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BEFOLKNINGSUTVIKLING
Ved inngangen til 2017 har Røros kommune 5.623 innbyggere. Det er en reduksjon på 12 personer i løpet
av 2016. Fødselsunderskuddet i 2016 er på 18 personer (altså 18 færre født enn det som døde i året).
Dette er ikke uvanlig for kommunen. Derimot var netto tilflytting til kommunen i 2016 på bare 6 personer,
noe som er til dels betydelig lavere enn det har vært de siste årene.
Røros hadde et bunnår i antall innbyggere i 2009, og har i perioden etter det stort sett hatt en liten men
jevn vekst. Til tross for nedgang i folketallet i 2016, har folketallet i kommunen vokst med drøyt 30
personer de siste fem årene under ett. (Sett i en 10-års periode har folketallet sunket med 48 personer.)

Folketallet i regionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen) har i tilsvarende
periode sunket med 356 personer. Slik sett har Røros klart seg ”bedre” enn noen av nabokommunene. I
2016 derimot hadde både Holtålen, Alvdal, Os og Tynset en økning i antall innbyggere, mens Røros
kommune altså hadde en reduksjon.

I Norge sett under ett er det både fødselsoverskudd og en betydelig innvandring, også i 2016. Røros får
altså ikke ”sin” del av befolkningsveksten i Norge.
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DEMOGRAFI
Røros kommune har en relativt høy gjennomsnittsalder i forhold til resten av Norge. Vi har færre barn
under 10 år enn gjennomsnittet i landet forøvrig, og vi har færre ungdommer og unge voksne enn
gjennomsnittet i landet forøvrig. (Og betydelig færre en f.eks. studentbyen Trondheim). Særlig markant er
den sture mangelen på voksne mellom 20 og 40 år. Det er i denne aldersgruppa man gjerne får barn. En
såpass markant mangel på innbyggere i nettopp denne aldersgruppa er en betydelig utfordring Rørossamfunnet må klare å snu.
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Mest dramatisk er det likevel at kommunen har en stadig stigende gjennomsnittsalder. Bare i løpet av de
tre siste årene (fra 01.01.2014 til 01.01.2017) har kommunens gjennomsnittsalder steget med ett helt år.
Dersom gjennomsnittsalderen i kommunen fortsetter å stige, vil det bli særdeles vanskelig å opprettholde
eller helst skape vekst i folketallet.

GJENNOMSNITTSALDER Røros - Norge
GJENNOMSNITTSALDER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norge

38,48

38,53

38,59

38,65

38,74

38,81

38,92

39,06
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39,36
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41,86

42,08
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43,04
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44,04
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ENDRING2008-2017

Norge

0,15

0,55
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2016

2017

Ser vi på befolkningen over 40 år, og særlig på de rundt 60 år, har kommunen en betydelig høyere andel
innbyggere i denne aldersgruppa enn gjennomsnittet for Norge som helhet. Dette skyldes bl.a. at
kommunen har mange ”godt voksne” tilflyttere. Kanskje særlig knyttet til personer som gjennom en
årrekke har hatt et nært forhold til Røros som ferie- og fritids-sted, og som velger å flytte hit rundt
pensjonsalder.
Den aldersmessige sammensetningen av befolkningen er en større utfordring for Røros kommunes
framtid enn folketallet alene.

Kommune

Røros
31.12.13

Røros
31.12.16

Endring

0-15 ÅR

919

831

−88

16-19 ÅR

323

296

−27

20-44 ÅR

1545

1584

39

45-66 ÅR

1750

1761

11

67-79 ÅR

708

804

96

80 +

338

347
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Gjennomsnittsalder,
1. jan 2013

Gjennomsnittsalder,
1. jan 2017

RØROS

42,7

44,0

TYNSET

40,7

41,4

HOLTÅLEN

44,3

44,1

OS

42,4

43,9

OPPDAL

40,9

41,6

TRONDHEIM

37,0

37,6

OSLO

36,9

36,9

Kommune
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ANTALL ARBEIDSPLASSER
Ved inngangen til 2017 var 2.902 av kommunens 5.623 innbyggere i arbeid. (Tilsvarende tall ved
inngangen til 2016 var 2.983 av 5.635 innbyggere. 3.219 personer hadde arbeidsstedet sitt i kommunen. I
hele regionen er det bare Tynset og Røros som har flere arbeidsplasser enn til sine egne innbyggere. Disse
to kommunene er derfor sentrale innpendler-kommuner. Alvdal kommune har de siste årene hatt en jevn
vekst i antall arbeidsplasser, og har nå tilnærmet like mange arbeidsplasser i egen kommune som
sysselsatte i kommunen.
Arbeidsmarkedet og næringslivet i Røros, Tynset og Alvdal er derfor særdeles viktig ikke bare for
innbyggerne i egne kommuner, men i stor grad også for innbyggerne i nabokommunene. Størst
innpendling har Røros fra nabokommunene Holtålen og Os, hvor ca. 250 personer fra hver av disse
nabokommunene har arbeidsplassen sin på Røros.
I overkant av 100 rørosinger har arbeidsplassen sin i Trondheim, og snaut 100 har den i Os. Rundt 40
pendler til Oslo, mens rundt 40 har arbeidssted i nabokommunen Holtålen.

KOMMUNE

SYSSELSATTE ARBEIDSPLASSER
BOSATT I
I EGEN
KOMMUNEN
KOMMUNE

UTVIKLING ANTALL
ARB.PL SISTE ÅR
(2016)

RENDALEN

836

608

−11

TOLGA

797

633

−1

TYNSET

2885

3139

2

ALVDAL

1272

1259

−4

FOLLDAL

773

617

−14

OS

1048

736

−10

RØROS

2902

3219

−64

HOLTÅLEN

1004

675

62

11517

10886

−40

SUM REGIONEN

I 2016 mistet Røros kommune 64 arbeidsplasser, og trenden de siste årene er synkende. Antall
arbeidsplasser i hele regionen har sunket betraktelig de siste årene.
Røros-samfunnet er avhengig av å klare å snu denne trenden. Skal vi kunne få en ønsket utvikling i
folketallet, må vi skape flere arbeidsplasser enn vi mister.
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BRANSJER I RØROS KOMMUNE
Største private bransje i Røros kommune er industri. Industrien sysselsetter rundt 550 personer, noe som
tilsvarer snaut 17 % av arbeidsmarkedet. Deretter kommer varehandelen (inklusive reparasjon av biler)
som sysselsetter rundt 450 personer, rundt 14 %. Bygg og anlegg er en bransje med stor nedgang de siste
årene, og sysselsetter nå rundt 280 personer, snaut 9 %. Fjerde største private næring er reiselivsnæringa
med overnatting og serveringsvirksomhet. Rundt 220 personer arbeider i reiselivet i Røros kommune, det
vil si i underkant av 7% av de sysselsatte.
Største bransje er helse- og sosialtjenester. Dette er en blanding av offentlig og privat sektor, hvor Røros
Rehabiliteringssenter inngår som en stor privat aktør. Bransjen sysselsetter i overkant av 600 personer i
kommunen.

RØROS KOMMUNE: ANTALL ARBEIDSPLASSERFORDELT PÅBRANSJER
1. JANUAR2017
Sysselsatte personer etter arbeidssted
Kilde: SSB(Tabell 07984 - SN2007)

ANT. ARB.PLASSER
1. JANUAR2017

ENDRING
I 2016

ANT. ARB.PLASSER
1. JANUAR2015

ENDRINGFRA
1.JAN 2009 - 1. JAN 2015

Helse- og sosialtjenester

18,9 %

607

−44

610

−12

Industri

16,9 %

545

−33

556

−57

Varehandel (inkl. repr. av biler/motorvogner)

14,0 %

451

+ 42

430

−34

Bygge- og anleggsvirksomhet

8,8 %

284

−25

328

40

Overnatting og servering (reiseliv)

6,9 %

221

−5

247

−11

Undervisning

6,0 %

192

+ 13

193

−39

Transport og lager

5,5 %

176

+7

169

−52

Offentlig administrasjon

5,0 %

160

−7

158

28

Jordbruk

4,4 %

143

+3

160

−52

Teknisk tjenesteyting

3,9 %

124

+9

142

54

Personlig tjenesteyting

3,2 %

102

−1

103

16

Forretningsmessig tjenesteyting

2,2 %

72

+3

75

−7

Informasjon og kommunikasjon

1,5 %

49

−5

54

−5

Finansiering og forsikring

1,3 %

43

−3

43

−6

Elektrisitet, vann og avløp

1,2 %

40

−8

45

7

10

Uoppgitt
SUM
(Antall sysselsatte bosatt i kommunen: 2.902)

3219

Netto INNpendling: 317

20
−64

3333

−124

Fra og med 2015 bygger statistikken fra SSBpå nye datakilder. Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et n ytt datagrunnlag for lønnstakere.
Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I forhold til totalt antall sysselsatte er forskjellen beskjeden, 2,4 prosent, men det gjør at registertall for antall
sysselsatte i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 4. kvartal 2015 ikke uttrykker en faktisk endring. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger .
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STØRRELSEN PÅ BEDRIFTENE
Ved utgangen av 2015 var det 790 virksomheter i Røros kommune. Om lag 60 % av disse er virksomheter
uten fast ansatte, for eksempel enkeltpersonforetak. Av de drøyt 300 private virksomhetene i
kommunen, har hele 150 av disse under 5 ansatte. Bare to private virksomheter i kommunen har over 100
ansatte; SB-Seating as og Røros Hotell (med Vertshuset, Kaffestuggu og Ertzscheidergården). Og kun fire
private virksomheter har fra 50 til 99 ansatte.

Næringslivet i kommunen består altså av mange små virksomheter. De bedriftene som sysselsetter mer
enn 30 ansatte er få, og det er særdeles viktig å beholde disse.
Samtidig ser vi at de små virksomhetene blir stadig flere. Samtidig som Røros kommune mistet 50
arbeidsplasser i 2015, fikk kommunen 51 nye virksomheter.
Denne trenden med stadig flere virksomheter er gjennomgående i hele regionen, men er kanskje særlig
sterk i Røros. Det har vært en betydelig vekst i antall virksomheter i Røros over flere år.
Det er en tydelig trend med stadig fler og mindre virksomheter. Dette er ikke spesielt for Røros, men
gjelder i hele Norge. En rapport fra forskningsinstitusjonen Eurofound viser at atypiske ansettelsesformer
er det som øker mest i de fire mest folkerike EU-landene (Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia).
Altså øker andelen av dem som enten jobber på midlertidige kontrakter, deltid eller er selvstendig
næringsdrivende, på bekostning av arbeidstagere i faste ansettelser.
En undersøkelse utført av Edelman Berland på oppdrag fra blant andre Freelancers Union viser at det er
mer enn 53 millioner amerikanere frilansere, noe som utgjør 34 prosent av arbeidsstyrken. Forbes
Magazine anslår at dette tallet er ventet å vokse til 50 prosent innen 2020.
Med dette som utgangspunkt må Røros kommune også i framtiden forvente at fler av kommunens
arbeidsplasser vil være i små virksomheter.
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SÆRTREKK OG STYRKER I RØROSSAMFUNNET
Bergstaden Røros´ sin historie er uløselig knyttet til industri- og næringsutvikling – og til evnen til
omstilling.
Røros Kobberverk ble etablert i 1644 og var hjørnesteinsbedriften som skapte en industriarbeiderkultur
som har preget regionen. Lokal matproduksjon var en forutsetning for dette industrisamfunnet, som lå
langt fra nærmeste handelssted. Satsingen på bergverksindustri bidro til rask vekst, og et stort behov for
arbeidskraft førte til at mange fant veien hit fra inn- og utland. Kulturmøtene skapte tradisjoner og tilførte
kunnskap og kompetanse.
Etter 333 år med bergverksdrift ble Røros Kobberverk ble nedlagt i 1977 og etterlot seg en verdifull arv.
På noen generasjoner har vi supplert og erstattet forurensende gruveindustri med bærekraftig
industriproduksjon på ulike områder. Industrihistorien og bygningsvernet er en kjerne i lokalsamfunnet.
Sammen med et bredt kulturtilbud og satsing på lokalprodusert mat, er dette sentralt ikke bare for
innbyggerne selv, men også for våre besøkende. Kommunens næringsliv har gjennom generasjonen vært
kjennetegnet av innovativ nytenking og gjennomføringsevne.
Bergstaden Røros er landsledende på fire områder som også knytter seg til næringsutvikling; vi er
anerkjent som en av landets mest bærekraftige reiselivsdestinasjoner, vi er Norges lokalmat-hovedstad, vi
har blitt rangert som Norges beste kulturkommune fem år på rad, og vi har industri som representerer en
spydspiss innen forretningsstrategien masseprodusert skreddersøm. I tillegg har Røros fagmiljø og
kompetansearbeidsplasser forvaltning og formidling av bygningsvern, kulturminner og verdensarv som er
anerkjent langt utenfor landets grenser.
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KOMPETANSEKARTLEGGING 2014 / 2015
I løpet av perioden september 2014 til april 2015 ble det gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid
av arbeidsgiveres kompetansebehov i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og
Rendalen. 2435 stillinger fordelt på 61 virksomheter ble kartlagt. Regionen hadde i samme periode 11.278
yrkesaktive.
Hovedfunnet i kartlegging viser at drøyt 18 % av utvalgets arbeidstagere kan velge å gå av med pensjon
innen 2019, mens hele 31 % av utvalget vil kunne gå av med pensjon innen 2024. Mange av de kartlagte
bedriftene viste liten grad av strategisk tilnærming til kompetanseutvikling da det var kun et fåtall bedrift
er som hadde en god oversikt over antall ansatte, hvilken kompetanse de ansatte hadde, hvilken type
kompetanse de manglet i dag og hva de forventer at vil være deres rekrutteringsbehov i de kommende år.
Regionen (kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal) har et svært variert næringsliv. Av de
2.435 stillingen som ble kartlagt, ble det identifiser 403 ulike kompetanseområder. Gjennom
kartleggingen har vi fått et bilde på kompetansen kommende pensjonister besitter. Dette gir oss
en indikasjon på hva rekrutteringsbehovet til arbeidsgivere i regionen vil være i de kommende år
Helsefagarbeidere, sykepleiere, produksjonsmedarbeidere, yrkessjåfører og lærere er de største
gruppene som kan gå av med pensjon i nær fremtid. Dersom hele 31 % av arbeidskraften i regionen går
av med pensjon så fort det lar seg gjøre, vil det kreve en svært høy tilflyttingsgrad for å kunne tilfredsstille
dagens aktivitetsnivå innen både privat og offentlig sektor.
(Kilde: ”Kompetanse i Rørosregionen”. Kompetansekartlegging 2014/2015, utgitt av Rørosregionen
Næringshage as)

FRITIDSBOLIGER
I tidsrommet 28. september til 5. oktober 2015 ble det gjennomført en hytteundersøkelse i Røros
kommune. Samtlige 3 110 eiere av fritidsbolig i Røros ble invitert til å delta. Også 415 innenbygds eiere.
726 respondenter svarte, og antallet er så høyt at det gir stor sikkerhet for at svarene er representative
for hele populasjonen.
Totalt hadde Røros 3.228 fritidsboliger per 01.01.2015, og er med dette den største «hyttekommunen» i
regionen. Holtålen hadde på tilsvarende tidspunkt 960 fritidsboliger, og Os hadde 797. Det er nærliggende
å tro at også de fritidsboende i våre to nærmeste nabokommuner benytter seg av tilbud i Røros kommune
f.eks. i forhold til handel, servering, opplevelser og kultur.
I løpet av den siste 10-årsperioden før 2015 er det i gjennomsnitt bygd 75 nye fritidsboliger i Røros per år.
Sentrale funn fra hytteundersøkelsen:
- 54% av hyttene er bygd før 1980. Stor vekst på 30 % de siste 10 årene
- Respondentene er totalt sett meget tilfredse med å ha hytte i Røros. Gir 5,4 på en skala fra
- 1=Svært lite tilfreds - til 6=Svært tilfreds
- Fjell, natur og friluftsliv, preparerte skiløyper, Bergstaden og kulturhistorien er viktigst for
bruken av hytta
- Respondentene er gjennomgående godt fornøyd med tilbudet på varer og tjenester i
Røros. Mest fornøyd med varehandelstilbudet og festivaler/arrangementer. Minst fornøyd
med fiber/internett og mobildekningen.
- Respondentene er lite fornøyd med kommunale avgifter/eiendomsskatt, renovasjonsavgift
og fortetting av hytteområder
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-

Totalt lokalt forbruk/kostnader pr. fritidsbolig er kr. 83.772 pr. år og totalt 226 mill. pr. år for
samtlige utenbygds hytter. Stor variasjon i svarene. Gjennomsnitt kr. 514,- pr. pers/døgn.
Gjennomsnitt antall bruksdøgn er 56,2 dager pr. året.
Ungdom under 20 år og eldre mellom 50-70 år utgjør de største brukergruppene
66 % sier de bruker hytta gjennom hele året. Minst i bruk helg vinter/sommer og i jula
Bruk av hyttene tilsvarer 439.000 gjestedøgn eller 1.204 fastboende
Ringvirkninger forbruk: 129 lokale årsverk/arbeidsplasser
+ 115 årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter)
• 33 % sier de vil bruke hytta mer i framtida
• 73 % svarer nei til å leie ut hytta, mens 11% eller 355 hytteeiere svarer ja.

(Kilde: Hytteundersøkelse Røros 2015, Nasjonalparken Næringshage as, oktober 2015)
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SPØRREUNDERSØKELSE TIL LANDBRUKSNÆRINGA
I forbindelse med utarbeidelse av ny næringsplan, er det våren 2017 gjennomført en digital
spørreundersøkelse til alle gårdbrukere i Røros kommune som mottok produksjonstilskudd i 2016 (totalt
80 adresser). Av disse fikk vi inn 40 svar.
Sentrale trekk er:
- 54 % av de som har svart har yrkesutøvelse på gården som sin hovedbeskjeftigelse / heltidsjobb
- av de som har andre ansatte på gården er 47 % ektefelle/samboer, 25 % andre i familien og
28 % ansatte utenfor familien
- 36 % av hovedbrukerne er over 61 år, og 28 % av hovedgårdbrukerne er fra 51 til 60 år. Det betyr
at totalt 64 % av hovedbrukerne på gårdsbrukene er eldre enn 50 år. 23 % er under 40 år, og bare
13 % er mellom 41 og 50 år.
- Bare 2 av 40 gårdbrukere i undersøkelsen er kvinner
- Største driftsform er mjølk- og storfekjøtt med 64 %, deretter kommer grasproduksjon med 41 %,
sauehold med 18 % og skogbruk med 10 %. Også produsenter av egg, gris og ammeproduksjon er
representert
-

Hele 38 av de 40 som har svart på undersøkelsen har tilleggsnæring med utgangspunkt i gårdens
ressurser. 61,5 % av disse leverer tjenester som snøbrøyting, maskinkjøring og rundballepressing.
42 % har driver med utleievirksomhet, turisme, jakt/fiske og 23 % med lokalmatproduksjon.

-

41 % av de som har svart på undersøkelsen har planer om større investeringer på gården. Like
mange har det ikke og 18 % vet ikke.
Av de som har planer om investeringer tenker 81 % å investere i driftsbygningene, 62 % planer
om nydyrking, 43 % om kjøp av tilleggsjord, 19 % om anskaffelse av nye husdyr, og 14 % (3 stk.)
har planer om større investeringer i tilleggsnæring til gårdsbruket.
Kun 2 av de 40 som har svart på undersøkelsen driver økologisk i dag, ytterligere 3 har svart at de
vil legge om til økologisk og 6 har svart at de er usikre på om de vil legge om til økologisk.
Hele 77 % svarer at de ikke har noen planer om å legge om til økologisk drift.

-

-

-

Nesten 50 % av de som har svart sier at det ikke er noe nært forestående generasjonsskifte på
gården, og bare 3 stk. svarer at det vil være generasjonsskifte innen 2 år.
På spørsmål om man tror det er drift på gardsbruket 10 år fram i tid svarer 56 % Ja, mens 36 % er
usikre. Bare 3 stk. svarer klart nei.

-

67 % av de som har svart forteller at de per i dag bruker utmarka aktivt til beite. På spørsmål om
hva som skal til for å få flere dyr på utmarksbeite, er det mest gjennomgående svaret knyttet til
gjerdehold, særlig i forhold til reinsdyr. En av respondentene skriver bl.a.:
”Store utfordringer med utmarksbeite, dårlig gjerdehold, mot innmark og boligområder,
hytter og planer om hytteutbygginger i beiteområdene er en trussel mot den tradisjonelle
beitebruken, det nye er nå sti og løypenett som også kommer som en ekstra utfordring, det
er nå bare noen få brukere med sau, og reindrifta som beiter fritt i utmarka. Storfe er
stort sett inngjerdet på avgrenset areal eller innmark. Røros kommune sender sjelden eller
aldri saker som angår beitebruken til sauenæringen ut på høring, som igjen fører til økt
konfliktnivå. Beitebruken må få en vesentlig plass i Røros kommunes næringsplan.”

-

29 av de som har svart på undersøkelsen driver (også) med skogbruk. 65 % av disse oppgir at
eiendommen er ajour med foryngelse / tilplantning etter hogst, mens 35 % oppgir å ikke være
det. 48 % oppgir videre å være ajour med ungskogpleie.
På spørsmål om hva man ønsker å gjøre med skogen sin, er det gjennomgående svaret småskala
vedproduksjon til eget bruk, eller for salg i mindre skala.

-

-

Til slutt i undersøkelsen ble gardbrukerne bedt om å beskrive hva de anser som de tre største
utfordringene på gården framover. Følgende moment går særlig igjen, i denne rekkefølgen:
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o
o
o
o
o
o

Konflikter knyttet til reinbeiting, inngjerding og utmarksbeite
Økonomi / Lønnsomhet i drifta
Norsk landbrukspolitikk
Behov for oppgradering av driftsbygninger, og finansiering av dette
Få kjøpt mjølkekvote
Rekruttering til yrket

SPØRREUNDERSØKELSE TIL DAGLIGE LEDERE I PRIVAT NÆRINGSLIV
I forbindelse med utarbeidelse av ny næringsplan, er det våren 2017 gjennomført en digital
spørreundersøkelse til daglige ledere i private virksomheter i Røros kommunen. Vi fikk inn 44 svar.
Av de 44 bedriftene som har svart:
- Har 20 % 3 ansatte eller færre, 25 % 4-9 ansatte, 27 % har 10 – 19 ansatte, 16 % har 20 – 49
ansatte og 11 % (5 virksomheter) har over 50 ansatte. Det innebærer at de som har svart på
undersøkelsen representerer den del av næringslivet med relativt mange arbeidsplasser i
kommunen. Alle de store bransjene i kommunen er godt representert.
- Har i overkant av 40 % anslått at 75 % eller mer av markedet deres er lokalt.
- Har rundt 55 % anslått at ikke mer enn 25 % av markedet deres er nasjonalt.
- Har 65 % svart at de ikke har noen form for internasjonalt marked. Ingen har svart at 100 % av
markedet deres er internasjonalt, og bare én virksomhet har svart at 75 % av markedet deres er
internasjonalt.
Vekst og utvikling:
- 66 % av de som har svart sier at de tror at markedet for deres bedrift vil vokse i 2017, 27 %
forventer en stagnasjon, og 7 % forventer en nedgang i eget marked.
- 81 % av de som har svart sier at de tror at markedet for deres bedrift vil vokse 3 – 5 år fram i tid,
12 % forventer en stagnasjon, og 7 % forventer en nedgang i eget marked.
På spørsmål om hva som skal til for at din virksomhet skal kunne vokse i takt med vekst i markedet svarer
lederne følgende:
- Økt markedsføring og synliggjøring, 71 %
- Utvikling og innovasjon i virksomheten, 63 %
- Flere ansatte, 34 %
- Ansatte med annen kompetanse enn i dag, 26 %
- Større lokaler, 24 %
- Annen beliggenhet, 13 %
Både på spørsmål om bedriften har en klar strategi for utvikling, og om bedriften har en klar strategi for
kompetanseutvikling og rekruttering, varierer svarene fra tydelige ja til tydelige nei – og til noe midt i
mellom.
På spørsmål om bedriften tenker å ta i bruk ny teknologi, nye digitale verktøy, nye arbeidsprosessen,
utvikle nye produkt, eller annen innovasjon i løpet av de nærmeste 1-2 årene svarer de fleste bedriftene
bekreftende.
På spørsmål om i hvilken grad det er lett å starte nye bedrifter i Røros kommune, er svarene:
- Hverken eller; 54,5 %
- I stor grad; 25 %
- I liten grad; 13,6 %
- I svært stor grad: 4,5 %
- I svært liten grad; 2,3 % (ett svar)
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På spørsmål om i hvilken grad det er lett å utvikle eksisterende virksomheter i Røros kommune, er
svarene:
- I stor grad; 45,5 %
- Hverken eller; 40,9 %
- I liten grad; 9, 1 % %
- I svært stor grad: 4,5 %
- I svært liten grad; 0
Prioritering av kommunens ressurser:
- På spørsmål om hvordan Røros kommune bør prioritere sine ressurser for å legge til rette for
næringsutvikling er svarene som følger:

For å legge til rette for næringsutvikling i kommunen; Hvor viktig er det at Røros kommune (politikere
og administrasjon) prioriterer sin tid og økonomiske ressurser på følgende:

I prioritert rekkefølge basert på
svarene fra digital
spørreundersøkelse mars 2017.
Tilrettelegge for gode bo- og
oppvekstforhold for innbyggerne i
kommunen
Tilrettelegging av arealer for
næringsutvikling, saksbehandling i
byggesaker, skjenkebevilgning og
lignende
Politisk påvirkning av nasjonale
rammebetingelser som skatter,
avgifter, infrastruktur,
kommunikasjon osv.
Synliggjøring av kommunen utad
og bygge kommunens omdømme
som bo- og arbeidssted f.eks.
gjennom å drive kampanjer for å
markedsføre kommunen
Fortsette å være vertskap for
Rørosregionen Næringshage og
støtte opp om deres tjenester til
næringslivet.
Bidra med økonomisk støtte fra
kommunalt / interkommunalt
næringsfond direkte til bedrifter
eller gründere
Vektlegge et regionalt samarbeid
med andre kommuner i regionen
Videreføre ordningen med
regionale næringssjefer
Være ute hos bedriftene og bidra
med rådgivning for hvordan
virksomheten skal utvikles.

Dette bør
kommunen
ikke drive
med
0%

Lite
viktig

Hverken
eller

Viktig

Absolutt
nødvendig

0%

4,5 %

27,3 %

68,2 %

0%

2,3 %

4,5 %

28,6 %

54, 5 %

0%

0%

18,2 %

45,5 %

36, 4 %

2,3 %

18, 2 %

13, 6 %

34, 1 %

31, 8 %

0%

2,3 %

25 %

47,7 %

25 %

0%

4,5 %

22,7 %

52,3 %

20, 5 %

6,8 %

15,9 %

27,3 %

43, 2 %

6,8 %

22, 7 %

11, 4 %

38,6 %

20,5 %

6,8 %

6,8 %

27,3 %

38, 6 %

22, 7 %

4,5 %
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SPØRREUNDERSØKELSE TIL REINDRIFTSNÆRINGA
I samarbeid med Reindriftsforvaltiningen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Aajege er det utarbeidet
en spørreundersøkelse til alle som har sijteandeler i Fæmund sijte (og dermed beiterettigheter i Røros
kommune). Undersøkelsen er sendt ut 24. mars, og blir fulgt opp med ringerunde.
Undersøkelsen er sendt ut til totalt 19 stk. og vi har fått inn 8 svar. Undersøkelsen ble sendt ut under årets
reinsflytting og dette har da påvirket antall respondenter.
Sentrale trekk ved disse 8 svarene er:
- av de 8 som har svart er om lag 1/3 hvor det er en mann som eier sijteandelen, 1/3 hvor det er en
kvinne og om lag 1/3 hvor det er et ektepar/samboere som eiere sijteandelen sammen.
- 62,5% av de svarte har bostedsadresse i Røros kommune
- 37,5 % av sijteandelseierne er 51 – 60 år, 25 % er 41 – 50 år
- halvparten har ektefelle / samboer som deltaker i driften, og halvparten har andre i familien som
deltar i driften
- alle de svarte har reindriften som sin hovedbeskjeftigelse (heltid i reindriftsnæringa)
-

De fleste (62,5 %) oppgir en skattbar inntekt av reindrifta på mellom 250.000 – og 500.000,- i
året. 25 % oppgir en skattbar inntekt på 500.000,- - 750.000,4 av de som har svart oppgir at de også har annen næring med utgangspunkt i ressurser fra
reindriftsnæringa i form av språk, kultur, duodji og annen samisk fagvirksomhet i tillegg til
reindrifta. En har også oppgitt annen næring i form av slakt og videreforedling av reinprodukter,
og én har svart reiselivsvirksomhet, opplevelser og/eller servering. (Mulig å oppgi flere svar)

75 % svarer at de ikke opplever arbeidshverdagene i reindrifta trygg med tanke på skader, psykososiale og
naturgitte forhold og eventuelt annet. Svarene fordeler seg slik etter hyppighet:
- Hets, sjikane og mobbing i media
- Kommunenes fraværende rolle i reindriftsnæringen, både med tanke på tilstrekkelig kompetanse,
forsvarlig bruk av reinbeiteområdene samt å spille en viktig for å kunne bevare reindriften i
fremtiden.
- Naturbaserte utfordringer
- Reindriften er for avhengig av offentlig tilskudd
75 % svarer at de ikke opplever de økonomiske ordningene for tidligpensjon eller avløsning ved
sykmelding som gode nok fordi:
- Det er vanskelig med en avløserordning da det er mangel på kvalifiserte personer.
- Ordning for tidligpensjon er ikke-eksisterende.
Over halvparten av de som har svart (62,5 %) sier at de har hatt skader eller sykdom som har eller burde
medført sykmelding de siste 5 år. Derimot er det ingen av de som har svart som har tatt ut noen form for
sykmelding i løpet av siste 5 år. Begrunnelsen for dette er enstemmig blant alle respondenter; Det finnes
ikke kompetente avløsere som kan hjelpe til under en eventuell sykmelding.
På spørsmål om hvordan man opplever muligheten for å utvikle næringsgrunnlaget for reindriften svares
det hovedsakelig at muligheten for utvikling ligger i bruk av beiteområder og tillatelse til bruk av arealer
som i dag ikke blir brukt til reindriften.
Et svar er godt utdypet og sammenfatter resten av svarene på en god måte:
- Reindriften har et stort potensiale for utvikling, både med tanke på beiteområder og
muligheten til å øke benyttelsen og inntjeningen av reinen som dyr. Men da må kommunene
og andre offentlige instanser ta på alvor reindriftens uttalelser og henstillinger angående
inngrep i reinens beiteområder. Inngrep og innskrenkninger fører til en "bit-for-bit avspisning"
av beiteområdene som fører til økte forstyrrelser for reinen som igjen fører til merarbeid for
reindriftsutøverne og økte konflikter da reinen presses på mange hold og kommer naturligvis
til områder med uskjermet innmark eller andre områder der det skaper konflikter med de
fastboende. Det må komme til en forståelse og respekt til hverandre gjennom
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kunnskapsutveksling og kompetanseheving og dialog mellom reindriften og andre interesser.
Reindriften bør også få tilbakeført gamle samiske bruks/beiteområder som de er blitt fratatt.
Dette er områder som reinen best kan nyttiggjøre seg da de stort sett er bevokst med mose
og lav. Forskjellige arrangementer og økning i turisme og annen ferdsel i utmarka fører til uro i
beiteområdene som igjen fører til behovet for at gamle samiske bruks/beiteområder må
tilbakeføres til beiteområder for reindrifta. Økning i turisme og bruk av utmark virker til å være
høyt ønsket av kommunene og andre aktører i områdene, kommunene må være bevisste på
sine forpliktelser til å sørge for at næringsgrunnlaget for reindriften ikke forringes eller blir
dårligere av den grunn. Utnyttelsen av reinens biprodukter utenom kjøttet burde vært bedre,
for å få gjort det kreves det at flere enn kun sijteandelsinnehaveren i sijten har mulighet til å
jobbe innen næringen. Disse biproduktene er mange, alle deler av reinen kan utnyttes i en
eller annen form. Mye av dette er duodji/sløyd materialer som skinn, horn, bein, sener osv.

To av de som har svart har oppgitt at de har planer om å også utvide med annen næring med
utgangspunkt i ressurser fra reindriftsnæringa i form av språk, kultur, duodji og annen samisk
fagvirksomhet.
For halvparten av de som har svart er det planer om overdragelse av sijteandelen / generasjonsskifte
innen 10 år, én av de svarte sier det er planer om generasjonsskifte innen 2 år, mens 37,5 % av de svarte
ikke har noen konkrete planer om overtakelse.
Akkurat halvparten opplever rekrutteringen til reindriftsnæringa som god og akkurat halvparten opplever
den som dårlig.
75 % svarer at de opplever den økonomiske forutsigbarheten i reindriftsnæringa som vanskelig. Dette
begrunnes med at prisen på kjøtt er uforutsigbar og at utgiftene øker mer enn inntektene. I tillegg nevnes
rovdyrproblematikken som en årsak, da rovdyrerstatningen oppleves som lav.
Åpne spørsmål til slutt:
Hvordan oppleves Røros kommune som pådriver for reindriften og hva synes du kommunen kan/bør
gjøre eller bidra med for å bedre vilkårene for reindriften?
Av totalt 7 svar er alle enstemmig i at Røros Kommune ikke bidrar nok for reindriften. Det påpekes at
kommunen prioriterer andre interesser foran reindriften, har for liten kompetanse, mangler gode rutiner
og administrasjon som skal ivareta reindriften og at de ikke er åpne for innspill som kommer fra
reindriftssamer.
Hva anser du som de tre største utfordringene for reindriftsnæringa framover:
1) Tap av beiteområder
2) Forstyrrelser i form av snøscooterløyper/ hundekjøringsløyper
3) Rovdyr
Hva anser du som den største muligheten for reindriftsnæringa framover:
- At reindriften produserer en vare som blir mer og mer verdifull
- Produsere mer reinsdyrkjøtt - klarer ikke å dekke etterspørselen i dag
- Kompetanseheving blant styrende organer og økt kunnskap blant folk flest. Reindriftsnæringen er
eksperten på reindriftsutøvelsen selv om de ikke har noen professorgrad eller lignende på feltet,
det er fra reindriften kunnskapen må innhentes. Gjerdeloven må gjeninnføres eller begynne å bli
tatt på alvor igjen, reindriftsloven må endres på de punkter som fører til urettferdighet imot
resten av samfunnet, arbeidet med SRU 2 må straks settes i gang igjen i regjeringen.
- Håp om å få utvide vinterlandet, så reinen får mere ro, p.g.a. økt turisme og ferdsel.
- Å leve med en "nøktern" reindrift, der reindriftslivet får være den trygge ramme for vår kultur, og
at vi kan videreføre vår kultur og kunnskap til våre etterkommere, og ikke la naturrelatert
verdifull kunnskap forsvinne. Det gir en verdi for flere enn oss, for lokalsamfunnet, uten å måtte
gripe inn i økosystemet med tilførsel av noe kunstig til næringskjeden.
- Bedre omtale av alle produkter fra det fenomenale reinsdyret. Måtte reinflokken få fred.
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GRUPPEDISKUSJON UNDER ÅPENT MØTE
I forbindelse med utarbeidelse av ny næringsplan, ble det våren 2017 gjennomført et åpent møte for
næringsliv og politikere. På møtet ble det gjennomført gruppearbeid med diskusjoner knyttet til styrker,
svakheter, muligheter og trusler innen de fem ulike områdene:
- Industri
- Reiseliv
- Lokalmat
- Kultur og kreative næringer
- Bærekraftig utvikling
Resultatene fra gruppearbeidet oppsummeres slik:
Gruppe 1: Industri
Styrker:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bredt industrimiljø historisk over tid
Varierte industribransjer/ mange aktører
Høy kompetanse/ høy utdanning
Varemerket Røros
Bra beliggenhet- logistikk- transport
Tilgjengelige nytt næringsareal- Havsjøveien
Infrastruktur
Vi har en kultur for å få ting til- å få til suksess
Samarbeidsprosjekter i industrien (ARMS, SH: MSS)
Rekruttering- få tak i rett kompetanse

Svakheter:
➢ Planleggingstid i Kommunen- lang saksbehandlingstid mtp reguleringsplanen
➢ Røros Kommune som kommersiell aktør- ikke alltid heldig løsning (Røros Vekst)
➢ Ikke nok variert areal
➢ Ikke nok tilgang til til risikokapital
➢ Ikke nok samarbeid med FoU miljø
➢ Ikke nok botilbud
➢ Flere alternativ for boliger ved rekruttering, både tomter og boliger
Muligheter:
➢ Bygge mer på den eksisterende industrien gjennom samarbeid med FoU miljø
➢ Lett å finansiere gode prosjekter, men vi trenger mer risikokapital
➢ Knopskyting
➢ Bli flinkere på å rekruttere utenfra
➢ Flere lærlingeplasser, mer samarbeid mellom industribedriftene og VGS
➢ Bedriftsringer- flere bedrifter som samarbeider om samme lærling
➢ Traineeordninger- få enda flere bedrifter med på ordningen
➢ Se på boligbygging- fortetting nær sentrum
➢ Flere og mer varierte kontorlokaler i sentrum
➢ Industriturisme- Rørosmeieriet, Røros Slakteri, Røros Tweed
➢ Reguleringsplan i Tollef Bredalsvei- Adkomst- parkering
➢ Arbeidsgiversatsen
➢ Stabil arbeidskraft- vi beholder de som kommer
➢ Se på muligheten for en produksjonsteknisk linje på VGS
Trusler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Manglende regionale utviklingsmidler/ Rammebetingelser sentralt
For mye hytte/ fritidsboliger i sentrum
Kompetansemangel på teknisk produksjon
Lokalt desentralisert høyskoletilbud- Vi mister kompetanse
Tilgang på raskt areal- lang saksbehandling
Tilgang på større investeringer
Manglende FoU i bedriftene

Gruppe 2: Reiseliv
Styrker:
➢ Unikt vintersted- ikke et kunstig landsby
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sterkt merkevare
Mange arrangementer
Flyplass
Hyttefolket som bruker staa
Mye å være stolte av
Mange frivillige som stiller opp
Nærhet til Sverige
Mange som vil satse- eks badeanlegget
Urbant
Spennende omlandsmuligheter

Svakheter:
➢ Trøtthet i frivillige de samme som stiller opp på kulturelle arrangement
➢ Dårlig vei til Trh
➢ Dårlig tog forbindelse nordover
➢ Ikke optimale parkeringsmuligheter i sentrum
➢ Bobil ”surhet”
➢ Lite mottakelighet for ideer som kan komme i konflikt med vernetanken- Saker vurderes ikke nøye nok før
”nei”
➢ Hytte i sentrum
➢ Høye utgifter å drive reiseliv utenfor sentrum
Muligheter:
➢ Natur
➢ Verdensarv
➢ Kultur
➢ ”Villsnø”
➢ Store arealer
➢ Styrke frivilligheten gjennom økt satsing og bedre strukturering
➢ Kompetanseoverføring
➢ Potensial i fly- bedre bruken av flykapasiteten
➢ Mobilisere unge turister- se på aldersmixen hos turistene
➢ Markedsføre oss på en annen måte som treffer yngre turister
➢ Lokale bruke eksisterende reiselivstilbud
➢ Snøscooter
Trusler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Liten overnattingskapasitet
Kommunikasjonen utad retter seg mot turismen og ikke potensielle innbyggere
Konflikten mellom hytteutbygging og lokale hensyn
Godt voksne turister
Snøscooter
Sentrum avfolkes og blir hytter. Boplikten overholdes ikke.
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Gruppe 3: Lokalmat
Styrker:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Merkevaren Røros- for å videreutvikle lokalmat
Stor lokal kapasitet for videreforedling
Stort engasjement og stolthet
Stort mangfold i lokalmat produksjon
Lokale restauranter som bruker lokale produkter + arrangementet hvor produktene kan vises frem samt brukes
Tillit i markedet

Svakheter:
➢ Kompetanse og utdanning- få ungdom tilbake til Røros
➢ Vi trenger utdanning lokalt
➢ Vi er litt for beskjeden- tørr ikke å fremme oss selv
➢ Produksjonskapasiteten blir ikke utnyttet
➢ Vi er ikke god nok på å fremme det som er positivt
➢ Ikke like god på salg som produksjon- vi trenger å vise / selge oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Muligheter:
➢ Mer samarbeid tettere innen bransjen men også med andre næringer
➢ Samle hele næringer for å mer innspill for å kunne videreutvikle
➢ Ta rollen som lokalmatshovedstad- Vi må styrke den selv og tenke på hele verdikjeden
➢ Øke støtteordningen for primærnæringen
➢ Jobbe mer med markedsføring av lokalprodusentene- bruke media på riktig måte
➢ Gjøre det mer attraktivt å jobbe med primærnæringen- mer generasjonsskifte og nye øyne
➢ Bli bedre på å fremsnakke primærnæringen og reinsnæringen
➢ Bruke mer lokalt lokalt
Trusler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bruken av ”Røros” i merkevarebygging og markedsføring lokal og nasjonalt
Om vi mister primærnæringen- færre og færre som produserer
Store kjeder og merkevarer
Prisbildet på lokalmat
Tilgang på råstoff- eks: Rørosmeieriet
Generasjonsskifte- Hvem vil ta over?
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Gruppe 4: Kultur og kreative næringer
Styrker:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Det skjer mye på Røros av arrangement / kultur
Verdensarv gir grunnlag for historiefortelling og autensitet
Høyt snitt av sysselsatte
Rørosbanken- gir støtte
Kulturkompetansen som gir ringvirkninger til andre etater og næringer
Det levende bymiljøet – ikke kjøpesenter

Svakheter:
➢ Den marginale lønnsomheten
➢ Dårlig tilgang på økonomisk støtte- regionen er for svak økonomisk ift antall arrangement
➢ Å få tak i nok folk
Muligheter:
➢ Potensiale i å utvikle bedre samarbeid mellom arrangementene
➢ Kompetansehus / samlokalisering av arrangementet i sentrum (eks. Tromsø)
➢ Økt interesse for kultur / opplevelser på Røros
➢ Stimulerer til tilbakeflytting
➢ Folkehøyskole- løfte demografiske skjevheter
➢ Økt økonomisk styrke gjennom støtte fra næringslivet
Trusler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bymiljøet- sårbart med mange småbutikker
Boplikten som ikke fungerer
Merkevaren Røros- må være bærekraftig og at omdømme blir tatt vare på
Nedbemanning som virkemiddel for økt lønnsomhet
Klarer vi å ta vare på det vi har?
Leiemarkedet for unge tilflyttere- ved rekruttering av ung arbeidskraft
Huspriser
Dugnadsvolum vokser- sårbart

Gruppe 5: Bærekraftig utvikling
Hva er bærekraft: FNs 17 bærekraftsmål
Styrker
➢
➢
➢
➢
➢

Røros har en unik posisjon
Verdensarv
Mat- lokalmat
Attraktiv merkevare
Kvalitet - Bygningsvern

Svakheter:
➢ Tenke mer helhet
➢ Heie mer på hverandre
➢ For mye konkurranse er ikke god bærekraft
➢ Teambygging mellom kommune/ privat næringsliv
➢ Bygge hverandre opp mer
➢ Jobbe mer sammen – Hele regionen må sees i sammenheng
Muligheter:
➢ Kommune må være en tilrettelegger for å få ting gjort
➢ Spisse næringsfond
➢ Folk tiltrekker folk
➢ Skape næringslokaler der man tiltrekker unge
➢ Kretsløpøkonomi- ikke bruk og kast
➢ Bygge på kunnskap om gjenbruk
➢ Tenke alternative måter for å skape mer lokal arbeidskraft
Trusler:
➢
➢
➢
➢

Alternative energi
Søppelhåndtering
Strømforsyningsalternativer
Vedlikehold av merkevaren- som følge av klimautfordringer

Unge er veldig opptatt av bærekraft og miljø- Kommunen må tenke mer grønt og utvikle det de allerede har begynt på.
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INNSPILL TIL NÆRINGSPLAN:
INNSPILL FRA DE DIGITALE SPØRREUNDERSØKELSENE:
- Det er flott og smart at Røros Kommune gjennom Næringshagen bidrar som støtte til etablerte og
nye bedrifter. I den grad det er behov for næringssjef i tillegg til Næringshagen, er det fornuftig
med regionalt samarbeid.
- Det er ikke klokt at kommunen engasjerer seg med direkte eierskap i næringslivet, og spesielt
ikke sammen med andre kommersielle aktører.
- Utvikle tilbudet knyttet til flyplassen
- Et av de store problemene Røros har i dag er parkeringssituasjonen. I dag er det Femundløp, vår
største parkeringsplass er stengt, og folk vet ikke hvor de skal gjøre av seg, noe som går ut over
butikkenes parkeringsplasser. Jeg vet at både vi på Kiwi, og Prix, er svært utsatt. Men enkeltdager
som i dag, og enkeltuker som martnan er en ting. Noe annet er det om sommeren i fellesferien.
Vi er helt nødt til å ha en ekstra person på jobb hver dag for å passe på at vi har parkering til
kundene våre. Det igjen fører til stor frustrasjon hos turistene. Dette er et stort problem som må
på agendaen.
- Mindre planer - forstå rollen som tilrettegger bedre - jobbe mye mer konkret
- Kommunen i seg sjøl oppleves ikke å ha bidratt til etablering av nye virksomheter, det er det
næringshagen som har gjort. Men kommunens rolle bør være å jobbe ut mot nasjonale føringer ,
storting og regjering for at både statlige og andre offentlige bedrifter gjerne kan flyttes ut i
distriktene. Som norsk kulturminnefond. Da genereres også flere virksomheter.
- Bidra med å gjøre spesialisthelsetjenesten lettere tilgjengelig for flere ved å styrke private
spesialister/avtalespesialister
- Kommunen må være en JA- kommune som tilrettelegger for privat og offentlig vekst. I dag
oppleves den som krevende og vanskelige, tidskrevende, lite effektiv og som en NEIkommune.
- Viktig å videreutvikling bærekraftige fortrinn
- At det er muligheter å utvikle eksisterende bedrifter i kommunen, skyldes at det er andre aktører
en kommunen, f.eks. Næringshagen som gjør jobben. Ikke kommunen gjennom sin regioanle
næringssjefer (avvikles)!
- Det er viktig at rammebetingelser som god infrastruktur er på plass, høy leveringssikkerhet, og av
god kvalitet. Kommunen kan bli bedre på dette ved å være mer offensiv i hvordan verdivurdering
av bygg gjøres. Ekspempelvis er HÅGbygget verdivurdert til MNOK 50 av Røros Kommune og
eksterne faginstanser SBSeating bruker setter verdien på bygget til ó parten av Røros Kommune’s
vurdering , 25 MNOK. Dette gir store utslag i beregning av eiendomsskatten og kan ramme
bedriften hardere enn nødvendig. Her må kommunen se verdien av å ha bedriften på Røros vs å
hente ut det som går av skatter. Eiendomsskatt på næring bør differensieres / bidra til at
bedriften har et konkurransefortrinn ved å være lokalisert på Røros vs andre steder i landet /
andre land. Når det gjelder adkomst til vårt industriområde er dette også problematisk, med
utkjøringen ved krysset i Sundveien som er veldig skarp nesten 180 grader sving, og så går rett
inn i en bakke (mot Kjellmark), hvor bilene ofte blir stående fast. Vi har ved flere anledninger
utbedret dett krysset på vår regning (senest ny asfalt sommeren 2016)
Vår egen bedrift og regionen for øvrig trenger flere og større arbeidsplasser til regionen for å
gjøre regionen til en attraktiv bo- og arbeidsmarkeds region. Tilgang på nødvendig kompetanse
og flere attraktive arbeidsplasser. Der det finnes arbeid , dit flytter folk.
- Statlige arbeidsplasser kan flyttes ut i distriktene dersom de viktigste kriteriene er på plass:
Utdanningsinstitusjoner (vidergående skole og høyskoler), Kommunikasjonsforhold , relevante
fagmiljøer og tilgang på kompetanse. For å bidra i dette arbeidet og påvirke sentrale myndigheter
i riktig retning må kommunen ha gode planer, tilgang på arealer, jobbe for flyplass, vei, jernbane,
strømtilførsel, utdanningstilbud og inneha god kunnskap om næringslivet og deres behov til
enhver tid.
- Næringssjefens rolle må være tydeligbeskrevet og tilstrekkelig avgrenset til å kunne gjennomføre
det som kreves i vår egen kommune.

23

-

-

-

Kommunen bør profesjonalisere seg ved å ha tettere kontakt med, og kvartalsvise møter med
næringslivsledere i Røros kommune. Større åpenhet, større fleksibilitet - skape et mer effektivt
handlingsrom for utvikling og vekst.
Jeg syns både samfunnsdelen som var ferdig i 2016 og næringsplanen burde ha et større fokus på
handel i "gata" Handel sysselsetter mange og skaper stadig større verdier i Røros kommune.
Verdensarven forvaltes av handelsbedrifter og huseiere i sentrum, Vi er en slags
"førstelinjetjeneste" for turister, hyttefolk, besøkende og potensielle tilflyttere igjennom å daglig
skape gode samtaler og opplevelser i butikkene ...og kan veilede videre om noen lurer på noe vi
ikke kan svare på. Røros har en uvanlig sammensetning av butikker som ikke er kjedetilknyttet og
som samarbeider godt...noe som etter hvert er så unikt i Norge at det daglig bemerkes som noe
fint av våre kunder. (både lokale og besøkende) Jeg mener at det her ligger et potensiale som ikke
er godt nok forvaltet. Vi har et godt rykte som et hyggelig sted å handle med et spennende utvalg
butikker. Vi kan velge å være stolte av det, å bruke det i fortellingene om en fin kommune både å
besøke og bo i. ....eller vi kan ta det som en selvfølge (slik jeg syns vi nå gjør :O)
Gjør det enkelt med tilflytting. Økt kompetanse betyr vekst.
En god plan - som gir rask behandlingstid. 3 - 5 års fritak for eiendomsskatt.
Som en bedrift med 25 ansatte, kunne vi tenkt oss et møte med kommunen en gang i året, for å
snakke litt om vår planer fremover.
Kommunen må gjennomføre 1 til 1 samtale med de viktigste bedriftene, lytte til innspill.

ANDRE INNSPILL:
-

Planverket viktig.
Forutsigbarhet i regulering og planer. Tidsbruk og saksbehandlingen i kommunen må være
effektiv.
Det må gå raskere enn i dag å få gjort kommunal saksbehandling. Arealplaner må være mer
forutsigbare enn i dag.
Få fart på planarbeidet. Er skadelidende når diverse planer ikke er på plass, som f. eks
sentrumsplan m.m. Det gir forsinkelser i forhold til å komme i gang med bygging.
At Røros kommune har en strategi sammen med næringshagen.
Legge til rette for fritidsmarkedet. Gode tilbud til de fritidsfolket.
Noe av eiendomsskatten fra fritidsboliger kan føres tilbake som investering i friluftslivet som
tilrettelegging i forhold, f. eks stier, løyper løypekjøring m.m
Legge til rette slik at vi får flere turister til Røros. Må ha mere en museer og verdensarv.Bl. a
friluftliv, skiløyper, sti og løyper.
Industriturisme kan være mulig. Omvisning i industri (det finnes slikt opplegg i aquakulturanlegg)
Selge Røros som en av Trøndelags viktigeste industrikommuner.
Positivt om kommunen er interssert. Positivt at en næringssjef som kommer. Det må
nødvendigvis ikke være en næringssjef. Det kan være en person for kommunen.

-

Etablere et kontorfellesskap for gründere og nyetablerte. Gratis husleie med enkel standard.

-

Kommunen kan bruke ressurser til å informere om mulighetene for nyetablerte og etablerte
bedrifter, samt tilegne seg mer kunnskap om bedriftene rundt om i kommunen. Det er stor
forskjell på bedriftene både ut i fra størrelse, beliggenhet og næring, som byr på forskjellige
utfordringer. Det er viktig at kommunen er klar over forskjellene og skaffer seg nyttig informasjon
om kommunens bedrifter. Vis interesse og ikke prioriter de samme bedriftene hver gang! Kjenner
de mangfoldet og deres utfordringer, kan man lettere planlegge kommunens fremtid innenfor
næringsliv.

-

Bruk penger og ressurser på grunnleggende tilrettelegging for næringslivet generelt, og fordel
pengene mer kritisk. Kanskje kan man bruke en større sum på noe som gagner flere bedrifter,
enn å betale mange små summer til mange forskjellige enkeltsaker og foretak.
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-

Fjern eiendomsskatt på bedrifter som ligger i utmarka og som ikke er tilsluttet kommunalt vei,
vann og kloakkanlegg. Vi som holder til i utmarka må dekke alle kostnader på dette selv, samt
vedlikehold – og kan ikke på lik linje som bedrifter som er tilknyttet kommunale anlegg, bare
ringe for å få hjelp om det skulle oppstå problemer. Vi må stå for alle kostnadene selv - uansett,
og likevel betale eiendomsskatt.

-

Fjern eiendomsskatten på bedrifter som har eget vann, vei og kloakkanlegg. Det er også
fordyrende med alle håndverkere som tar både for tid og km.Vi må ha egen brannberedskap på
grunn av vår avstand til Røros, det har vi skrevet under på. Det er også fordyrende. For å
motivere neste generasjon er dette et meget viktig tiltak.

-

Legg til rette for arbeidsplasser utenfor sentrum, kanskje bruke fritak for eiendomsskatt på
næring som lokkemiddel?

-

Det som er viktig for oss å formidle er at reinnæringa er vår viktigste samarbeidspartner, og for
oss er det viktig at det tilrettelegges for at denne næringa kan ha en sunn og god drift i framtiden.
At det er sikret nok areal til beiteområde for næringa, slik at tilgangen på råvaren opprettholdes,
er meget viktig. Det er også viktig at vi som driver i samme næring, ikke bare i reindriftsnæringa,
men i primærnæringa generelt, kan samarbeide og gjøre hverandre god. Er kommunen klar over
hvor mye næringen innenfor reindrift og landbruk utgjør for kommunens inntekter og
arbeidsplasser?

-

Det viktigste er å utvikle Rørosregionen Næringshage slik at de kan fortsette å være det apparatet
for næringsutvikling.

-

Det har ikke fungert med regional næringssjef. Har vært fraværende. Næringshagen kan være
«næringssjef». Trenger ikke ha næringssjef. Ressursene kan evt brukes på næringshagen.

-

Markedsføring som er gjort de siste årene siste årene gjennom TV-innslag har hatt stor verdi.

-

Kommunen må se en helhet i det de sier og gjør. Utviklingen innenfor matbransjen henger
sammen med satsningen og utviklingen i primærnæringene, for eksempel viktig at Røros
kommune har opprettet nydyrkingstilskudd.

-

Gjelder FOT-rute. Det må være et mål å få til 3 avganger med Gardermoen daglig.
Jobbe for charterturisme om vinteren.
Rørosfly er avertert til salgs. Mulig treningsområde for droner.

-

Det er mange arbeidsplasser og sentrale kompetansemiljø innen forvaltning og formidling av
kulturarv og verdensarv på Røros. Disse miljøene er også viktige som kunnskapsprodusenter som
grunnlag for ny næringsutvikling.

Grunnlaget for den samiske kulturen og næringa har større og større fokus. Den samiske
kulturen består ikke uten reindrifta, og reindrifta er avhengig av et mest mulig intakt
naturgrunnlag. Sett i forhold til f.eks. formuleringene om fritidsbebyggelse og
reiselivsaktiviteter i utmark, er det viktig at det å ta vare på naturgrunnlaget fokuseres.
I relasjon til verdensarven fokuseres også integrasjonen og sammenhengen mellom naturog kulturverdiene sterkere og sterkere og sterkere internasjonalt. Verdensarven hos oss
omfatter store områder med verdifull, kulturpåvirket natur med høyt biologisk mangfold,
og trekker vi inn verdiene i buffersonen i Cirkumferensen blir dette enda tydeligere.
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Bærekraftomdømmet, en stor mulighet
Røros kommune har allerede et etablert omdømme på et sted som er bærekraftig. Reiselivet har mottatt
flere priser under denne pyramiden, og det ligger mange verdier i verdensarven og naturen som gjør at vi
har alle muligheter til å ta en MYE sterkere posisjon som en bærekraftig, miljøvennlig og framtidsretta by.
Hvis ikke Røros klarer det, hvem skal klare det da!? Vi kan ta tydelige valg på at vi skal ha en
livsløpstankegang ift til boligutbygging, samfunnsutvikling og tilrettelegging for grønt næringsliv (mat,
industri mm). Jeg tror resten av landet, besøkende og potensielle tilflyttere forventer det av oss!
Ta posisjonen som landets beste gründerstad
Røros kommune bør ta tak i ideen om «Gründerløkka» som Baard Amundsen lanserte på et møte
arrangert av Rørosregionen Næringshage september 2015. Det finnes i dag ikke nok arbeidsplasser til alle
som har lyst til å flytte og prøve jobbe på Røros! Det å legge tilrette for ar vi skal være best i landet på
etablererskap bør være et tiltak for å skaffe flere arbeidsplasser. Det bør omfordeles midler til å
subisidere gratis/svært rimelige kontorplasser for unge folk, med innovative ideer. En HUB i inspirerende,
sentrale og kreative lokaler som generer aktivitet og gjør Røros til et mer attraktivt sted for andre unge
voksne. Tilbudet om spotpris/gratis plass i et sånt sted må selvsagt være tidsbegrensa. Prosjektet kunne
hett f.eks. FjellGründer, Gründerstaden eller GründerHjertet.
Velg med hjertet skaper arbeidsplasser
Velg med hjertet (velgmedhjertet.no) har potensial til å bli arbeidsplass for unge ambassadører mellom 20
og 30 år, som har som oppgave å arbeide med omdømmebygging, ønske innflyttere/tilflytter i Røros (og
gjerne i de sju andre i Fjellregionen) varmt velkomment, og som aktivt jobber for at de faktisk blir! Velg
med hjertet kan gjerne ses på som kommunens utvida servicetorg, førstelinjetjeneste og
markedsføringsbyrå.
--Våg å være annerledes - sats ungt og grønt!
Røros Kommune er en flott kommune og det blir gjort utrolig mye bra innen både offentlig og
privatsektor! Men. Det er også en ganske tradisjonell, trygg og kjedelig kommune, som alltid velger det litt
trygge og trauste. Jeg håper og tror at kommunen er villig til å ta noen grep om egen fremtid, våger å
være litt annerledes og litt spesiell – jeg tror nemlig at det lønner seg!
Bærekraft og miljø – reiseliv og troverdighet
Røros har vært flinke på både reiseliv og bærekraft, men det begynner mange andre også å bli. Kravene
og tempoet i omstillinga kommer til å bli betydelig økt, og du ser at det iverksettes mange gode tiltak –
kanskje spesielt i en del byer. Dette er jo utelukkende bra, men det følger også med en del forventninger
fra både innbyggere, tilreisende og potensielle tilflyttere når en kommer til Røros, som markedsfører seg
med bærekraft.
Jeg tror f.eks. at tilreisende forventer bilfrie gater i Røros sentrum, av flere grunner. Det ene er av rene
klima- og miljøhensyn, det andre er at Kjerkgata og Bergmannsgata er to av de mest fotograferte plassene
på Røros. Jeg ser titt og ofte at turister, og gjør det også selv, står og venter og venter på å ta et øyeblikk
hvor det ikke kommer biler kjørende i gata sånn at de kan forevige minnet om den gamle gata uten å bli
forstyrra av Toyota-er på tomgang.
Når vi er inne på dette med miljø og bærekraft, så kan jeg ikke fatte og begripe at Røros Kommune
kjøpte/leaset bensinbiler i 2016! Innbyggerne har stemt på partier som lovet ren el-bilpark innen 2020(?).
Det sender et dårlig signal, og det er i verste fall en omdømmeutfordring for flere aktører med navnet
Røros i seg. Disse andre aktørene burde også naturligvis i størst mulig grad forflytte seg med elbiler. Røros
Kommune kunne kjøpt en håndfull biler med hybridmotor, som kunne tatt hjemmesykepleien til Brekken,
Glåmos osv, men kjørt på el i sentrumsområdene. Hver gang de lader bilen, så går en del av pengene
tilbake i kommunekassa, siden Røros Kommune er hovedaksjonær i Røros E-Verk.
Røros Kommune burde også ha et ekstra årvåkent øye rundt reiselivsutvikling. Hvilken type reiselivsplass
ønsker vi å være og hva ønsker vi å legge til rette for. Personlig hører jeg til de som er skeptiske til å gjøre
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denne plassen som alle andre destinasjoner, og det tror jeg veldig mange er enige med meg i.
Snøscooterkjøring kan de holde på med i landets andre kommuner, mens Røros burde være en kommune
som ikke tilbyr dette for å skille seg ut. Når regjeringa i reiselivsmeldinga sier at, «nasjonale turstier av høy
kvalitet vil skape gode opplevelser for turistene…», så kjenner jeg at skepsisen i meg kommer. Greit nok at
Kjerag, Lofoten og Trolltunga har noen utfordringer rundt sanitærforhold og parkering, men vi kommer
opp i følgende problemstilling. Tilrettelegging på disse plassene vil naturligvis sørge for enda mer besøk og
enda mer økonomisk vekst, men hvor legges lista? Ønsker vi brostein inn til Bjørnhollia, trapper til
Galdhøpiggen (Gaustadtoppen har jo fått), gatelys til Trolltunga og gelender på toppen av Kyrkja? Røros
har mange flotte utmarksområder, og bør være fremoverlendte når det kommer til å ivareta disse, både
for naturens skyld, men også for å ha den kvaliteten og særegenheten som jeg tror veldig mange andre
kommer til å rote bort de neste åra.
Det burde også stimuleres til andre type overnattingskonsepter i kommunen. I utlandet eksploderer det
med overnattingskonsepter som er knytta til gårder, bittesmå hytter, canvastelt og lignende. Kanskje det
ikke er flere hoteller vi trenger, men flere andre type konsepter. Med to store aktører på Røros som styrer
nesten hele markedet blir det utfordrende å holde et fornuftig prisnivå, og kvaliteten på produktet
forringes i mine øyne. Hvorfor koster burgerne på Røros mer enn de gjør på en god restaurant i
Trondheim hvor kokken ble nr. 2 i VM i kokkekunst?
Konkrete tiltak:
• Gågater
• EL-biler
• Si nei til snøscooterkjøring
• Vern av flere områder
• Stimulere til andre type overnattingskonsepter og spisesteder
Kultur
Se til Tromsø, hvor de har samlokalisert helsestasjon, fritidsklubb, kulturskole, øvingsrom, platestudio,
grunderhotell med mer. Hiv ut kommunens administrasjon eller politiet, skap et miljø hvor disse tingene
er lokalisert midt i sentrum! Musikk kan læres, øves på og spilles inn i samme bygg. Ungdomsbedrifter kan
være med på å markedsføre og selge de samme artistene! Miljøet blir dynamisk og spennende, og i
Tromsø sier de som driver platestudioet at det er en ekstremt viktig faktor for de at de har så tett kontakt
med ungdomsmiljøene for å klare å holde seg oppdatert på teknikk, trender osv.
I forlengelsen av dette tror jeg at det kan oppstå ny arrangementer og andre type arrangementer enn hva
vi kjenner i dag. Jeg vet at mange er skeptisk til utvikling av flere arrangementer, men vi må være såpass
ærlige at vi innrømmer at stort sett alle arrangementene er retta mot godt voksne, høykultur eller idrett.
Det er lite for ungdom som kanskje står utafor det organiserte, og dette er en nasjonal trend. Røros
Kommune må også være en plass for disse!
Vi har allerede flere gode og sterke arrangementer, men de er sårbare når det kommer til ressurser,
marginer og strekk i frivilligheten. Jeg mener at alle arrangementene burde ha felles administrasjon, men
jeg opplever jo at flere sentrale aktører er redd for det. Det er ikke så rart, det er en stor omveltning, og
det ville jo betydd færre ledere – og det er jo aldri lett. Hvis ikke det er mulig burde de minimum sitte
sammen, slik at en kan utveksle ideer, forbedre konsepter, jobbe mer strategisk mot samarbeidspartnere
og synliggjøre verdien for f.eks. reiseliv og lokalmat. En kan utveksle kompetanse, noen er sikkert gode på
økonomi, mens andre er bedre på sosiale medier. I tillegg ville det vært mindre sårbart ved f.eks. avslutta
arbeidsforhold, sykdom eller lignende.
Konkrete tiltak
• Kompetansehus i Bergmannsgata
• Musikkfestival
• Samlokalisering av administrasjonen av alle arrangement
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Gründermiljøer
Gründere vil alltid være viktig for alle kommuner. Ikke bare fordi de skaper egne arbeidsplasser, men de
skaper synlighet og dynamikker i eksisterende miljøer. For å være attraktive for disse burde en virkelig
vise at en er villig til å satse på disse, og la de utvikle et miljø på deres premisser. Vang i Valdres har gjort
det på sin måte, Røros på sin og Henningsvær på sin.
Siden Røros sliter med å tiltrekke seg unge voksne ville jeg spesielt lagt merke til det som skjer i
Henningsvær. Jeg og noen andre fikk selv tilbud om å kjøpe den for 1 kr i 2010, men skjønte ikke helt hva
vi skulle gjort med den utover å bygge hotell. Mot slutten av 2014 kjøpte fire gutter bygget, og nå
sovealkover, sovesaler, studieleiligheter, guiding, klatring, konserter, kunstutstillinger, kafe, bar og
restaurant og festivaler der. Altså co-working og co-living (som også eksploderer i utlandet) som beriker
både de som jobber og bor der, men likefult lokalsamfunnet. Før jul fikk de en ide om å lage en liten
musikkfest som skulle markedsføre Trevarefabrikken, og sommerens festival med 500 billetter ble utsolgt
på 12 minutter uten å ha lansert en eneste artist. Da skjønte de at oppmerksomheten var der og at lista
var lagt, så da booka de like gjerne inn blant annet Sondre Justad, Bendik og Marit Larsen. De har også
årlige konserter på toppen, Festvågtinden, men Sondre Justad (søk det opp på youtube – fantastisk
reklame!)
• Gratis leie på kontorhotellet det første året!
• Enda bedre – finn et eget bygg til dette miljøet hvor de kan utvikle seg på egne premisser!
• Vri næringsfondet til å primært støtte gründere under 35 år.
Lokalmat
Bistå og hjelpe miljøet til å vinne offentlige anbud, både lokalt og nasjonalt.
Litt på siden
Benker i sentrum – hvorfor er det ikke mulig å sette seg ned på en benk flere plasser i gata? På andre sida
av kirka? På toppen av slagghaugen?
Som mange nevnte bør det umiddelbart bli gjort noe med boliger, boplikt og tomer. Mange tjener sikkert
gode penger på at det blir press i markedet, men når kvadratmeterprisen på Røros ligger tett opptil den i
Drammen begynner en å få et forklaringsproblem med tanke på kjøp av bolig og inntekt. Mange bedrifter
på Røros sier at de må ligger 15% under for å fortsatt kunne være her, men da må jo enten kommunen
gjøre noe med tomteutvikling, og på den måten prisene, eller så må jo f.eks. SB Seating forvente seg
høyere lønnstrykk de neste åra. Så kan en ide være å avvikle det kommunale tomteselskapet, hvis det er
de som er årsaken til at det ikke finnes attraktive tomter i kommunen? Jeg tror de fleste jeg kjenner som
bor i Gjøsvika ikke vil bo der, og for folk flest er ikke Glåmos et alternativ.
En folkehøgskole på Røros kunne skapt i overkant av 20 årsverk. Prosjektet burde i større grad vært
drevet frem av yngre krefter, som så muligheten til å skape sine egne arbeidsplasser basert på sin egen
kompetanse.
Bergindustri:
I 333 år ble det hentet ut kobber fra bergene rundt Røros. Kobber har en stor plass i Røroshistorien, og
kan også komme til å få en stor plass i fremtidens Røros.
Produksjon av El-biler får etterspørselen etter Kobber til å skyte i været. Nå ber Norsk Bergindustri Røros
legge inn planer for kartlegging av mineralressursene i næringsplanen for kommunen.
– Norge har i dag en bergindustri som omsetter for 12,5 mrd. kr. i 2015, og der Norges geologiske
undersøkelse anslår at det ligger verdier for 2 500 mrd. kr i norske fjell. Kobber som det ble drevet på
Røros vil være avgjørende i det grønne skiftet, jf. f.eks. at en Tesla bruker tre ganger så mye kobber som
en bensinbil. Kobber vil også være sentral i elektrifisering. Erfaring tilsier at der en allerede har funnet
forekomster, finnes det ytterligere verdier i fjellet. Det kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser og
virksomhet i regionen, på en bedre og mer bærekraftig måte enn før, skriver Norsk Bergindustri i
et innspill til rullering av næringsplanen.
Norsk Bergindustri ber Røros kommune arbeide for at mineralressursene i Rørosregionen kartlegges, og
iverksette en mulighetsstudie for å kartlegge mulighetene for mineralutvinning i regionen, sett opp mot
eksisterende verdensarvområder samt andre eventuelle restriksjoner på arealene. De mener Nordgruvefeltet bør prioriteres.
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