

6120 Vannledning

75
Budsjettramme
2016

SELVKOSTOMRÅDENE

Resultat 2016

Avvik

-1 064 979

-1 121 842

6130 Avløpsnett

-8 360 003

-8 721 353

6140 Renovasjon

293 769

6121 Vannverk

6131 Renseanlegg

987 269

8 033 542

Sum selvkostområder

6160 Maskindrift
6161 Verksted

-110 402

1 121 842

8 721 353
-

-

-717 980

93 680

357 359

263 679

524 372

1 043 329

518 957

207 217

981 106

773 889

304 645

6201 Byggesaksbehandling

61 168

6202 Kart og oppmåling
6203 Kart og geodata
6300 Adm. Landbruk

119 595

330 640

555 796

1 280 386

-28 084
1 211 141

6320 Skogbruk

237 000

259 136

6331 Viltforvaltning

-19 636

-34 585

6310 Vikarordning

-6 026

6330 Naturforvalter

50 000

6400 Kulturminneforvalter
6402 Tilskudd Huseiere

6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512

Omsorgs/trygdeboliger
Helsesentret
Søsterhjemmet
Skolebygg
Barnehager
Institusjonslokaler
Kommunale Kulturbygg
Øverhagaen 1
Sum Bygningsadministrasjon og drift
SUM VIRKSOMHET

-22 217

-76 222

25 995

494 628
-28 084

-69 245
-16 191
22 136

170 216

120 216

820 854

768 009

-52 845

3 553 660

5 652 146

2 098 486

2 123 937

830

-2 123 107

-794 014

447 730

2 549 798

-76 257

-

BYGNINGSADMINISTRASJON OG DRIFT

6504 Administrasjonslokaler

110 402

3 231 233

6200 Plansaksbehandling

6503 Røros Vegstasjon

-293 769

3 949 213

195 817

6001 Eiendomsskatt

6502 Utleieboliger

687 811

172 082

ADMINISTRASJON, PLAN OG LANDBRUK

6501 Næringsbygg

-361 350

-3 860 161

6000 Administrasjon

6500 Interne serviceenheter

134 573

-4 032 243

6170 Kommunale veier

Sum administrasjon, plan og landbruk

-56 863

60 300

-1 779 600

-1 809 500

-535 000

-401 880

-1 241 744

2 626 055

-1 334 838
570 568
-315 103
6 666 425
2 072 497
2 355 620
239 789
-72 443
11 376 163
14 932 208

-1 206 569
739 906
-300 195
7 523 663
2 464 218
3 106 648
497 243
220 367
12 590 515
17 733 328

-14 949
60 300

-29 900

133 120
128 269
169 338
14 908
857 238
391 721
751 028
257 454
292 810
1 214 352
2 801 120
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Avdelingen består av vaktmestere, renholdere, boligkontor, prosjektingeniør og fagleder for renholderne.
Ny avdelingsleder tiltrådte stillingen i mars.
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.
Kommentarer økonomi.
For 2016 hadde ansvarsområdet et merforbruk på ca. 1 200 000. Mesteparten av dette skyldes et
merforbruk på energikostnader på tilsammen 800 000 for alle ansvarene i ansvarsområdet. Nytt for 2016
var at alle energikostnadene ble flyttet over til ansvarsområdet. Tidligere har disse kostandene blitt ført på
virksomhetene til brukerne av bygget. I budsjettet var det lagt til grunn en besparelse på 430 000 som en
følge av energispareprosjektet. Da gjennomføringen av prosjektet kom i gang senere enn forutsatt, ble
ikke besparelsene for 2016 som planlagt. Ser man bort fra planlagt besparelse så er mer forbruket på
nesten 400 000. Dette kan tyde på at energikostnadene også tidligere år har vært underbudsjettert, men
at dette ble veldig tydelig for 2016 da alle kostnadene ble samlet på et ansvarsområde.
For kulturbygg var det budsjettert med for lave utgifter til renhold. Dette utgjorde for hele året ca. 170 000.
Som en følge av pålegg om å lukke avvik i forhold til brann- og heisanlegg ble det et merforbruk på
vedlikehold av bygninger. 100 000 på heis ved sykehjemmet og 100 000 til sammen på
brannalarmanlegg.
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Styringskort Bygg og eiendomsforvaltning

Antall dager med
sykefravær/prosent av
dagsverk

Statistikk

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial - årsrapport

Lønnskostnader

Tertial - årsrapport

0%

100 %

100 %

77 dager
4,4%

N/A

107 %

100 %

104 %
94 %

192
5,3%

118 %
94 %

111 %

Kommentarer styringskort/drift/annet
I 2016 ble de to første boligene på PAL-prosjektet ferdigstilt. På tre boliger ble det gjennomført større
oppussingsarbeider. 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. Et jevnt
mottak av flykninger de siste årene har også økt presset på å ha tilgjengelige boliger klar. For ikke å bli
sittende på en for stor boligmasse er man avhengig av få en jevn rullering av beboere. Dette vil kreve en
innsats for å få beboere over i det private markedet. For å kunne ta etter etterslepet på vedlikehold bør en
god andel av leieinntektene på boligene øremerkes til vedlikehold av boligene.
Andre byggeprosjekter avdelingen har hatt oppfølgingsansvar/byggeledelse for, kan nevnes oppgradering
av gulv på biblioteket, PAL-prosjektet, energispareprosjekt.
I 2016 var det 2 renholdere som tok fagbrev innen renholdsfaget.

Avdelingen består av totalt 15 ansatte fordelt på verksted, uteseksjon og renseanlegg/vannverk.
Hovedansvaret til avdelingen er å drifte og vedlikeholde veier og rør samtidig som vi skal innhente
søppel, produsere vann og rense avløpsvann innenfor strenge kravspesifikasjoner. Dagens krav og
behov skal ivaretas, samtidig som infrastrukturen skal innrettes til framtidens krav og normer. Det
sistnevnte er minst like viktig som dagens drift og vedlikehold, da dette fagområdet vil kjenne på en stor
utvikling i årene som kommer, både pga. teknologiutvikling men minst like mye pga. klimaendringer.
Økonomi
For selvkostområdene (6120 – 6140), ligger regnskapet omtrent på budsjett. Det eneste store avviket er
innenfor avløpssektoren (6130 – 6131) hvor det var budsjettert med underskudd, men hvor det likevel ble
et solid overskudd. Effektiviseringen av området går dermed raskere enn prisveksten. Da dette er et

95 %
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område hvor inntekter og utgifter skal balansere innenfor en femårsperiode, ser vi på det som nødvendig
å sette ned avgiftene ut til abonnenter i 2017, da fondsoppbygningen på området begynner å bli vel stor.
For Maskindrift er det en differanse på ca. 170000, dette kommer av en liten feilbudsjettering på lønn
samt større vedlikeholdskostnader i 2016 enn foregående år.
Innenfor avdelingen som helhet er det ansvarene verksted og kommunale veier som har den mest
gledelige utviklingen, hvor verkstedet har snudd et underskudd på 330000 i 2015 til et overskudd på
75000 i 2016. Dette skyldes godt arbeid fra de ansatte samt en riktigere fordeling av kostnader internt i
kommunen. Kommunale veier kan bokføre et overskudd på 700 000, noe som skyldes refusjon fra Sør
Trøndelag fylkeskommune. Uten denne refusjonen ville vi måtte tåle et lite underskudd her pga. store
utgifter til brøyting i perioden før jul.
Styringskort Kommunalteknikk

Sykefravær (i %)

Statistikk

Oppnåelse vedtatt ramme

Budsjett

Lønnskostnader

Budsjett

Maks. 5%,
ikke

5,10 %

100 % -744,90 %

100 % 103,05 %

0,8 %

53,50 %
107 %

1%

146,79 N/A
104,34

110,62
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Det har for området Plan og miljø vært en vesentlig aktivitetsøkning i 2016. Dette har vært nødvendig da
det er stort etterslep på kommunale planleggingsoppgaver. Regnskap for 2016 og budsjett for 2016 og
2017 gjenspeiler at aktivitetsøkningen kommer i forkant av budsjettøkning og dette vises som et større
merforbruk på området for 2016. Dette er også signalisert i budsjettkonferanse med økt fokus på
planlegging.
Det har gjennom året vært en planleggerstilling som ikke har vært budsjettert som for 2016 Dette gir et
merforbruk på 600.000,- stillingen er budsjettert i 2017. For å frigjøre planleggere fra andre oppgaver har
det gjennom året vært leid inn konsulent, dette gjelder fortrinnsvis delingssaker. I 2017 er det ansatt ny
saksbehandler som vil ta disse oppgavene. Røros kommune har også tatt på seg ikke budsjetterte
oppgaver som bl.a. regulering av Langegga som har bidratt til økte konsulentutgifter.
For byggesaksområdet er det betydelig reduserte gebyrinntekter i forhold til foregående år. Dette utgjør
samlet kr 600.000,- Halvparten av dette er en korrigering av feilføring i 2015 som gir negativ innvirkning
på 2016, resterende skyldes noe redusert aktivitet i markedet. Byggesak er nå et sjølkostområde og
beregninger viser at det er en underdekning i 2016 på kr. 586.000. Byggesak har ikke selvkostfond og
derav kan ikke underskudd inndekkes. Det er for 2017 vedtatt en ny gebyrmodell, og en vil i løpet av året
se nærmere hvordan gebyrregulativet bør utvikles over tid. For 2017 er det budsjettert med avsetning på
113.000 til fond.
Området kart og oppmåling har et merforbruk på 750.000. Dette skyldes i hovedsak to forhold. Det er ført
utgifter for lisenskostnader på kr 250.000 på området. Kostnadene for dette er budsjettert på området til
IT i sentraladministrasjonen for 2016. Det har også vært budsjettert med salg på kr 500.000 i fra kart.
Dette er fra en tidligere praksis hvor en har solgt deler av GIS ansvarlig stilling til investeringsprosjekt
digitalisering av plan. Dette er ikke reelt lengre og er ikke en måte en ønsker å bygge et økonomisk
fundament på.
For 2017 er kart og oppmåling delt i hver sine ansvar i budsjettet. Årsaken til dette er at en ønsker å se
på oppmåling som et rent sjølkostområde, og at kart er en funksjon som leverer tjenester til mange ulike
brukere.
For øvrig ble det i budsjettvedtaket for 2016 vedtatt flatt kutt på Teknisk på kr 350.000. Dette ble belastet
området Plan miljø og forsterker merforbruket på området.
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Styringskort Plan og miljø

Sykefravær

Statistikk

Oppnåelse vedtatt ramme

Budsjett

100 %

95 %

80 %

86 %

160 %

Budsjett

100 %

101 %

103 %

86 %

97 %

Lønnskostnader

5%

7,5
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Beskrivelse av virksomheten
Brann- og feiervesenet er den lokale faginstansen for brannvern i våre kommuner. Vi har som
primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensing.
Brannstasjonen er lokalisert i Hånesveien 1 i Røros. Er samlokalisert med ambulansetjenesten og Røros
parkering. I tillegg leies det lokaler i Brekken for Brekken bistasjon.
Røros brann- og redningstjeneste er vertskommune for brannvesenet i Os, Tydal og Holtålen og har
felles brannledelse.
Enheter og ansvar i virksomheten






6150
6151
6152
6153
6154

Røros brann- og redningstjeneste
Samarbeide brann
Feiing
Deltidsutdanning
Bybrann

Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

6150 Røros brannvesen

6151 Samarbeide brann

Budsjett 2016

7 756 874
733 241

6152 Feiing

191 496

6154 Bybrann

351 702

6153 Deltidsutdanning
SUM VIRKSOMHET

53 664

9 086 977

Resultat 2016 Avvik

8 125 987

369 113

621 800

-111 441

-17 008

-70 672

-

474 352

9 205 131

-191 496
122 650
118 154

Totalt har Røros brann- og redningstjeneste et overforbruk på 1.3 % til sammen for alle 5
ansvarsområder i forhold til budsjett. Overforbruket utgjør kr 118.154,Ansvarsområdet som har det største overforbruket er 6150 Røros brannvesen. Overforbruket skyldes i
hovedsak lønnsutgifter. Lønnsutgiftene vil naturlig svinge avhengig av oppdragsmengden gjennom et år,
og er således hendelsesstyrt.
Når det gjelder Bybrann med ansvarsnummer 6154 så har denne et overforbruk på kr 122.650,- Av
denne summen utgjør kr 98.500,- dekning til felles fyrverkeri på nyttårsaften. Røros teknikk har fått
utbetalt kr 110.000,- til dekning av innkjøp fyrverkeri og jobben med dette på nyttårsaften. Røros
kommune får innbetalt av private i Røros og enkelte bedrifter noe av disse utgiftene. Foreslår til
kommende nyttårsaften at felles fyrverkeri ikke blir lagt til 6154 og brann- og redningstjeneste. Tør foreslå
at dette flyttes til virksomhet for kultur.
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Styringskort Brann

Sykefravær

Tertial

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial /årsrapport

Lønnskostnader

Øvrig driftsresultat

Prosjekt

Tertial /årsrapport

Tertial /årsrapport

Prosjektnavn

10004 Servicetorg

2%

1,30 %

100 %

100 %

100 %

96 %

100 %

Regnskap

94 %

4 952

N/A

2,5 %

N/A

87 %

N/A

102 %

N/A

Budsjett

3,60 %

87 %

-

99 %

116 %
92 %

Regulert
budsjett

150 000

Prosjekt

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

10901 Kjøp/salg aksjer/andeler

11802 Ny telefonløsning

1 449 132

68 105

-

100 000

110 %

274 %

Avvik mot
regulert BU

Dette er kostnader i 2015 som er ført i 2016. noe som skyldes for sent innkomne fakturaer for
regnskapsåret. Prosjektet er ferdigstilt
Prosjekt

101 %

-145 048

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

1 424 000

200 000

25 132

-131 895

Prosjektet har vært utsatt og er bare delvis gjennomført pga. redusert kapasitet på IT i forbindelse med
ansettelse av ny IT-leder som startet etter at tidligere IT-konsulent hadde gått ned i redusert stilling pga.
pensjonering. Prosjektet planlegges fullført i 2017.
Prosjektet er ferdigstilt innenfor rammene av regulert budsjett og er nå i drift.
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Prosjekt

Prosjekt
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Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

11803 SvarUT

11804 Panda antivirus

318 239

110 004

200 000

110 000

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

350 000

110 000

-31 761

4

Dette er anskaffelse av antivirussystem for kommunens PC-park med kjent investeringskostnad fordelt
over 3 år. 2016 er det andre året, så denne investeringen avsluttes med tilsvarende beløp i 2017.
Prosjekt

Prosjekt

Prosjekt

Prosjekt

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

11811 IT Røros skole

11812 Lifecare mobil pleie

30007 Nye trygghetsalarmer 2017

50001 Musikkbinge

198 733

376 543

179 440

Prosjektet er ferdigstilt i 2016 i henhold til budsjett.
Prosjekt

Prosjektnavn

60006 Teknisk senter

84 639

Regnskap

151 699

Budsjett

250 000

265 000

300 000

-

500 000

Utredning er påbegynt. Utredning ferdigstilles og prosjekt påbegynnes i 2017
Prosjekt

Prosjektnavn

60008 EPC Energitiltak

Regnskap

4 284 618

Budsjett

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

250 000

265 000

200 000

84 137

500 000

6 370 000 6 370 000

-51 267

111 543

-20 560

502

-348 301

-2 085 382

Avklaring omkring kontrakt med entreprenør tok noe lengre tid enn antatt slik at gjennomføringen av
prosjektet ble forskjøvet. Prosjektet planlagt ferdigstilt i 2017.
Prosjekt

Prosjektnavn

60012 Gjøsvika - uteareal sykehjem

Regnskap

256 069

Budsjett

200 000

Regulert
budsjett

200 000

Avvik mot
regulert BU

56 069

Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruk skyldes i hovedsak at porter og gangareal ble utvidet slik at brøyting
kan utføres med traktor.
Prosjekt

Prosjektnavn

60801 Utskifting biler

Beløpet overføres og inngår i budsjett for 2017
Prosjekt

Prosjektnavn

60802 Digitaliseringsplan

Mye arbeid er utført, videreføres 2017
Prosjekt

Prosjektnavn

60803 Adresseregister

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

206 000

Prosjektet er ferdigstilt til godt under forventet kostnad.
Prosjekt

Prosjektnavn

60804 Digitalisering byggesak/landbruk

Prosjektet er igangsatt og vil pågå frem til 2019.
Prosjekt

Prosjektnavn

61801 Gatelys STFK

-

Budsjett

447 445

500 000

500 000

680 000

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

500 000

500 000

680 000

-500 000

-294 000

-232 555

Regnskap

Budsjett

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regnskap

Budsjett

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

369 913

-

1 400 000 1 400 000

1 500 000 1 500 000

Ingen oppstart i 2016 da klarsignal fra Statens Vegvesen manglet. Videreføres i 2017.

-1 030 087

-1 500 000

RØROS KOMMUNE – ÅRSBERETNING 2016
Prosjekt

Prosjektnavn

61802 Kommunale veier

85
Regnskap

164 606

Budsjett

800 000

Regulert
budsjett

800 000

Avvik mot
regulert BU

-635 394

Mindre forbruket på dette prosjektet skyldes svært sen prosjektoppstart på flere områder. Forprosjekt er
nå gjennomført og prosjekter forventes ferdigstilt i 2017.
Prosjekt

Prosjektnavn

61803 Selvkost - utskifting vannledning

Regnskap

2 326 151

Regulert
budsjett

Budsjett

3 500 000 3 500 000

Avvik mot
regulert BU

-1 173 849

Mindre forbruket skyldes i stor grad forsinkelse i prosjekter. Prosjektene er igangsatt, men kostnadene
kommer i stor grad på 2017.
Prosjekt

Prosjektnavn

61804 Selvkost - utskifting avløpsledning

Samme kommentar som over.
Prosjekt

Prosjektnavn

65001 Boligfremskriding

Regnskap

Budsjett

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regnskap

Budsjett

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

2 273 435

3 023 693

3 500 000 3 500 000

8 000 000 8 000 000

-1 226 565

-4 976 307

Delprosjekt PAL: 2 leiligheter ble ferdigstilt. 2 til ferdigstilles i 2017 og den 5 og siste ferdigstilles i 2018
Konstknektveien 88: Byggestart var planlagt i 2016. Planene for utnyttelse av området ble ikke ferdigstilt
og byggestart er utsatt. Dette førte til et vesentlig mindreforbruk enn budsjettert på prosjektet. Byggestart
er planlagt i 2017.
Prosjekt

Prosjektnavn

65005 Boligcontainer 2016

Regnskap

695 390

Budsjett

-

Regulert
budsjett

500 000

Avvik mot
regulert BU

195 390

Merforbruket skyldes i hovedsak større kostnader enn antatt til klargjøring/opparbeidelse av tomt og
tilknytning til vann og avløp.
Prosjekt

Prosjektnavn

65009 Samisk barnehage

Regnskap

-

Budsjett

-

Regulert
budsjett

200 000

Avvik mot
regulert BU

-200 000

Det er gitt investeringsstøtte fra både Sametinget og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kostnadene har blitt
ført på driftsbudsjettet med tilførsels av midler fra investeringsstøtten.
Prosjekt

Prosjektnavn

065801

Rådhuset - brannalarmanlegg

Regnskap

94 000

Budsjett

100 000

Regulert
budsjett

100 000

Avvik mot
regulert BU

Prosjektet gjennomført i henhold til budsjett. Brannalarmanlegget i Rådhusgården er nå ferdig
komplettert.
Prosjekt

Prosjektnavn

65802 Elektroniske låsesystem

Regnskap

-

Budsjett

200 000

Regulert
budsjett

200 000

-6 000

Avvik mot
regulert BU

-200 000

Ettersom rådhuset er fredet er det behov for godkjennelse av fylkesantikvar før gjennomføring av tiltaket.
Godkjenning fra fylkesantikvar ble ikke framskaffet i løpet av 2016. Prosjektet videreføres til 2017.03.17
Prosjekt

Prosjektnavn

65803 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen

Regnskap

406 587

Regulert
budsjett

Budsjett

1 000 000 1 000 000

Avvik mot
regulert BU

-593 413

Det har i 2016 vært mindre konsulentbruk i prosjektet enn antatt, mye har vært løst med kompetanse i
egen organisajon, noe som også gir et mindre forbruk.
Prosjekt

Prosjektnavn

65804 Ombygginig kontorarealer rådhuset

Regnskap

Prosjektet er ferdigstilt.
Prosjekt

Prosjektnavn

65806

Oppgradering omsorgsboliger ved
sykehjemmet

92 432

Regnskap

Budsjett

-

Budsjett

-

300 000

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

115 000

150 000

-22 568

-150 000

Prosjektet kom ikke i gang. Det er naturlig å se dette i sammenheng med prosjektet ny omsorgsstruktur.
Prosjekt

Prosjektnavn

65808 Oppgradering gulv bibliotek

Regnskap

191 896

Budsjett

180 000

Regulert
budsjett

180 000

Avvik mot
regulert BU

11 896
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Prosjektet er avsluttet og ble gjennomført om lag til budsjett.
Prosjekt

Prosjektnavn

65810 Brannsikringstiltak TFF

Regnskap

Prosjektet kom ikke i gang. Prosjektet videreføres til 2017.
Prosjekt

Prosjekt

Prosjekt

-

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

70003 Renovasjon - containere

70006 Trafikksikkerhet

70007 Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata

146 234

58 525

181 088

Budsjett

900 000

500 000

200 000

600 000

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

700 000

500 000

200 000

600 000

Prosjektet er stort sett ferdigstilt. Det mangler montering av vasspost som blir utført i 2017
Prosjekt

Prosjekt

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

Prosjektnavn

Regnskap

Budsjett

70801 Krematorium

70802 Kirkemurer

600 000

1 937 500

-

-700 000

-353 766

-141 475

-418 912

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

Regulert
budsjett

Avvik mot
regulert BU

600 000

1 937 500 1 937 500

-

-
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90 000 000,00

88

Bokført saldo

80 000 000,00
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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

Bokført saldo

Lineær (Bokført saldo)

Likviditeten har vært god i hele året, på tross av de sedvanlige svingningene som er del av den
kommunale pengestrømmen. Det gode driftsresultatet sammen med relativt lave pensjonsutbetalinger
har bidratt til dette. Det forventes en noe strammere likviditet i 2017 på grunn av stor innfasing av ubrukte
lånemidler i investeringsregnskapet, men dette skal kunne håndteres ved bruk at fri likviditet og
driftskreditt.
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