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2. INNLEDNING
Kommunal planstrategi kom inn som et nytt verktøy i Lov om planlegging og
byggesaksbehandling i 2008, første versjon av Røros kommunes planstrategi var for
perioden 2012-2015.
Planstrategien kalles gjerne en «plan for planleggingen». Men den er ikke en plan- den er et
overordnet dokument som sammenstiller kommunens utfordringer i den inneværende
politiske perioden, og oppsummerer plan- og utredningsbehov for å møte utfordringene.
Planstrategien bør også brukes som strategisk grunnlag for prioritering av planer og annet
utredningsarbeid. Lovens intensjon er å gi bedre og mer helhetlig planlegging.
I plan- og bygningsloven § 10-1, står det:
Kommunestyret skal minst èn gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorers virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov
i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal
offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret
kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del
av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jfr kapittel 11.
I ettertid har det også kommet krav til planstrategien i Lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven). Kommunene skal ha en oversikt over helsetilstand i befolkningen. Om
denne står det videre at:
Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jfr planog bygningslovens § 10-1.
Planstrategien skal ikke være uttømmende for all kommunal virksomhet med behov for
utredningsarbeid, men vise hvilke overordnede grep som er nødvendig for å møte de
utfordringene Røros- samfunnet står ovenfor. Planstrategien vil gjelde for perioden 20162019. Det er viktig at planstrategien brukes aktivt og det anbefales derfor at den rulleres årlig
i sammenheng med arbeid med budsjett og økonomiplan (kommuneplanens handlingsdel).

3. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER
UTFORDRINGER FOR RØROS-SAMFUNNET
Kommunen skal løse flere og mer komplekse oppgaver innen bla befolkningsutvikling,
arealutnyttelse, infrastruktur. Mer komplekse og sammensatte oppgaver på tvers av sektorer
setter økte krav til hvordan vi kan levere tjenester av høy kvalitet stadig mer effektivt. Dette
vil til dels handle om å ta i bruk velferdsteknologi og digitale tjenester og samtidig ha en
effektiv organisasjonsstruktur. Det må være fokus på å jobbe tverrsektorielt hvor
digitalisering av kommunens tjenester på de områdene hvor dette er hensiktsmessig vil være
viktig. Økt bruk av datateknologi vil være nødvendig for å møte fremtiden, ikke bare i
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kommunens leveranse av tjenester, men også i form av å legge til rette for bedrifter og
nyetableringer innen teknologifag. Å sikre stabil og ikke minst tilstrekkelig kraftforsyning til
Røros vil være elementært fremover for at kommunen skal kunne utvikle seg både innen
næring, handel og bolig.
I forkant av prosessen med kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2015, ble det laget et
grunnlag for arbeidet i dokumentet «Nøkkeltall og utfordringer» Rapporten resulterte i en
oppsummering med hovedbilde av utfordringer for Røros samfunnet fremover mot 2028.
Rapporten ble sluttført i 2015 og det er ikke utarbeidet noen ny analyse i 2016 da rapporten
anses å være et fullverdig grunnlagsdokument for videre arbeid med planstrategien.
Følgende komprimerte utfordringsbilde ble lagt frem av ledergruppa i grunnlagsdokumentet
(2015):

Utvikling
Behov for økt
befolkningsvekst, økning i
yngre aldersgrupper og
redusert fødselsunderskudd
Behov for økt økonomisk
vekst i form av nye
arbeidsplasser og bedret
lønnsomhet
Behov for bærekraftig vekst
som i større grad er basert på
lokale ressurser og egenart
Behov for bedre
tilgjengelighet og bedre
infrastruktur
Behov for økt
overnattingskapasitet
Behov for å øke økonomiske
ringvirkninger av ny
fritidsbebyggelse
Behov for å opprettholde og
øke produksjon i
primærnæring
Behov for bedringer i
folkehelse
Behov for å opprettholde og
videreutvikle det høye nivået
for kulturliv og frivillighet

Organisering
Behov for bedre
kommuneøkonomi, justert
tjenestenivå og bedre
strukturert organisasjon
Behov for økt samarbeid,
dialog og helhetssyn i
avveininger mellom vekst og
vern
Behov for økt fokus på
regionalt samarbeid

Forvaltning
Behov for økt kompetanse i
forvaltning av kulturarv og
næringsutvikling basert på
kulturarv
Behov for et mer kompakt
utbyggingsmønster for
fritidsbebyggelse og
utmarksarealer
Behov for å sikre grunnlaget
for sørsamisk næring, språk
og kultur
Behov for bedre rutiner for å
ivareta samfunnssikkerhet og
beredskap
Behov for bedret
trafikksikkerhet
Behov for å sikre
bærekraftige og
klimavennlige løsninger
Behov for å sanere
forurensning fra gamle
gruveområder

UTVIKLINGSTREKK FOR RØROS SAMFUNNET.
Dokumentet «Nøkkeltall og utfordringer» er grunnlaget for kommuneplanen for Røros 20162028» er et omfattende dokument som viser utviklingstrekk og trender for store deler av
Røros-samfunnet. Røros-samfunnets utviklingstrekk i tall vil fortsatt ligge i dette dokumentet.
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4. VERDIER AV REGIONAL OG INTERNASJONAL
BETYDNING
Sentrale myndigheter har blant annet i Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 12.6.2015 gitt fokus til følgende områder:
- Gode- og effektive planprosesser
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Disse områdene må ivaretas på en funksjonell og god måte.

RØROS SAMFUNNETS STATUS SOM VERDENSARV
Røros bergstad – med slagghaugene og bygatene – ble innskrevet på UNESCOs1 liste over
verdens kultur- og naturarv i 1980. Etter vedtak i verdensarvkomiteen 31.juli 2010 er Røros
bergstad og Cirkumferensen nå innskrevet på lista. Utvidelsen av selve verdensarven er
geografisk avgrenset til nærmere definerte områder (kjerneområder). Hele privilegieområdet
til Røros kobberverk, definert som det området som ligger innenfor en sirkel med radius på
fire gamle norske mil (45,2 km i dag) med sentrum i gamle Storwartz gruve (dvs.
Cirkumferensen), utgjør et område av særlig betydning for verdensarven.
Gjennom statusen som verdensarvsted har Rørossamfunnet forpliktet seg til å drive en
forvaltning og en samfunnsutvikling som ikke setter kulturarven i fare. Hensynet til
verdensarvens verdier ligger i dag som en overordnet og sektorovergripende forutsetning for
all lokal samfunnsplanlegging og ressursforvaltning. Kommunedelplanen for Røros sentrum
vedtatt 25.06.09 følger opp Rørossamfunnets forpliktelser i forhold til statusen.
Uthusprosjektet i Røros kommune og Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet viser at det er
fullt mulig å etablere prosjekter og næringer som ligger i den nasjonale kunnskapsfronten.

SØRSAMISK BEFOLKNING, NÆRING OG KULTUR
De østre områdene i Sør-Trøndelag og områdene lengst nord og øst i Hedmark utgjør en
geografisk ytterkant, den sørligste delen, i sørsamisk område. Den sørligste regionen strekker
seg fra Meråker i nord til Engerdal i sør og Oppdal/Trollheimen i vest, også kalt Rørossamisk
område. Området betraktes som en region som også omfatter svensk side, med Røros som
naturlig senter.
Røros er et sørsamisk senter med flere samiskrettede funksjoner, bla. Rørosmuseet,
Fylkesmannens reindriftsavdeling og Aajege – samisk språk- og kompetansesenter. Brekken
grunnskole og Røros videregående skole har status som ressursskole for samiske fag. Til
sammen utgjør disse enhetene et funksjonelt miljø.
Språket og reindriften utgjør de viktigste innsatsområdene for den sørsamiske befolkningen.
Internasjonalt sett er samisk et truet språk og sørsamisk er blant de samiske språkene som er i
størst fare for å gå tapt. Gjennomførte språktiltak synes å ha hatt positiv effekt på vitalisering
av språket. Fortsatt språkinnsats er derfor avgjørende, og det kan på sikt vurderes å innlemme
sørsamisk i samisk språkforvaltningsområde. Språkutfordringen er nært knyttet til opplæring
1

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation,
Verdensarvkomiteen: World Heritage Committee(WHC) er opprettet av UNESCO for å følge opp
Konvensjonen om verdens kultur- og naturarv.
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og det er derfor viktig å ivareta og styrke samiske opplæringsinstitusjoner i regionen. Den
største utfordringen for Røros kommune er å skaffe kvalifisert undervisningspersonell.
Røros kommune jobber med utredning av om kommunen skal søke innlemmelse av
forvaltningsområdet for samiske språk.

REGIONALE PLANER MED BETYDNING FOR RØROS- SAMFUNNET





Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013-2016
Regionalpolitisk arealstrategi Sør-Trøndelag og Hedmark
Regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen
Regional plan for Forollhogna villreinområde.

5. RØROS KOMMUNE PLANSYSTEM

Figur. Det kommunale plansystem. Boksen til høyre holdes utenfor denne planstrategien,
men er med i kommunens årshjul for planlegging.(Kilde: Asplan Viak)

Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028- «Pulsen i fjellet»
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske styringsdokument.
Planen legger føringer for økonomiplanen, årsbudsjettet, virksomhetsplanen og alle andre
kommunale planer. Kommuneplanens samfunnsdel «Pulsen i fjellet» er
kommunepolitikernes hovedverktøy for å gi en samlet og synlig retning på kommunens
utvikling i et 12- årsperspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel er hjemlet i plan- og
bygningsloven, og skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer
og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som
helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper.
Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer
for gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved
medvirkning fra andre offentlige organer og private. All den kommunale sektorplanleggingen
bør være forankret i kommuneplanens samfunnsdel, eventuelt som kommunedelplanlegging
på bakgrunn av samfunnsdelen.
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Skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen funksjon, må den gi grunnlag for konkrete
prioriteringer, og bidra til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for
sektorenes virksomhet og for befolkningen. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for
prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av
infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mm.
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028 «Pulsen i fjellet» har fire hovedsatsningsområder
og i tillegg en arealstrategi:

1. Verdiskaping
«Kulturminnene og verdensarvstatusen gir Røros sterke forpliktelse, men samtidig store muligheter. For
næringslivet har kulturminnene og kulturhistorien skapt et unikt sted for blant annet reiseliv, handel,
håndverkere, industri og servicenæring. Næringsutvikling i Rørossamfunnet må ta utgangspunkt i den
gjensidige avhengigheten som er mellom næringsutvikling og bevaringshensyn. Rørosnavnet forbindes
gjerne med god kvalitet- enten det er i forhold til håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller
som reisemål.»
2. Bokvalitet
«Røros er mer enn et verdensarvsted og en turistdestinasjon. Røros er også et velfungerende
lokalsamfunn i daglig bruk som gir livsgrunnlag for 5600 rørosinger. Behov for arbeid, bolig, varer,
tjenester, rekreasjon, opplevelser, oppvekstmiljø og sosiale møteplasser dekkes i verdensarven. Det er
nettopp det som gir Røros særpreg og rørosingen identitet.»
3. Folkehelse
«Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. God folkehelse er en av de viktigste forutsetningene for
verdiskaping. Røros har i hovedsak de samme utfordringene som landet for øvrig… Røros har videre
mange kvaliteter som påvirker folkehelsa i positiv retning, for eksempel et fremragende lokalt kulturliv,
fylkets laveste frafall i videregående skole og fylkets laveste arbeidsledighet.»
4. Verdensarv
«Røros bergstad ble innskrevet på UNESCO`s liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. i 2010 kom
hele Circumferensen inn på lista,… Det er et hovedmål at hensynet til verdiene verdensarvstatusen
hegner om vil ligge som en overordnet og sektorovergripende forutsetning for all lokal
samfunnsplanlegging og ressursforvaltning på Røros. Dette for at kulturarven ikke gradvis blir svekket,
men styrket.»
5. Langsiktig arealbrukstrategi
Det tette og kompakte utbyggingsmønsteret på Røros skal videreføres ved å vektlegge:
1. Fortetting og utfylling innenfor eksisterende byggesoner.
2. Løsninger som gir kortest mulig avstander mellom daglige gjøremål.
Kommuneplanens
ble vedtatt
med en tidshorisont til 2028. Planen beskriver at
3. Løsninger som samfunnsdel
gir styrket grunnlag
for kollektivtrafikk
kvalitetene
som
best
beskriver
og
gir
rørossamfunnet
er: Kultur, Verdensarv og
4. Klare grenser mellom tettsted og omland; møte mellomidentitet
by og haga
industri.
Visjonen
«Pulsen
i
fjellet»
ble
vedtatt
av
kommunestyret
24.9.2015.
5. Kort avstand og god tilgjengelighet til bynære friluftsområder.

Kommuneplanens arealdel 2004Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som
behandles i samfunnsdelen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken, og hvordan
arealene samlet sett bør disponeres for å løse oppgaver og behov som avklares i
samfunnsdelen. En samlet arealplan er nødvendig for å sikre en planmessig og forsvarlig
arealutnytting, og for å beskytte arealene mot uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig
bygge- og anleggsvirksomhet mv.
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan. Hovedtanken er at arealdelen trekker opp
hovedlinjer, som senere fylles ut og konkretiseres gjennom reguleringsplaner. Det betyr at
arealdelen ikke bør være detaljert i byggeområder. Planen er rettslig bindende for framtidig
arealbruk i kommunen.
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Kommuneplanens arealdel har i dag 5 deler:
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 2004
Kommunedelplan Røros sentrum, vedtatt 2009
Kommunedelplan Brekken, vedtatt 1996
Kommunedelplan Glåmos, vedtatt 1997
Kommunedelplan Vauldalen, vedtatt 1994

6. VURDERING AV PLANBEHOVET
Følgende kriterier er lagt til grunn ved vekting av planbehov:
 Planen/utredningen må være av strategisk viktig betydning, for å nå overordnet mål i
kommuneplanen.
 Planen/utredningen er viktig for mange
 Planen/utredningen er tverrsektoriell (ansvarlig virksomhet er lagt inn i listen)¨
 Planen/utredningen er lovpålagt og /eller sterkt fremtredende i nasjonale
forventninger.
Planbehovene er gitt prioritet i tid og fremdrift, planlista angir hvilken prioritet planoppgaven
har. Jo raskere framdrift jo høyere prioritet. Dette er også sett i sammenheng med samlet
ressursbruk, både politisk og administrativt, og behov.
Planbehovet viser noe av bredden i kommunens virksomhetsområde og bredden i
planarbeidet. I tillegg viser planbehovet at alle virksomhetene har sentrale roller innen
samfunnsutviklingsfeltet, og at viktige utfordringer og planoppgaver i stor grad løses gjennom
tverrfaglig arbeid, på tvers av virksomhetene.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Kommuneplanens samfunnsdel for Røros, «Pulsen i fjellet 2016-2028», ble vedtatt av
kommunestyret 24.9. 2015, etter omfattende planprosess. Samfunnsdelen vurderes derfor
ikke å ha behov for revidering i perioden.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Røros kommunes langsiktige arealbruksstrategi er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel
fra 2015. Røros kommune har en arealdel som er fra 2004, men var både i 2004 og 1997
revidert etter en mal og en arbeidsform fra midt på 90-tallet
Arbeid med revisjon av arealdelen ble påstartet både i 2009 og 2013, men stoppet opp med
bakgrunn i ressursmangel. Dagens arealplan har for lengst brukt opp utbyggingsreservene
som ble gitt, retningslinjene og bestemmelsene er ikke oppdatert og tilpasset dagens
plansystem og arealplanen er ikke lenger god nok som verktøy for langsiktig arealforvaltning.
For å få et godt styringsdokument og en forutsigbar og langsiktig forvaltning av kommunens
arealer er det nå avgjørende at det settes av tilstrekkelige ressurser til revidering av
kommuneplanens arealdel. Utarbeidelse av ny arealplan gis høy prioritet for perioden
fremover.
Samfunnsdelen sier at følgende utbyggingsmønster skal vektlegges:
1. Fortetting og utfylling innenfor eksisterende byggesoner
2. Løsninger som gir kortest mulig avstander mellom daglige gjøremål
3. Løsninger som gir styrket grunnlag for kollektivtrafikk
4. Klare grenser mellom tettsted og omland; møte mellom by og haga.
5. Kort avstand og god tilgjengelighet til bynære friluftsområder.
Planens eierskap ligger til virksomhet for tekniske tjenester, avd plan (TEK).

9
RØROS KOMMUNE – planstrategi 2016-2020

KOMMUNEDELPLANER
Følgende kommunedelplaner (kdp) foreslås utarbeidet eller revidert i denne perioden, som
en oppfølging av nasjonal lovgiving og politikk, samt kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunedelplan for Røros sentrum
Kdp for Røros sentrum er sist vedtatt 2009. Planen står seg i utgangspunktet godt med både
bestemmelser og arealformål, men vi ser at det er lagt inn for liten variasjon i
utbyggingsområder for boliger i tilknytning til sentrum. Eksisterende plan er et resultat av
omfattende prosess og medvirkning med et stort analysemateriell i bunnen. Det ble imidlertid
kun lagt inn ett område for ren boligbygging i Røros sentrum og en ser nå at det er et stort
behov for et mer variert alternativ i form av både tomtealternativer og sentrumsnære
leiligheter. I forrige planstrategi var det lagt inn en rullering av kommunedelplanen mhp bolig
i 2013. Med bakgrunn i ressursmangel ble rulleringen ble ikke gjennomført og vi ser et
økende ønske om å få flere og mer varierte områder for bolig inn i kommuneplanen. Behovet
for en revisjon av planen er absolutt til stede. I tillegg har sentrum vokst på flere måter,
særlig områdene for fritidsboliger som ligger i umiddelbar nærhet rundt sentrum. Dette gjør at
man bør se nærmere på avgrensingen mellom kommuneplanens arealdel og
kommunedelplan for Røros sentrum for å skape naturlige og hensiktsmessige avgrensinger
av arealer bla ifht helhetlige utbyggingsområder, infrastruktur og overvannsproblematikk.
Med hensyn på både politisk og administrativ ressurs prioriteres det å ferdigstille allerede
oppstartet planarbeid før man starter opp nye store revideringer. Revidering av
kommunedelplan for sentrum er derfor prioritert med oppstart 2018 etter ferdigstillelse av
kommuneplanens arealdel og de allerede oppstartede områdereguleringer.
Planens eierskap ligger til virksomhet for tekniske tjenester, avd plan (TEK)

Kommunedelplan for Kultur
Kommunedelplan for kultur ble vedtatt startet opp i mars 2016. Planen utarbeides som en
kommunedelplan etter rammene fra Plan- og bygningsloven. Planen vil erstatte de
eksisterende planene «Plan for frivillighetspolitikk» og «Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet».
Planens eierskap ligger til virksomhet for Kultur (KUL)

Kommunedelplan for Klima og energi
Røros kommunes gjeldende plan ble vedtatt i 2010 og heter «Klima- og energiplan. Røros
kommune». Flere eksterne aktører var med på arbeidet den gang. Planen har siden den
gang ikke blitt fulgt opp i nevneverdig grad.
Regjeringen forventer at kommunene skal legge vekt på reduksjon av klimagassutslipp,
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av
næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. Dette kan blant annet gjøres gjennom
en egen kommunedelplan for miljø, klima og energi. Det er gitt signaler om at kommunene
står friere til å selv definere innholdet i sine klimaplaner nå enn man gjorde i 2010, bla ser vi
et økt fokus på klimatilpasning fremfor føring av klimagassregnskap for den enkelte
kommune. Særlig skred- og flomfare aktualiserer behovet for oppdatert planverk for klima og
energi, også i Røros. Det er viktig at planen er godt forankret både administrativt og politisk i
kommunen, og at oppfølgingen av planen blir integrert i kommunens handlingsprogram og
økonomiplan.
I kommunestyrets budsjettbehandling i 2016 ble det blant annet vedtatt at det skal etableres
ladestasjon for EL-bil i kommunen og at kommunen selv skulle kjøpe inn el-biler til benyttelse
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i egen virksomhet. Dette vil være viktig tema som bør være med i kommunedelplan for miljø,
klima og energi.
Planen er foreslått revidert. Det må avklares hvor ansvar for utarbeidelse av planen skal
ligge og om det finnes ressurser enten til selv å utarbeide planen eller kjøpe inn kompetanse.
Planen vil revideres som en temaplan i 2017.

Kommunedelplan for kulturminner
Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunene» arbeider Riksantikvaren for å styrke
kommunenes egen kompetanse i arbeidet med den lokale kulturarven. En viktig del av
prosjektet er at flere kommuner skal lage kulturminneplaner. Riksantikvaren gir kr 100.000,- i
tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplaner for kulturminner. For Røros sin del vil dette
være et omfattende stykke arbeid som til en viss grad også har behov for samarbeid med
øvrige kommuner i Circumferensen samt forsknings- og museumsinstitusjoner. Det er
ønskelig å drive dette arbeidet i løpet av 2017, men det må avklares nærmere omfang og
varighet.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd for kulturminneforvaltning
(TEK)

REGULERINGSPLANER
Samtidig som det er behov for revidering av den overordnede arealplanen ligger det flere
store prosjekter som er igangsatt pr 2016. Arbeidet med reguleringsplan for sentrum, samt
områderegulering for Stasjonsområdet/Hitterelva er begge store og viktige planer for videre
utvikling og ivaretagelse av det historiske sentrum og det umiddelbare næringsområdet rundt
dette.

Områderegulering Røros sentrum
Områdereguleringsplanen for Røros sentrum ble kunngjort oppstart den 10.4.2014 i sak
28/14. Bakgrunn for arbeidet var et midlertidig bygge- og deleforbud i sentrum. Formålene
med planarbeidet er i henhold til planprogrammet å samle og oppdatere planverket i
sentrum, utvide det kulturhistoriske bevaringsområdet i henhold til kommunedelplan for
sentrum, lage bestemmelser som gir forutsigbarhet og tydelighet, lage en plan som gir
kunnskap om og forståelse for verdensarvverdiene og belyse forholdet mellom vern og
utvikling. Planarbeidet er planlagt sluttført i første halvdel av 2017.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd plan.

Områderegulering Stasjonsområdet/Hitterelva
Planarbeidet ble første gang startet opp i 2009 med planprogram og varsel om oppstart.
Deretter stoppet planarbeidet opp som en følge av mangel på ressurser. Planarbeidet ble
gjenopptatt i 2014 med nytt planprogram og varsel om oppstart. Planens formål er å følge
opp intensjon og bestemmelser i kommunedelplan for Røros sentrum med tanke på å få en
avklaring av hvilke framtidige funksjoner en kan tillate på området ut fra et overordnet mål
om at området skal supplere og ikke bli en konkurrent til det historiske sentrum. I tillegg skal
planen avklare framtidig atkomstsituasjon til området, dette også i sammenheng med
Jernbaneverkets ønske om sanering av planoverganger i området. Det er startet opp et
grundig arbeid med trafikkanalyse i området i samarbeid med Jernbaneverket, dette skal
ferdigstilles tidlig i 2017. Det er behov for midler til kjøp av eksterne ressurser for å
gjennomføre planprosessen i løpet av 2017.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd plan
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Detaljregulering Langegga
Det er politisk besluttet at man ønsker igangsatt arbeidet med reguleringsplan for Langegga..
Reguleringsplanen er varslet oppstart og planprogram lagt på høring i juni 2016 med antatt
sluttføring høst/vinter 2017. Det er gjort avtale om kjøp av tjenester for utarbeidelse av plan.
Planarbeidet skal ferdigstilles første halvdel av 2017.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd plan.

TEMAPLANER
Tekniske områder
Sårbarhetsanalyse reindrift (interkommunalt analysearbeid)
Arbeidet med å få utarbeidet en interkommunal sårbarhetsanalyse for reinbeiteområdene i
regionen startet opp i 2012. Røros kommune har prosjektledelsen og det er bevilget
skjønnsmidler fra Fylkesmannen til arbeidet. Det benyttes konsulent til arbeidet, men
prosessen vil beslaglegge interne ressurser i 2016. Analysen skal ikke politisk behandles
men vil være et fagtema som grunnlag for kommuneplanens arealdel.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd plan.

Boligsosial handlingsplan
Startet opp revisjon i 2016. Planen skal fullføres også i 2016.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd drift.

Trafikksikkerhetsplan
Revideres i løpet av 2016. Trafikksikkerhetsutvalget har ansvaret for prosessen men arbeidet
vil beslaglegge interne ressurser på plansiden.
Sekretærarbeidet for planen er lagt til virksomhet for tekniske tjenester, avd plan.

Hovedplan Vannforsyning/Avløp
Revideres 2017
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd drift.

Overvannskartlegging av Røros tettsted
2016
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd drift.

Vedlikeholdsplan
2016.
Planens eierskap ligger til virksomhet for Tekniske tjenester, avd drift.

Helse
Omsorgsplan m/demensplan???
Ruspolitisk handlingsplan
Planrevisjon igangsatt og vil sluttbehandles 26.5.2016.
Planens eierskap ligger til virksomhet for helse
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Plan for helsemessig og sosial beredskap
Revidert i 2015. Rulleres i 2016 for oppdatering til grafisk profil og organisasjonskart.

Folkehelseplan
Revideres 2016/2017.
Planens eierskap ligger til virksomhet for helse.

Oppvekst
Den gode Røros-skolen
Ny plan
Planens eierskap ligger til virksomhet for oppvekst

Den gode Røros barnehagen
Ny plan
Planens eierskap ligger til virksomhet for oppvekst

Kulturskole for framtiden
Planen skulle ha vært oppe til revisjon tidligere men revisjonen er nå utsatt til Kulturplanen er
ferdigstilt. Planarbeidet skal gjennomføres høsten 2017.

Organisasjon
Strategisk Næringsplan
Eksisterende plan er vedtatt 28.6.2012. Det er igangsatt arbeid med revidering av planen i
løpet av 2016. Arbeidet utføres som en komitesak hvor Rørosregionen næringshage leies
inn i sekretærfunksjon. Næringsplanen vil også berøre tema innen primærnæringene.

Plan for digitalisering IKT
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Digitaliseringen
skal gi nye og bedre tjenester som både er enkle å bruke, effektive og pålitelige. I de fleste
tilfeller innebærer en digitaliseringsprosess en eller annen form for omstilling. Felles IKTstrategi mellom de tre samarbeidskommunene Os, Røros og Holtålen skal revideres og
videreutvikles til en digitaliseringsstrategi første halvår 2017.

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse
I henhold til lov om kommunal beredskapsplikt § 15 a, første ledd setter krav til at kommunen
utarbeider en helhetlig ROS analyse. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge til
grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap herunder arealplaner.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Røros kommune er utarbeidet i 2013 og skal
revideres i 2017.
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7. PRIORITERING AV PLANOPPGAVER 2016-2019.
Ansv
RÅD

Vedtaks
dato
Kommuneplanens
samfunnsdel
Kommuneplanens
arealdel (inkl
kommunedelplan
Brekken og Glåmos)
Handlingsprogram og
budsjett
Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse
Kommuneplaner
Kommunedelplan
Vauldalen

24.9.2015

TEK.LOV

Kommunedelplan
sentrum

25.6.2009

RÅD

Kommunedelplan Klimaog energiplan
Kommunedelplan Kultur

2010

TEK.LOV

RÅD
RÅD

TEK.LOV

KUL
TEK.KUL

2004

29.9.1994

Ny

TEK.LOV

Kommunedelplan for
Ny
kulturminner
Fagplaner (fordelt på ansvar)
Tekniske områder
Boligsosial handlingsplan 25.10.2012
1982 (flere
Reguleringsplan for
planer)
Røros sentrum
Reguleringsplan for
Ny
Stasjonsområdet
Sårbarhetsanalyse
Ny
reindrift
(interkommunalt)
Landbruksplan
2001

TEK.LOV

Trafikksikkerhetsplan

2013

TEK

Helhetlig Risiko- og
sårbarhetsanalyse
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
Overvannskartlegging
Røros tettsted
Vedlikeholdsplan

2013

TEK
TEK.LOV
TEK.LOV
TEK.LOV

TEK.DRIFT
TEK.DRIFT
TEK.DRIFT
TEK.DRIFT

2016

2017

2018

2019
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HELSE
HELSE
HELSE
HELSE
HELSE
SKOLE
SKOLE
SKOLE
SKOLE
SKOLE
RÅD
RÅD
RÅD

Helse
Omsorgsplan
m/demensplan
Ruspolitisk handlingsplan
Smittevernplan
Plan for helsemessig og
sosial beredskap
Folkehelseplan
Oppvekst
Oppvekstplan

2016

2017

2018

16.1.2012
2010
2009
2009
Ny
24.11.199
8
21.8.1997

Voksenopplæringsplan
Den gode Røros skolen
Den gode Røros
barnehagen
Kulturskole for framtiden
Kultur og Organisasjon
Strategisk næringsplan
2012
Plan for digitalisering IKT
Tidligere
Klima og energiplan

kommunedelplan

Vedlegg 1 Organisering
Vedlegg 2: Hovedbilde utfordringer. Tallene er hentet fra dokumentet «Nøkkeltall og
utfordringer- Grunnlag for kommuneplanen for Røros 2016-2028», datert 2.3. 2015.

2019

