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1 RÅDMANNENS FORORD
Røros kommune ble i september 2017 utmeldt av register om betinget godkjenning og
kontroll (ROBEK-lista). Utmeldingen er resultatet av et stort omstillingsarbeid i hele
organisasjonen, der folkevalgtes beslutninger er iverksatt og har lyktes.
Røros kommune legger altså frem budsjettet for 2018 uten å befinne seg på ROBEK-lista,
noe som gir et større handlingsrom for gode prioriteringer i årene fremover. 2015 og 2016 ble
gode år for Røros kommune resultatmessig, blant annet som følge av skatteinntekter med
engangseffekt. I 2017 har disse blitt betydelig redusert. I økonomiplanen for perioden 2018 til
2021 har kommunen sett det nødvendig å ta ekstra hensyn til sentrale føringer ifht
skatteinngang, og rammeoverføringene som er gitt i forslag til statsbudsjett 2018. Staten
stiller også et krav til effektivisering av kommunen med 0,5% per år. Økonomiplanen for 2018
til 2021 bærer derfor preg av at kommunen fortsatt befinner seg i en anstrengt økonomisk
situasjon.
Budsjett og økonomiplan er rådmannens viktigste arbeidsdokumenter. Det overordnede
målet med rådmannens budsjettforslag er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi
som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden.
Vedtaket fra årets budsjettkonferanse inneholder de politiske prioriteringene som rådmannen
tar med seg inn i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Følgende prioriteringer ble valgt:
videresatsing på endring av omsorgsstruktur, utredning av ny barnehagestruktur, satsing på
kompetansebygging gjennom oppfølging av tiltakene i kompetanseplan, og videre satsing på
næringsutvikling som vedtatt i den reviderte næringsplanen. Prioriteringene er nå innarbeidet
i forslaget til budsjett og økonomiplan for 2018 til 2021.
Økonomiplan 2018-2021 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste
fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling har rådmannen tatt
utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, forslag til
nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig drift på
497 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det viktig å fokusere både på
omfang og bredde i det tilbudet som gis. Rådmannen vektlegger det gode arbeidet som
nedlegges av ansatte i hele organisasjonen, og som bidrar til gode velferdstjenester for
innbyggerne våre.
Rådmannen er tilfreds med å kunne presentere et budsjett i balanse som inkluderer
avsetting til disposisjonsfond, hvor man til og med kan styrke virksomhetsområdene
sammenlignet med 2017-budsjettet. Likevel oppfattes budsjett 2018 og økonomiplan 20192021 som svært stramme. Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye
utfordringer som må løses. De har store ambisjoner om utvikling av tjenestetilbudet, noe som
er positivt og understreker et høyt ambisjonsnivå hos fagfolkene våre. Dessverre er mange
av disse ambisjonene høyere enn et realistisk budsjett tillater i denne omgang.
Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriving viser at innbyggertallet i Røros
kommune forventes å passere 6000 i 2028. Flere brukere av kommunale tjenester, endrede
rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet setter kommunens evne til å levere gode
tjenester, under press. Det vil fortsatt være behov for ytterligere effektiviseringstiltak i årene
fremover. Det forventes at kommunen skal forvalte skattebetalernes penger på en best mulig
måte. Likeså øker kravene fra innbyggerne knyttet til rettigheter, og dertil krav om tjenester
av høy kvalitet. For at kommunen skal oppfylle kravene må den drives effektivt, og samtidig
legge til rette for bruk av ny teknologi. For å få dette til må man evne og ha vilje til å drive
endringsarbeid. Dette betyr i praksis omstilling både for innbyggere, ansatte, ledere og
politikere.
Rådmannen prioriterer de viktigste oppgavene først; et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for
barn og unge, trygghet for eldre og omsorgstrengende, og et sikkerhetsnett for de som faller
utenfor. For å lykkes med disse satsingene har Røros kommune tilpasset og forbedret
organiseringen av kommunen i ulike ledd. En endring av ressursbruken skal gi flere og bedre
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tjenester. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig å kun fornye og forbedre kommunens egen
organisasjon. Rådmannen mener det er viktig at kommunen vurderer å ta i bruk mer
konkurranse, se på om noe av kommunal eiendom kan selges, videreutvikle samarbeidet
med frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører som kan bidra til et samarbeid for å
lykkes med fremtidens krav til lovpålagte oppgaver.
Å legge til rette for forebyggende arbeid for å sikre en god helse gjennom hele livet, er en av
de viktigste oppgavene i samfunnet. Et tjenestetilbud som setter fokus på forebygging hos
innbyggernes helse er prioritert i budsjettforslaget, og kommer til uttrykk på flere av
tjenesteområdene gjennom tiltak som er godt innarbeidet i virksomhetene. I 2017 ble
folkehelseplanen vedtatt, oppfølgingen og innfasingen av tiltak blir prioritert og innarbeidet
som satsinger for Røros kommune i økonomiplanperioden.
Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale
satsningsområdene for å kunne møte framtidens utfordringer innenfor kommunens helse- og
omsorgstjenester. Samlokalisering av enheter og tjenester med tilknyttede boenheter, hvor
det planlegges og organiseres for stordriftsfordeler for å utnytte kapasitet og skape synergier,
er sentrale virkemidler for å kunne møte fremtidig vekst og behov innenfor stramme
økonomiske rammer.
Realisering av ny omsorgsstruktur fordrer et radikalt omstillingsarbeid innenfor alle
virksomheter som tilhører helse og velferd. Tilpassede, effektive og kunnskapsbaserte
tjenester skal prege det forebyggende arbeidet. De samme kvalitetene skal sikre
innbyggerne rett hjelp til rett tid når de blir syke. Dette krever investeringer både i kunnskap,
kompetanse og samhandling. Samtidig må alle virksomheter i kommunen reflektere over
forebygging og folkehelse i sitt arbeid.
Til sammen vil tiltakene bidra både til å redusere kostnadene og høyne kvaliteten på
tjenestene. I møte med morgendagens omsorgsutfordringer blir det nødvendig å mobilisere
samfunnets samlede omsorgsressurser, og se nærmere på samarbeidet mellom
omsorgsaktørene og på hvordan de samlede ressursene kan nyttiggjøres.
Kommunens innbyggere kan også bidra til å skape et sterkt velferdssamfunn.
Medborgerskap og tillit er nøkkelord for aktive innbyggere som tar ansvar og deltar i
fellesskapet, ikke bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en
forskjell for hverandre i det daglige.
Kommunen vil også ha fokus på innfasing av den nylig vedtatte kommunikasjonsstrategien.
Innbyggerne skal sikres riktig informasjon til riktig tid, samtidig som informasjonen skal være
lett tilgjengelig. Ved hjelp av moderne teknologiske løsninger skal kommunen oppnå
effektiviseringsgevinst også på dette området.
Røros kommune har svært mange dyktige medarbeidere. Kommunen har en liten, men
effektiv administrasjon. Oppgavene er mange og arbeidspresset er til tider urimelig stort.
Uforutsette politiske bestillinger kan utløse dette. For 2018 og fremover ønsker rådmannen
en tettere dialog med de folkevalgte om hvordan nye oppdrag skal forstås og prioriteres.
Rådmannen legger med dette frem et budsjett som vektlegger at den gode styringen og
kontrollen som er vist de siste årene vil fortsette også i 2018. Budsjettet gir lite rom for store
endringer, men utover i økonomiplanperioden 2018-2021 vil handlingsrommet bedres noe.
Røros 07.11.17
Bernt Tennstrand
Rådmann
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1.1 Politisk og administrativ organisering
1.1.1 Organisasjonskart politisk organisering

1.1.2 Organisasjonskart administrasjonen

1.2 Kommunalsjef organisasjon
Røros kommune gikk ut av ROBEK i 2017 etter en intens og krevende omstilling av
kommunens økonomi. Omstillingsarbeidet var imidlertid ikke bare økonomisk motivert, men
krevde en endring og utvikling av organisasjonen som helhet. Selv om kommunen nå er ute
av ROBEK, betyr ikke dette at omstillingsarbeidet er fullført. I årene framover vil arbeidet
med å få nye rutiner, styringsverktøy og planer til å få «satt seg» i organisasjonen kreve
betydelig innsats. Endring og utvikling er en konstant faktor, og organisasjonen må endre
seg i takt med endringer i rammefaktorer og samfunnet for øvrig. Det pågående
utviklingsarbeidet får ytterligere trykk ved at at flere svært sentrale dokumenter ble vedtatt i
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2017. Disse skal implementeres og innfases i 2018 og årene framover og blir gode verktøy
for det videre arbeidet. I 2018 skal også den administrative organisasjonsstrukturen
evalueres etter at den har virket fra 1. mai 2015.
Sentralt i dette er Røros kommune sin arbeidsgiverstrategi. Den er svært omfattende og det
vil stille store krav til målrettet og strategisk arbeid for å få denne til å virke i organisasjonen
som helhet. Arbeidsgiverstrategien vil virke sammen med flere dokumenter, men det er viktig
å trekke fram kommunens nye kommunikasjonsstrategi «Innsiden reflekteres på utsiden» og
strategisk kompetanseplan i denne sammenhengen. Dokumentene inneholder mange
føringer, elementer og tiltak som vil påvirke organisasjonen i ønsket retning, basert på
overordnede føringer i arbeidsgiverstrategien. Kommunikasjonsstrategien har flere sentrale
innsatsområder, men intern kommunikasjon og videre bygging av organisasjonen vil få sterkt
fokus da dette kom fram som et gjennomgående behov da dokumentene var under prosess
ute blant ansatte og ledere.
Organisasjonen Røros kommune har også et stort rekrutteringsbehov i årene framover. Det
er høy gjennomsnittsalder blant medarbeiderne. Strategisk kompetanseplan inneholder med
bakgrunn i dette utfordringsbildet fire strategier for kompetanseutvikling: Interne
læringsarenaer, eksterne læringsareaner, rekruttering og samarbeid og kjøp av tjenester.
Kompetanseplanen underbygger ved at den er tydelig på overordnede føringer og tiltak.
Samtidig med dette, og som del av strategisk kompetanseplan, fortsetter fase to av
lederutviklingsprogrammet i 2018. Den helhetlige satsningen innenfor kompetanse og
lederutviklingen som nå videreføres, vil være et stort løft for organisasjonen. Parallelt med
dette viser sykefraværet en god nedgang i 2017. Dette har hatt stort fokus. Systematikken
rundt IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv) har endret seg samtidig som det er gjennomført
kompetansehevende tiltak både for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dette skal utvikles
også i årene framover og også sees i sammenheng med det pågående arbeidet med
utvikling av heltidskultur. Dette er et av satsningsområdene i arbeidsgiverstrategien.
For å få til fornyelse og endring i organisasjonen, skal Røros kommune ha større fokus på
digitalisering i årene som kommer. Dette vil stille krav til endringsledelse og påvirke våre
medarbeidere i form av krav til endrede arbeidsprosesser og våre brukere gjennom
effektivisering av tjenester. I dette bildet vil det være avgjørende at organisasjonen i større
grad har et brukerfokus når tjenester utvikles. Dette er også et framtredende område etter at
det høsten 2017 ble gjennomført en ny kommunekompassevaluering, en metode som måler
kommunens forvaltningspraksis. Siden forrige måling i 2013/2014 er resultatene blitt generelt
svært mye bedre. Kommunekompasset som metode har vært et suksesskriterie for at
organisasjonen målrettet har greid å omstille seg i så stor grad de senere år. Rapporten
peker samtidig på at det er et stort forbedringspotensiale innenfor to av de åtte
fokusområdene som det blir målt på. Disse områdene er offentlighet og demokrati og
tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering. Det vil med bakgrunn i evalueringen bli
utarbeidet en ny utviklingsstrategi i 2018 som vil stå sentralt i de neste års utviklings- og
omstillingsarbeid. Dette skal løfte organisasjonen videre.
De overordnede planene og dokumentene som er vedtatt og som bygger på
kommuneplanens samfunnsdel, legger føringer for innholdet i budsjett- og økonomiplan og
styringskortene. Disse sammenhengene i plansystemet er komplekse og skal ytterligere
systematiseres og skisseres i 2018. Dette skal gi både medarbeidere, politikere og
innbyggere et bedre innsyn i hvordan systematikken i tjeneste- og organisasjonsutviklingen i
Røros kommune foregår.
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1.3 Kommunalsjef helse og omsorg
Helse og omsorgstjenestene i Røros kommune leverer ulike typer tjenester gjennom hele
døgnet, hele året. Det krever en robust, fleksibel og tilpasningsdyktig tjeneste. Med
endringene som skjer i samfunnet, er det avgjørende viktig at kommunale helse og
omsorgstjenester blir tilpasset fremtidens behov og krav.
Omsorgstjenesten
Gjennom flere år har Røros kommune jobbet med å snu omsorgstjenestene fra en
institusjonsbasert kommune til en kommune som satser på hjemmetjenester og bistand i
eget hjem eller omsorgsbolig. Dette er grep kommunen har gjort for å møte framtidige behov
og for å tilpasse tjenesten til morgendagens brukere. Som man kan se av
befolkningsutviklingen i tabellen på. s.10 er dette helt nødvendig.
For å starte denne snuoperasjonen har kommunen de siste tre årene redusert 20
institusjonsplasser. I budsjettet for 2018 er det imidlertid foreslått å åpne avdelingen ved
Gjøsvika sykehjem, som ble stengt i budsjettåret 2017. Årsaken til dette er at avdelingen
gjennom store deler av 2017 har vært midlertidig åpnet. Rådmannen har fulgt situasjonen tett
og funnet det nødvendig å foreslå at avdelingen åpnes permanent. Økningen i antall eldre er
skissert i 2020, men Røros kommune merker allerede denne økningen og blant disse er det
mange demente med behov for en institusjonsplass. Det totale antallet plasser som er
redusert, er dermed 14.
Som nevnt over er Røros kommune i en omstilling. I denne sammenhengen er
omsorgstrappen til kommunen viktig. Omsorgstrappen (se figur under) viser tjenestetilbudet
som finnes i omsorgstjenesten i kommunen. Den skal synliggjøre mangfoldet i tjenestene og
sikre at det til enhver tid finnes tjenester som dekker behovet til den enkelte bruker. Det vil
være mulig å bevege seg opp og ned trappen når behov endrer seg. På den måten kan man
på sikt redusere bistandsbehovet, samt ha mulighet til å sette inn ekstra ressurser der det er
størst behov. Røros kommune vil i 2018 fortsatt ha fokus på å utvikle trinnene i
omsorgstrappen. Omsorgstrappen som vist under, er en ny og mer tilpasset modell for Røros
kommune.
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I forbindelse med endringen av omsorgstjenestene har prosjekt «ny omsorgsstruktur» vært
viktig. Utvikling av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er sentralt i dette arbeidet.
Byggestart er satt til våren 2018. Dette bygget skal inneholde behandlingsplasser og boliger
med heldøgnsomsorg, samt ulike servicefunksjoner som bl. a dagsenter, kafe og sosiale og
kulturelle treffpunkt.
Prosjektet har vært det viktigste fokusområdet i helse og omsorg de siste årene og vil fortsatt
være det i årene som kommer.
Utfordringsbilde
Arbeidet med budsjett 2018 har vært spesielt krevende. Tabellen i kapittel 3.3.3 viser at
omsorgstjenesten driver kostnadseffektivt i forhold til beregnet kostnadsbehov. Med dagens
driftsform er det vanskelig å effektivisere driften ytterligere, og samtidig videreføre et stort og
viktig prosjekt som skal sørge for å få en effektiv og god drift av omsorgstjenestene i
fremtiden. Tjenestenivået og kvaliteten blir nå satt under press, og man risikerer flere avvik.
Et annet utfordringsbilde er at tjenester for funksjonshemmede får mindre i overføringer for
ressurskrevende brukere, både fordi tjenesten har færre ressurskrevende brukere og at
innslagspunktet for ressurskrevende brukere er høyere.
Befolkningsutvikling

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2019-2021, Årsbudsjett 2018
9

Befolkningsutvikling 67+ 2018-2027
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Som man kan se av befolkningsutviklingen over, så er de grepene som er gjort i
omsorgstjenesten med bakgrunn i hvordan sammensetningen i befolkningen utvikler seg. I
tabellen ser man fordelingen i ulike aldersgrupper. I den neste 10 årsperioden er det
forventet en ganske stor økning av antall personer 80+. Det vil være ganske stabilt frem til
2020 og fra 2023 starter den økende tendensen. Antall personer 90+ øker også jevnt.
Tabellen over viser også en stor økning i unge eldre. Dette vil være en gruppe der flere vil ha
behov for omfattende tjenestetilbud av kommunen.
Helse
Helsetjenesten består av mange ulike avdelinger med fagkompetanse på mange ulike
områder.
På legesenteret er det i 2018 økt ressursbruk på kommuneoverlege. Dette er et viktig grep
både for å få til et mer helhetlig samarbeid mellom tjenesteområder, og for å sikre at
det er nok dekning for å sørge for det samfunnsmedisinske ansvaret kommunen har.
Et annet viktig område det er viktig å ha fokus på i årene som kommer, er brukergruppen
innen psykisk helse/rus. Statlige føringer gjør at flere og flere oppgaver overføres til
kommunen med store forventninger til at kommunen skal ta imot brukere som trenger tett
oppfølging. Det er allerede tidvis store utfordringer med dette i dag. Behovet for et
bofellesskap for brukergruppen er stor. Det er ikke funnet rom for dette i budsjett 2018 og
alternative måter å løse dette på vil være et fokusområde for tjenesten i året som kommer.
I forslag til ny særavtale mellom St.Olavs hospital og Røros kommune, er det foreslått å
redusere en kommunal akutt døgnplass ved Intermediæravdelingen ved Røros sykehus.
Dette på bakgrunn av beleggsstatistikk på denne typen seng.
Planer
Et av to gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse. Det er et viktig
område som skal gjennomsyre hele organisasjonen. Røros kommune sin første
folkehelseplan ble vedtatt av kommunestyret i september 2017. Det ligger flere tiltak i planen
som ikke krever budsjettmessige grep. Det er viktig at virksomhetene tar tak i disse og har
kontinuerlig fokus på forebygging og god folkehelse. Et viktig tiltak i planen er å sette av
midler til en folkehelsekoordinator. Det er dessverre ikke funnet rom for dette i 2018, men det
vil være viktig å jobbe for å finne midler i kommende år. Det skal likevel sikres at
koordineringsansvar for folkehelse er tillagt en stillingsressurs i administrasjonen.
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Lærlinger er et annet viktig område det satses på i Røros kommune. Lærlingplanen ble
revidert høsten 2017, og legger opp til en opptrapping på lærlinger. Innenfor helse og
omsorg, er det til enhver tid 2 lærlinger i omløp.
Røros kommune og andre kommuner i fjellregionen har siden 2015 hatt et samarbeid med
Røros videregående om helsefagarbeiderutdanning for fremmedspråklige. I 2018 skal disse
starte lærlingløp i kommunene og for Røros sin del så vil det bety at omsorgstjenesten skal
ta imot 2 lærlinger ekstra. Dette vil være viktige ressurser som er av stor nytteverdi for
omsorgstjenesten i fremtiden.
Både folkehelse og satsning på lærlinger kan det leses nærmere om i virksomhetene sine
styringskort.

1.4 Kommunalsjef oppvekst
Befolkningsutvikling

Elevtallsutvikling Rørosskolene samlet 2012-2017
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Grunnskole (6-15 år)

Befolkningstrendene- og prognosene innenfor oppvekst er ulike. Elevtallene i skolene har
gått ned de siste årene, og denne trenden forventes å fortsette i årene framover. Samtidig er
det forventet en økning i antall barn 0-5 år i de neste 5-6 årene, noe som vil påvirke
barnehagene våre. Det vil allerede nå allerede nå bli problemer med å tilby
barnehageplasser til de som ønsker det, og dette vil være en økende utvikling inntil
kommunen får på plass en ny barnehage. Til tross for at det er et politisk ønske om at alle
som ønsker barnehageplass skal få det, kan det synes som en umulig oppgave i nåværende
bygningsmasse. Samtidig forventes det et fall i elevtall på skolene i årene framover. Dette vil
legge sterkt press på skolesektorens rammer i fremtiden.
Drift og organisering av tjenestene
Alle innenfor oppvekstområdet må fortsette å tilpasse seg de forventede endringene i
befolkningssammensetningen i kommunen. Stramme rammer fører til prosesser som er
utfordrende både for ledere, tillitsvalgte og ansatte.
Skole
Innenfor skole er det et kontinuerlig arbeid for å effektivisere og utnytte tildelte ressurser på
en mest mulig effektiv måte. Lavere overføringer må føre til at en må omstille driften til et
lavere forbruk. Til tross for store økonomiske og omstillingsmessige utfordringer, har skolene
beholdt fokus på utviklingsarbeid. Både barne- og ungdomstrinn i hele kommunen har de
siste årene drevet med Ungdomstrinn i Utvikling (UiU). Dette løpet ble avsluttet våren 2017,
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og det som ble lært der er nå i drift. Vurdering for læring (VFL), et utviklingsprogram gjennom
Høgskolen Innlandet følges, og dette vil fortsette til våren 2019. Utviklingsarbeidet gir
skolene en felles kompetanse og felles vurderingskultur.
Den samiske avdelingen ved Brekken oppvekst- og lokalsenter har ansvaret for all samisk
opplæring i kommunen og selger fjernundervisning til andre kommuner som har elever med
rett til sør-samisk språkopplæring. Det undervises etter LK06s, det vil si samisk læreplan, i
samisk og på samisk i enkelte fag. De ansatte følger et utviklingsarbeid gjennom
fylkesmannen i Nordland, forsterkning i sørsamisk språk ((S)ULPAN-metoden).
Barnehage
Innenfor barnehageområdet er det et kontinuerlig arbeid for at tjenestene skal holde et
kvalitetsmessig godt nivå. Bygningsmassen er dårlig, og det er på høy tid med nytt bygg som
kan føre til mer fleksibilitet i forhold til varierende barnetall. Det er viktig for kostnadsnivået for
hele barnehagesektoren, at driften av kommunale barnehager blir mer effektiv. Dette vil igjen
bringe tilskudd til private barnehageplasser ned. Det er utfordrende å finne nok
barnehageplasser til et økende antall små barn. Tidligere har det vært problemer med å fylle
opp barnehagen i Brekken, men i nær framtid må det muligens tilbys plass til barn der, til
tross for at det er lang reisevei.
En egen samisk barnehageavdeling, Svaale, åpnet på Ysterhagaen i 2016. Fokuset for de
neste årene er å få fylt opp denne avdelingen. Det skal gis et tilbud av høyest mulig
pedagogisk og sosial kvalitet for våre samiske barn. Barnehagen er nå i god drift, og
tilbakemeldingene fra foreldre og ansatte er gode. Utfordringen er at det pr dags dato ikke
ikke er mulig å fylle opp avdelingen med samiskspråklige barn, og i en situasjon med mangel
på barnehageplasser, er det nødvendig, også i 2018, å fylle opp avdelingen med
norskspråklige barn. Dette er ikke en ønsket situasjon. Målsetningen for kommunen er at
avdelingen skal være for samiskspråklige barn. Norskspråklige barn som får plass i Svaale
er prioritert til andre plasser i Rørosbarnehagen når disse blir tilgjengelige. Samiskspråklige
barn prioriteres alltid ved opptak til Svaale.
Kulturskolen
Kulturskolens utviklingsarbeid for 2018 er knyttet til implementering av ny rammeplan og
utvikling/rullering av lokal kulturskoleplan og læreplaner. Kulturskolen driver godt, og ca 33%
av barna på Røros er knyttet til skolen. Kulturskolen vil få et merforbruk framover. Dette
skyldes modellen Verket brukte da kulturskolen ble bygget. Kostnadene økes nå med rundt
280 000kr i året.
Voksenopplæring/Flyktningetjenesten
Det er et ønske om at voksenopplæringen/flyktningetjenesten skal drive utviklingsarbeid på
samme måte som grunnskolene i Røros kommune, dette for at alle innenfor skole jobber mot
det samme målet og har lik forståelse. Voksenopplæringen/flyktningetjenesten hekter seg
derfor nå på vurdering for læring, utviklingsarbeidet de andre skolene begynte på i mars
2017. Utviklingsarbeidet vil foregå fram til våren 2019.
Moan gård ble lagt ned 1.august 2017. Stillingene tilknyttet mottaket ble derfor omplassert i
kommunen. At et mottak blir lagt ned midt i året har konsekvenser for rammene, særlig
innenfor skolene.
Kommunen har bosatt flere flyktninger enn anmodet i 2017, med familieinnvandring og
overføringsflyktninger. I 2018 er alle kommuner varslet om at det blir mye mindre bosetting
av flyktninger enn i 2017, men Røros kommune har fått anmodning om å bosette 10
flyktninger i 2018.
Det er vanskelig å forutsi hvordan dette tallet vil utvikle seg i årene framover, da det i den
senere tid har vist seg å være en høyst uforutsigbar situasjon. For å lykkes med bosetting og
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integrering av flyktninger er det er stort apparat som må etableres for å sikre samarbeid,
integrering og koordinering.
Generelt oppvekst
Røros kommune søkte i februar 2017 om å bli tatt opp i samisk forvaltningsområde.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrådte i september at Røros kommune blir tatt
opp i samisk forvaltningsområde. Saken er ute til høring nå, og hvis det blir slik
departementet ønsker, blir Røros kommune innlemmet 1. juli 2018. Arbeidet med å
implementere samisk språk og kultur i kommunen vil ta tid, og vil kreve noen økonomiske
prioriteringer i årene framover. Det vil komme overføringer fra Sametinget, men spesielt i
planleggings- og innfasingsperioden i 2018 kan det by på noen utfordringer for kommunen.
Røros kommune skal vurdere å opprette en forsterket base for barnehagebarn og en
forsterket base for skolebarn som har store sammensatte behov. Med base menes en egnet
barnehageavdeling innen Rørosbarnehagene, og Røros skole for skolebarn i Røros
kommune. De sammensatte behov består av både spesialpedagogiske og helserelaterte
aktiviteter / tjenester som disse barna har behov for. For de barna som har stort behov for
tilrettelegging i hverdagen, er det viktig å lage et så godt tilbud som mulig. Å være en stor
enhet med felles målsetting om å utvikle og drive gode tjenester for barn med store
sammensatte behov, vil kunne utnytte hjelpemidler, personale og fagmiljø på en best mulig
måte til beste for brukeren. Her vil en ha mulighet for fleksible løsninger og et bedre helhetlig
tilbud for de aktuelle barna. Å kunne samle alle de ulike ressursene gir en mer effektiv
økonomisk utnyttelse.
I 2018 vil organisasjonsstrukturen i kommunen evalueres. Dette gjelder også innenfor
oppvekst.
Investeringer
Den største investeringen innen oppvekstsektoren for fireårsperioden, er utredning og
bygging av ny sentrumsbarnehage. Bygging av denne barnehagen må igangsettes innen
kort tid, og en utredning av dette vil starte rett over nyttår.
I denne økonomiplanperioden ligger det ingen planer om realisering av byggetrinn to ved
kulturskolen. Det må dannes en arbeidsgruppe som jobber med planene for dette.
Røros videregående skole startet en utbygging/renovering av skolen i 2017. Arbeidet vil
ferdigstilles i 2019. Vårt leieforhold med fylkeskommunen vedrørende lokaler til
voksenopplæring/flyktningetjeneste fortsetter. Det er også innledet et samarbeid med
fylkeskommunen ang sambruk av ulike lokaler, noe som betyr at kommunen slipper
investeringer til spesialrom ved Røros skole.

2 INNLEDNING ØKONOMI
Til tross for positiv effekt av igangsatte tiltak, og konkrete og realistiske nye tiltak tatt inn i
budsjettet for 2018, er Røros Kommunes økonomiske situasjon utfordrende. For å nå
budsjettmålene, må alle planlagte tiltak må ha tiltenkt effekt fra planlagt tidspunkt. Det finnes få,
om noen marginer i rammene, og en detaljert og god tertialvis oppfølging av totaltall samt
månedlig oppfølging av lønnstall er viktig for at budsjettet skal holdes.
Eiendomsskatt og nedbetalingshastighet på kommunens lån ligger i bunnen som viktige faktorer i
å bringe kommunens økonomi i balanse. Disse tiltakene kan dog på sikt ikke ligge inne som en
understøttelse av et for høyt driftsnivå. Reduksjon av avdragsbetalinger og økning av
eiendomsskatt og endring av lånebetaling må i en fremtid med kontrollerte økonomiske rammer,
brukes for å underbygge en forbedring av kommunens tjenester, og ikke subsidiere for høye
driftsnivå.
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Rådmannen fremmer forslag på investeringstiltak med en samlet sum på ca140 mill kr. Dette er
et historisk høyt nivå, og er sterkt drevet av store byggeprosjekter som nå ligger i startgropen.
Likviditetsstyring, økonomiplanlegging og -kontroll vil være meget viktige fokusområder i tiden
som kommer for å beholde oversikt over likviditet og påløpte kostader i henhold til prosjektplaner.

2.1

Budsjettprosessen

Prosessen med utarbeidelse av budsjett 2018 og økonomiplan 2019 -21 startet i mai med en
felles budsjettkonferanse 1, hvor sammensatte grupper jobbet med prioriteringsområder for
fireårsperioden. Områdene som ble valgt var;
- Utredning og bygging av ny barnehagestruktur
- Opprettholdelse av gode omsorgstjenester i påvente av utvikling av omsorgstrappa
- Sikre næringsressurs for kommunen
- Kompetanseutvikling i organisasjonen
Dette ble jobbet videre med i tiden frem mot budsjettkonferanse 2 på Vauldalen i september, hvor
budsjettstrategien ble videre behandlet. Administrasjon og virksomheter startet det interne
budsjettarbeidet umiddelbart etter budsjettkonferanse 2 og fremleggelse av statsbuds jettet i
oktober. Rådmannens saldering ble sluttført 6 november. Parallelt med dette er
økonomiplandokumentet utarbeidet.
Formannsk apet er etter k ommuneloven pålagt å fremme forslag om årsbudsjett for det k ommende
k alenderår. Det sk al gjøres rede for de grunnleggende prinsippene k ommunen har benyttet ved
fremstillingen av årsbudsjettet. Organiseringen av arbeidet med budsjettet sk al også besk rives.
I tilk nytning til bevilgningen sk al det angis mål og premisser. Dette k an lik evel utelates dersom
anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tek st.
I henhold til budsjettreglement vedtar k ommunestyret nettorammer for virk somhetsområdene og det
delegeres til rådmannen å fordele midler innenfor rammene.
I oppstillingen av budsjettet følger k ommunene de anbefalinger som er gitt for god k ommunal
regnsk apssk ik k.
Frist for utlegging til alminnelig ettersyn er minst 14 dager før behandlingen i k ommunestyret, jfr.
k ommuneloven § 44 punk t 6. Kommunen er pålagt å vurdere tilstrek k eligheten av dette, og
rådmannen anser denne fristen som tilstrek k elig.
I henhold til k ommuneloven § 44 sk al k ommunestyret en gang i året vedta rullerende øk onomiplan.
Planen sk al omfatte hele k ommunens virk somhet og gi en realistisk oversik t over sannsynlig inntek ter,
forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det sk al hvert år anvises dek ning for de
utgifter og inntek ter som er ført opp.

Det legges fortsatt ned store personalressurser for å sikre at alle ansvarlige får den støtten de
trenger for å beregne virksomhetens budsjettall. Det jobbes aktivt for å forbedre kommunikasjon
og samhandling rundt budsjettall og disiplin. Dette arbeidet fortsetter i 2018. Prosessen vil
evalueres i forbindelse med vedtatt deling av prosessene for budsjett og økonomi plan fra 2019.

2.2

Budsjettberegningsfaktorer

Alle driftskostnader som ikke er relatert til lønn er beregnet til å i utgangspunktet ikke
overstige totale kostnader i budsjett 2017. Alle kontodetaljer er deretter kvalitetssikret av
virksomhetsledere og avdelingsledere i samarbeid med økonomiavdelingen.
Lønn er beregnet med basis i lønn per september 2017, tillagt 2,5 % lønnsvekst fra august
2018. Lønnsglidning 2017 inngår i beregningsgrunnlaget.
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Pensjonstrekk KLP er beregnet etter en netto kostnadsprosent på 16 %
Pensjonstrekk SPK er beregnet på samme måte, 12 %
Feriepenger er beregnet med 12 %. Arbeidsgiveravgiften er 6,4 %.
Eiendomsskatt er ikke endret fra 2017
Rentekost er beregnet til å tilsvare rentekost i regnskap 2016 justert for endringer i
låneportefølje. Rentene i Budsjett 17 ble beregnet noe høyt, og for å få budsjettet for 2018 i
balanse måtte denne reserven tas ut. I økonomiplanen fra 2019 beregnes det en økning i
rentekostnader.

3 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER
3.1

Befolkningsutvikling

I likhet med de fleste andre kommuner i regionen, er befolkningsutviklingen i Røros
kommune utfordrende. Antall barn i skolepliktig alder har går fortsatt ned, mens andelen
eldre går opp. Når det gjelder barn, viser prognoser at nedgangen i de lavere aldersklassene
bremser opp i årene som kommer. For barn i skolepliktig alder vises en reduksjon på nesten
60 stykk de neste 10 årene. En slik utvikling vil sette skolesektoren i kommunen under sterkt
press, og det vil bli vanskelig å opprettholde dagens skolestruktur på dagens nivå uten å
oppleve økning i kostnad per elev.

Barnehage (0-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67 år og eldre)
Total

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

257
574
296
3 345
1 151
5 623

280
596
272
3 379
1 184
5 711

293
576
266
3 382
1 213
5 730

305
565
257
3 374
1 259
5 760

318
553
229
3 392
1 278
5 770

326
536
251
3 353
1 317
5 783

324
526
254
3 347
1 348
5 799

323
534
242
3 327
1 391
5 817

322
524
248
3 320
1 412
5 826

321
513
251
3 308
1 460
5 853

321
513
240
3 296
1 503
5 873

Prognose type : Sterk aldring

3.2

Skatt og rammetilskudd

Eiendomsskattesatsen er 5,5 promille for boliger og fritidseiendommer og 5,5 promille for
næringseiendommer.
Regjeringens budsjettforslag viser en vekst i Røros kommunes frie inntekter på 4,8 millioner
kroner i forhold til beregnet inntektsnivå for 2017. Endringen i frie inntekter er en økning på
ca. 1,6%. Sammenlignet med en beregnet deflator (lønns- og prisvekst) for 2018 (2,6%),
betyr dette at frie inntekter tilsvarer en reduksjon i kommunens kjøpekraft med ca. 1% eller
drøyt 3 millioner kroner. Ut over dette øker kommunens kostnader på grunn av gjenåpning
av en avdeling på Gjøsvika og vedtak i omsorgstjenesten. På inntektssiden reduseres
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refusjon til ressurskrevende brukere. Utdanningstilskudd til enslige mindreårige faller bort på
grunn av nedleggelse av Moan Gård.
Til sammenligning var økningen fra 2015 til 2016 ca. 3,3% og fra 2014 til 2015 på 3,8 %.
Veksten er lavere enn fylkesgjennomsnittet på 2,4% .
Den største endringen i inntektssystemet fra og med 2017, er innføringen av gradert
basiskriterium. Her er alle kommuner som defineres som ufrivillig små satt til indeks 1 som
tidligere. Kommuner som har sammenslåingsvedtak får dette kompensert i egen post i frie
inntekter, mens små, ikke sammenslåtte kommuner som Os og Røros blir trukket. Her virker
den negative effekten etter samme måte på begge kommuner, selv om Røros har et positivt
sammenslåingsvedtak, mens Os ikke har dette.
Av disse to er det Røros kommune som trekkes mest, da Røros defineres som å være mer
egnet for sammenslåing enn Os kommune. Det har vært diskutert en permanent
kompensasjon for kommuner som opplever å ikke bli sammenslått på tross av positive
sammenslåingsvedtak. Dette har ikke skjedd så langt. Effekten av gradert basiskriterium
kompenseres i 2017 og 2018 i synkende grad av inntektsgarantiordningen, men det kan
anslås at ved inngangen av 2019 er kommunens frie inntekter ca fem millioner kroner lavere
enn hva de ville vært om også nabokommunene hadde gått for kommunesammenslåing
I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er ikke eiendomsskatt og
konsesjonskraftsinntekter inkludert. De frie inntektene inkluderer rammetilskudd og s katter i
alt (inkludert inntektsutjevning). I 2017 som i 2015 og 2016 har Røros kommune en noe
bedre utvikling i skatteinntektene enn nabokommunene. Fortsatt er likevel Røros kommune
en netto mottager av inntekstutjevning, noe som betyr at økning i skatteinntekter i stor grad
motvirkes av en tilsvarende reduksjon i inntektsutjevning.
Endringer i det nasjonale skattenivået som følge av en ny finanskrise eller en forsterket
oljekrise, kan senke innslagspunktene for inntektsutjevning. Dette betyr at Røros kan
påvirkes av nasjonale konjunkturer med tanke på skatteinntekter til tross for et sterkt
næringsliv og en middels god skatteinngang. Som nylig utmeldt ROBEK-kommune uten
større disponible fondsmidler, har kommunen et ekstra press for å følge inntektsutviklingen
nøye gjennom budsjettåret. Det kan være nødvendig med ekstra reduksjoner i forbindelse
med revidert statsbudsjett våren 2018 og skatteanslaget som følger dette.
PROGNOSE SKATT OG RAMMETILSKUDD 280-2021
(Beregnet prisnivå 2018 gjelder for perioden 2018-2021)
RØROS

RØROS

(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)
1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
Utgiftsutjevningen
Overgangsordning - INGAR
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)
Distriktstilskudd Sør-Norge
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.
Sum rammetilsk uten inntektsutj
"Bykletrekket"
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Rammetilskudd - endring i %
Skatt på formue og inntekt
Skatteinntekter - endring i %
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)
S um skatt og rammetilskudd (avrundet)

2017

2018

2017
131 274
4 915
7 525
1 167
7 326
1 100
153 307

2018
134 503
5 573
4 565
1 064
7 313
900
153 918

15 073
168 380
1,7
141 311
9,33
309 692

14 883
168 801
0,2
145 154
2,72
313 955

2019

2020

2021

PROGNOSE
2019
134 765
5 577
4 565
1 064
7 382
900
154 253

2020
134 923
5 579
4 565
1 064
7 409
900
154 439

2021
135 117
5 581
4 565
672
7 430
900
154 266

14 788
169 041
0,1
146 667
1,04
6 000
321 708

13 859
168 298
-0,4
148 185
1,04
6 000
322 483

13 224
167 489
-0,5
149 705
1,03
6 000
323 195

5025

(avrunde t totalsum ut fra at skatt kun e r e t anslag)

Endring handlingsrom før lønns- og prisvekst
Kostnadsindek s (utgiftsutjevningen)

1,9
1,0105

1,4
1,0125

2,5
1,0125

0,2
1,0125

0,2
1,0125
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Prognosen for perioden 2019 til 2021 er basert på følgende forutsetninger:
- Skatteinntekter og rammetislkudd i forhold til KS prognosemodell, justert for
fremskrevet befolkningsutvikling i henhold til SSB, sterk aldring.
- INGAR satt lik budsjett 2018
- Distriktstilskudd i henhold til KS prognosemodell
- Eiendomsskatt øket i forbindelse med retaksering av eiendommer til 2019.

3.3

KOSTRA-hovedtall

3.3.1

Utgifter til drift sammenlignet med andre

Tallene viser at Røros er en kommune som beregnes til å være relativt billig i drift i forhold til
nabokommunene. Oppdal er tatt med i sammenligningsgrunnlaget, da dette er en ca.
jevnstor kommune som ligger i samme kommunegruppe som Røros (11). For 2018 er
beregnet kostnad per innbygger i Røros kr 50 795. Gjennomsnittet for landet er kr 50 167.
Dette gir Røros en behovsindeks på 1,0125 i 2017 mot 1,011 i 2016. Dette er en del av
årsaken til at utgiftsutjevning går opp fra 2,9 millioner til ca. 3,6 millioner. Økningen burde
vært større, men effekten av at kommunen ikke er sammenslått per 2016 påvirker fortsatt
utgiftsutgjevningen, som beskrevet i budsjett 2017.

3.3.2 Beregnet utgiftsbehov

Beregnet utgiftsbehov 2018-2018, landet = 1,000
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Røros

Holtålen
2012

2013

Oppdal
2014

2015

Os (Hedm.)
2016

2017

2018

Tynset
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Røros
Holtålen
Oppdal
Os
Tynset

2012
1,064
1,179
1,039
1,230
1,151

2013
1,028
1,159
1,033
1,218
1,141

2014
1,04
1,176
1,025
1,217
1,147

2015
1,027
1,173
1,031
1,214
1,158

2016
1,028
1,153
1,026
1,214
1,153

2017
1,011
1,158
1,029
1,183
1,135

2018
1,0125
1,1414
1,0236
1,1809
1,1248

Denne tabellen viser det beregnede utgiftsbehovet for Røros og noen
sammenligningskommuner i perioden 2012 til 2018. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra mange
faktorer, blant annet:
•
•
•
•
•
•

Demografi
Basiskriteriet
Landbruk/dyrket mark
Folkehelse
Flyktninger
Intern reiseavstand

Utviklingen i alle disse faktorene, både de kommunen til en viss grad kan påvirke direkte og
indirekte og andre som ligger utenfor kommunens kontroll, har ført til at Røros nå kalkuleres
til å ha utgiftsbehov som tilsier at det nesten ikke utbetales rammetilskudd ut over det som er
beregnet som snittkostnad for en innbygger i Norge. En sammenlignbar kommune av ca.
samme størrelse, Tynset (kommunegruppe 12), mottar i 2018 ca. 24 millioner kroner mer i
frie inntekter enn Røros på grunn av et annet beregnet kostnadsbehov.

3.3.3 Produksjon og effektivitet

Framstillingen viser forholdet mellom kommunens beregnede kostnadsbehov og hvor store
ressurser kommunen faktisk benytter på området. Diagrammet viser at tjenesteområdene
drives effektivt per i dag, med unntak for barnehageområdet hvor det er kjente utfordringer.
Figuren viser også at det er veldig kort avstand mellom ressursbruk og produksjonsindeks i
skole. Dette betyr at effektiviteten raskt vil synke om barnetallene går ned og ressursbruken
ikke justeres ned. Omsorgsområdene drives effektivt ut i fra dagens beregnede behov. Dette
betyr at det må jobbes på en annen måte enn i dag for å løse økte behov med mindre
inntekter per innbygger i fremtiden.
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3.3.4 Beregnet effekt på utgiftsbehov på bakgrunn av endringer i befolkningen
Denne oversikten viser beregnet endring i kostnadsbehov i årene som kommer. Det er tre
helt tydelige trender som vises:
-

-

Barnetall i skolealder reduseres, noe som vil redusere beregnet utgiftsbehov for
skolesektoren og dermed redusere overføringene kommunen får for å utføre disse
tjenestene.
Barnetall i barnehagealder øker i starten av perioden. Dette gir en beregnet, større
andel av kommunens kostnader som vil måte gå til barnehagesektoren.
Utfordringene må løses med økt effektivitet eller overføring av midler fra andre
områder.
Antall eldre øker, effekten av dette er nøye kommentert i kommunalsjefenes
innledning til økonomiplanen.

Oppsummert viser data at kommunen vil måtte foreta til dels betydelige omprioriteringer i
ressursbruken i årene som kommer om en skal klare å gi tilfredsstillende tilbud på de
områder hvor behovet øker.

2017

2018

2019

2 802 300 2 490 900
3 047 000
Grunnskole (6-15 år)
3 383 600
4 614 000
3 076 000
Videregående (16-164 200 -477 000 -120 000
19 år)
Voksne (20-66 år)
-53 500 710 800 -47 500
Eldre (67 år og
3 433 500 883 200 3 295 900
eldre)
Total
7 302 900 2 543 300
4 445 200
Barnehage (0-5 år)

2024

2025

2 420 400 2 622 100 1 613 600 -403 400 -201 700

2020

2021

2022

2023

-70 500

2026

1 230 400
1 691 800 1 845 600 2 614 600 1 538 000
1 538 000 1 691 800
-175 900 -565 400
-309 100

442 400

57 900 -239 000

388 700 -688 400 -121 100 -446 400

120 800

2027

60 700 131 200
0

60 500 -222 300

-8 100 -201 500 -179 900

3 771 100 2 954 600 2 597 500 3 479 700 7 136 700 5 921 600 5 112 000 6 596 800
4 014 700 3 554 400 1 350 500 1 475 100 7 480 000 4 425 800 3 339 900 6 325 800
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3.3.5 Investering, finansiering, balanse

Røros
Tynset
Landet uten Oslo
Os (Hedm.)
Oppdal
Holtålen

2013
62 033
66 182
54 901
79 014
41 382
85 490

2014
67 500
68 131
58 744
79 913
39 601
94 216

2015
70 809
68 369
62 604
80 939
43 433
85 809

2016
69 945
73 362
67 036
88 725
42 026
93 471

Røros kommunes lånegjeld er per årsoppgjøret for 2016 på et litt lavere nivå enn det var ved
utgangen av 2015. Av KOSTRA-rapportert gjeldsbelastning på kroner 69 945 utgjør ca. 57,7
millioner eller ca. kroner 10 298 per innbygger, lån tatt opp i forbindelse med oppussing av
kirken. Dette lånet ble tatt opp i tro om at avdrag ville bli kompensert på lik linje med renter
for hele lånet. Når dette nå siden 2013 ikke er slik, belastes driften av Røros kommune med
ca. 3,6 millioner kroner avdragskostnader per år. Det er derfor fortsatt svært viktig at det
jobbes både administrativt og politisk for å få på plass avdragskompensasjon på linje med
det som lå som forventning da lånet i sin tid ble tatt opp.
Samlet sett er kommunens lånebelastning moderat i et nasjonalt perspektiv, men planlagte
investeringer i de nærmeste årene vil øke lånebyrden betraktelig, og det vil kreves en
betydelig effektivisering av driften for å bære de økte finanskostnadene.

4 DRIFT
4.1 Virksomhetene
4.1.1 Sentraladministrasjonen
4.1.1.1 Kort om virksomheten
Sentraladministrasjonen består av følgende avdelinger/ansvar:
- Politiske utvalg/politiske partier
- Politiske valg – stortingsvalg 2017 (gjelder ikke for 2018)
- Kontrollutvalg
- Rådmannskontor med rådmann, kommunalsjefer, samfunnsplanlegger, trainee
kommunikasjon og formannskapssekretær
- Økonomiavdeling
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-

Fellesutgifter IT/IT-avdeling (som tidligere, men ansatte har tidligere vært ført på
rådmannskontor. De føres nå på ansvar 1102)
Fellesutgifter
Arbeidsmiljøutvalg
Personal og organisasjon (nytt ansvar 1106 i 2018, skilt ut fra rådmannskontor)
Lønningskontor (vertskommune Os, kun overføring av andel)
Skatteavdeling og regnskapskontroll (interkommunalt, vertskommune Røros)
Servicetorg
Felles grunnskole
Verdensarvkoordinator
PPT (Røros og Holtålen)

Som oversikten over viser, er budsjettet for sentraladministrasjonen noe omstrukturert. Dette
er en forbedring da det blir tydeligere hvilke områder medarbeidere arbeider innenfor. Det
gjør også at ansvar 1103 - fellesutgifter blir mer oversiktlig. Ansvaret inneholder veldig
mange tiltak og utgifter av ulik art. Det som omhandler kurs og kompetanse er nå ført over til
ansvar 1106, personal og organisasjon. På denne måten blir det enklere å se hvor stor
ressurs som brukers på kompetanse som også er ett av de prioriterte områdene fra
budsjettkonferanse 1.
4.1.1.2 Avdelinger og ansvar
Sentraladministrasjonen består av mange ansvar og fagområder. For budsjett 2018 er det
gjort noen strukturendringer for å få en mer ensartet oppbygning mellom avdelinger og
ansvar. Dette har ført til at kostnader er flyttet over til nye og andre ansvar. For å gi innsikt i
dette, så er dette kommentert under hvert ansvar. I lys av dette må ansvarene 1100, 1102,
1103 og 1106 sees i sammenheng for å se utviklingen fra 2017 til 2018. Disse ansvarene
holder samme nivå fra 2017 til 2018. Ansvar 1130, felles helse, som bestod av lærlinger
innenfor helse og omsorg er flyttet over til virksomhet Gjøsvika sykehjem og blir kommentert
under denne virksomheten.
1000-1102 Politiske utvalg/politiske partier/politiske valg
Aktiviteten er i hovedsak videreført fra 2017, men det er tatt noe ned på godtgjøringer da
møteaktiviteten er planlagt litt ned. Samtidig er det lagt inn 40 % ressurs på varaordfører
(opp fra 20 % stilling) med bakgrunn i politiske signaler.
1004 Kontrollutvalg
Kontrollutvalgets innstilling representerer en økning på kr 40.000,-. Dette er lagt inn.
Økningen er i rådmannens budsjettforslag noe høyere pga beregning av pensjon som skjer
automatisk i en formel som ligger til grunn, men dette vil regulere seg ned automatisk ved
utbetalinger av godtgjøringer i løpet av året.
1100 Rådmannskontoret
Rådmannskontoret ligger lavere på lønn, men dette er kun fordi ansatte innen personal og
organisasjon nå føres på ansvar 1106 og ansatte innen IT føres på 1102, disse ansvarene
har gått tilsvarende opp. Det er i tillegg tatt høyde for en stillingsressurs til interkommunalt
samarbeid som er i henhold til vedtatt samarbeidsavtale mellom Røros, Os og Holtålen
kommuner.
1101 Økonomiavdelingen
Regnskapsføring og bilagshåndtering er samlet i en felles avdeling for Os, Røros og Holtålen
med Holtålen som vertskommune. Antall årsverk som er rettet mot rådmannens stab på
Røros ble dermed redusert til 2,3 årsverk, hvor 0,2 årsverk selges videre til uthusprosjektet.
Økonomiavdelingen har ansvaret for all økonomisk oppfølging av virksomheter,
beslutningsstøtte til ordfører og rådmann, samt andre pålagte oppgaver. Felles
regnskapsavdeling har hatt, og har fortsatt høye oppstartskostnader som videreføres inn i
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2018. Utgiften som er innarbeidet representerer et krav om effektivisering fra Røros
kommune sin side på 200.000,-. Dvs at forslaget er lavere enn det som er utgangspunktet fra
vertskommunens forslag. Uansett gir dette en økning i det totale budsjettet for
økonomiavdelingen. Fra tidlig 2018 er det etablert ny ledelse ved regnkapsavdelingen, og
det er forventet betydelig fokus på forbedringer i rutiner bl.a.. Det er derfor stor tro på at
tjenesten i 2018 vil representere en forbedring som vil styrke det totale arbeidet med
økonomi og regnskap.
1102 IT fellesutgifter
Stilingsressurser for dette ansvarsområdet er ført over fra ansvar 1100 - rådmannskontoret.
IT-budsjettet for drift sammen med IT investeringsbudsjett skal gi mulighet for fortsatt økt
digitalsering med effektivisering av arbeidsprosesser og tjenesteutvikling. IT-budsjettet har
vært gjenstand for en full gjennomgang og omstrukturering for 2018-budsjettet. Dette for å
legge til rette for enklere rapportering og for å få riktig funksjon på postene. Den totale
rammen har gått ned med ca 500.000,- kr.
Følgende endringer er gjennomført:
- Kursbudsjettet er kuttet med kr 25.000. IT-avdelingen har hatt underforbruk på dette
de siste 2 årene. Forslaget dekker behovet
- Kr 1.025.000,- er flyttet fra service/driftsavtaler til lisenser/avgifter for å ha en mest
mulig riktig føring av utgiftene.
- Drift EDB er redusert for å ligge på tilsvarende nivå med siste års forbruk. Her ligger
en samlepott for mindre investeringer (under 100.000,- kr) og etableringskostnader
for en del mindre systemer som forventes innført
- Konsulenttjenester har fått overført en del kostnader fra Service/driftsavtaler. Her
ligger nå all bruk av konsulenttjenester utenom driftsavtalene. Dette synliggjør bedre
kostnadene for konsulentbruk og som er nødvendig for håndtering av IT-systemer og
digitalisering
- Service/driftsavtaler er redusert som følge av overføringer til lisenser/avgifter og
konsulenttjenester. Dette beløpet er etter justeringene tall for avtalte beløp, og har
således lavere usikkerhet enn tidligere.Inne i endringene ligger også samkjøring og
utskifting av en del eldre systemer
- Fullføring av overgangen til nytt telefonisystem gir en forventet reduksjon på ca kr
40.000 på serverleie på Service/driftsavtaler
- Samme reduksjon forventes ved avslutning og avtalen for konferansesystemet på
møterommet. Dette erstattes av en løsning som er gratis i drift, mens
investeringskostnaden kommer på investeringsbudsjettet. Brukervennligheten skal
også bli bedre
- Det forventes en økning i driftsutgifter på ca kr 20.000 på IT-siden ved innføring av
mer moderne og bedre skolesystemer, blant annet et system for kommunikasjon med
foreldre/foresatte som det er knyttet store forventninger til.
1103 Fellesutgifter
Fellesutgifter har gått ned som følge av at utgifter knyttet til kompetanse og kurs nå føres på
1106 personal- og organisasjonsavdeling. I tillegg har også de reelle utgiftene til dette
ansvaret gått ned bl.a. ved at utgifter til konsulenter er redusert. Konsulentbruk er i hovedsak
knyttet til organisasjonsutviklingsarbeid, og dette er prosjekter og prosesser det søkes om
OU-midler til. OU-midler er forkortelse for organisasjonsutviklingsmidler. KS har et eget OUfond som alle ansatte betaler inn til gjennom månedlige trekk, samt at arbeidsgiver også
betaler en årlig sum. Alle kommuner kan søke om midler fra fondet, og Røros kommune har
fått store summer til sitt omstillings- og utviklingsarbeid fra dette fondet. For øvrig er 1103 et
område som også skal dekke uforutsette hendelser og aktiviteter som erfaringsmessig vil
komme i løpet av et år i en organisasjon med flere hundre ansatte.
1104 Arbeidsmiljøutvalget
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Aktivitet videreføres (samarbeidsavtale bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, kurs
verneombud, forebyggende og sosiale tiltak)
1105 Reserverte tilleggsbevilgninger
Reserverte tilleggsbevilgninger inneholder:
- Vedtatt Røros kommunes andel verdensarvsenter kr 168.000,- (Utbetales hvert år i 5 år,
f.o.m. 2017)
- Beredskap, diverse utgifter kr 100.000,- Reserverte tilleggsbevilgninger fra formannskapet kr 50.000
1106 Personal og organisasjon
Ansvaret er nytt (tas aktivt i bruk for 2018). Ansatte på dette området føres her (overført fra
ansvar 1100) og utgifter knyttet til kurs og kompetanse er flyttet hit fra ansvar 1103
(fellesutgifter). Ansvaret skal både dekke kurs for avdelingens ansatte, felles kurs på tvers av
virksomheter samt en pott som virksomheter kan søke på. Fase 2 av
lederutviklingsprogrammet kommer også til å bli ført her. Det er kun ført en mindre sum til
egenandel her da utgifter og inntekter ut over dette blir postert utover året i henhold til tilførte
midler fra KS OU-fond som er omtalt under ansvar 1103.
1107 Kemnerkontoret
Kemnerkontoret som Røros kommune er vertskommune for, har ansvar for innfordringen av
skatter og avgifter samt kommunale krav i kommunene Røros Os Tolga og Holtålen.
Avdelingen har pr. i dag 2,4 stillinger, og leier lokaler hos Røros Vekst AS. Skatt Midt-Norge
har oppfølgingsansvaret for virksomheten. I tillegg til innkreving har kemner også ansvar for
arbeidsgiverkontroll. Dette er gitt et eget ansvar 1109, og er også en interkommunal tjeneste
der Røros er vertskommune.
Hovedkostnaden for enheten er lønn, og det er tatt ned alle driftskostnader der det er
mulighet for å redusere. Den største driftskostnaden utenom lønn er husleie. Denne
kostnaden kunne vært redusert hvis man kunne ha drevet virksomheten fra lokaler
kommunen eier selv.
1108 Lønningskontor
- Overføring til Os kommune som er vertskommune for lønningskontoret.
- Videreført aktivitet
1109 Regnskapskontrollen
Regnskapskontrollen i Fjellregionen er en interkommunal tjeneste som omfatter 7
kommuner. I tillegg til Røros som vertskommune så omfatter tjenesten kommunene
Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen. Regnskapskontrollen har 2,6
stillinger, og er lokalisert sammen med Kemnerkontoret i Tollef Bredalsvei 13.
Regnskapskontrollen ligger under Kemnerkontoret, men har egen fagleder for
arbeidsgiverkontrollen.
Hovedkostnaden for enheten er lønn, og det er tatt ned alle driftskostnader der det er
mulighet for å redusere. Den største driftskostnaden utenom lønn er husleie. Denne
kostnaden kunne vært redusert hvis man kunne ha drevet virksomheten fra lokaler
kommunen eier selv.
1110 Servicetorg
Viderefører og videreutvikler sin sentrale funksjon i organisasjonen. Dagens drift av
servicetorget er i hovedsak videreført, men det ligger to endringer inne som representerer en
økning på lønn. Det vil høsten 2018 komme en lærling til servicetorget. Lærlingen har sine
første to år i læretiden hos LHL, og sine siste to år hos Røros kommune ved servicetorget.
Den andre endringen er knyttet til vedtaket om å etablere en egen næringsenhet, fortrinnsvis
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i samarbeid med Holtålen og Os kommuner. Per i dag er næringssressurser finansiert
(internt 40 % og en fordelt ressurs til regional næringssjef) fra kommunens næringsfond.
Denne videreføres i 2018 med grunnlag i en ny enhet slik at det da er tatt høyde for en egen
ressurs til næring. Den interne ressursen på 40 % som i dag er koplet til servicetorget med
50 % må derfor i sin helhet belastes servicetorget når ny næringsenhet er på plass.
Utvikling av tjenesten fra servicetorget skal skje videre i 2018, og ett av de større prosjektene
er arbeidet med direkte innsyn i dokumenter i den offentlige postjournalen. Dette
representerer en betydelig ressurs knyttet til gjennomgang og kontroll av inngående post for
å sikre at opplysninger unntatt offentlighet ikke kommer ut. 1 slik sak er 1 for mye! Med store
mengder inngående post daglig, vil dette representere et merarbeid samtidig som dette er et
positivt tiltak for en mer åpen kommune.
1120 Felles grunnskole
Kostnadsmessig representerer dette ansvaret en liten nedgang. Det er imidltertid en
forholdsvis stor økning i skysskostnader. Dette er basert på økte kostnader for elever som
skysses til annen skole enn sin grendeskole. Samtidig er det budsjettert med varslet tilskudd
fra departementet til arbeidet med samisk forvaltningsområde. Tilskudd i 2017 til mottak for
mindreårige flyktninger er tatt ut da dette ikke er aktuelt for 2018. Utgifter knyttet til leder
mottak er derfor også tatt ut.
1202 Sivilforsvaret
- Videreføring leie lokaler
1203 Eldrerådet/ungdomsrådet
- Utgifter her utbetales etter behov/grunnlag i aktivitet. Beløp videreføres som tidligere år
med en liten økning.
1305 Verdensarvkoordinator
Budsjett her skal gå ut i 0 da det etter fast søknad overføres midler fra Riksantikvaren.
Verdensarvkoordinatoren er sekretær for Verdensarvrådet som består av de 5 ordførerene i
Circumferensen, og politisk valgte representant fra henholdsvis Trøndelag og Hedmark
fylkeskommuner og Sametinget. I tillegg er fylkesmannen, Rørosmuseet, Musea i NordØsterdalen, byantikvaren i Røros kommune og destinasjon Røros med i rådet som
observatører. Verdensarvrådet og verdensarvkoordinator har som hovedoppgave å ivareta
og utvikle verdensarvverdiene i tråd med nominasjonen fra 2010.
Gjennom en egen faglig arbeidsgruppe, samarbeider verdensarvkoordinatoren løpende med
administrasjonen i de 5 kommunene i Circumferensen, fylkeskommunene, Riksantikvaren,
Miljødirektoratet og Klima- og Miljøverndepartementet. Koordinator har med jevne
mellomrom kontordager i Engerdal, Tolga, Holtålen og Os.
På oppdrag fra Riksantikvaren har Verdensarvrådet igangsatt arbeidet med en
forvaltningsplan for verdensarven. Forvaltningsplanen skal være ferdig i 2019, og involverer
både eiere, næringsliv, organisasjoner og offentlige institusjoner. Planen vil være førende for
tilskuddsforvaltningen fra Riksantikvaren og fylkeskommunen, formidling og ivaretakelse av
verdensarvverdiene i kommuneplaner og delplaner etter plan- og bygningsloven.
Forvaltningsplanarbeidet vil være det viktigste arbeidsområdet for Verdensarvrådet og
koordinator i 2018.
Sommeren 2017 ble Rørosmuseet/MIST autorisert som verdensarvsenter, og
verdensarvkoordinatoren er kommunenes representant i arbeidet med innhold og utforming
av utstillinger og annen formidling i senteret. Dette vil også være en betydelig
arbeidsoppgave for koordinator i 2018. Stillingen som verdensarvkoordinator finansieres i
sin helhet av Riksantikvaren.
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2700 PPT
Fokus på etablering og organisering av logopedstillingen, utnytte mulighetene i Visma Flyt
PPT (nytt digitalt verktøy), saksbehandling/sakkyndighetsarbeidet, fortsatt fokus på
forebygging og tidlig innstas gjennom BTI (bedre tverrfaglig innsats) og systemrettet arbeid i
barnehager og skoler knyttet til barn og unge med særskilte behov.
Økning i budsjettet fra 2017 til 2018 er på kr 422000,-. Dette skyldes i hovedsak
helårsvirkning av vedtatt ny stilling logoped 70 % stilling som begynte i 2017. Det er lagt inn
50.000 i ref fra Staten pga av videreutdanning vår 2018. I tillegg er det redusert
kr 20.000 på drift. Totalt kr 70.000,- (ca 2%).
4.1.1.3 Budsjettrammer
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4.1.1.4 Styringskort Sentraladministrasjonen

4.1.1.5 Planer og styringsmål
Det er ett felles styringskort for sentraladministrasjonen. Områdene er valgt ut i samarbeid
med ansatte/tillitsvalgte. Ikke alle avdelinger innen sentraladministrasjonen er representert i
styringskortet. Det er gjort en vurdering av hvilke tjenester som er mest aktuelle å prioritere
inn. Det er også gjort en vurdering på hvilke tiltak som har betydning for
samspillet mellom stab/støtte og virksomhetene og stab/støtte og eksterne brukere
(innbyggere o.a..). Sentraladministrasjonen som også omtales som stab/støtte, spenner
veldig vidt i fagfelt og ansvarsområder. Det er derfor en utfordring å følge opp og
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videreutvikle styringskortet. Samtidig er styringskortet et veldig godt verktøy for å sette fokus
på utvalge viktige områder som skal gjenspeile overordnede planer og prioriterte områder.
Styringskortet for 2018 bygger videre på styringskortet for 2017 med følgende endringer på
bakgrunn av de erfaringer og målinger som er gjort i 2017:
Fokusområde brukertilfredshet:
Måleindikator: Andel godt fornøyd i møte med servicetorget. Målet er økt fra 80 % til 85 %
med bakgrunn i målinger i 2017.
Fokusområde kompetanse:
Måleindikator: Gjennomført lederutviklingsprogram - PPT. Gjennomført og tas ut av
styringskortet. Ny måleindikator på rådgivning og veiledning - PPT lagt inn.
Fokusområde Folkehelse:
Måleindikator tatt ut da indikatoren som ble valgt viste seg dårlig egnet for måling i
styringskort. Dette er også forklart i tertialrapport 2, 2017. Det må etableres en ny
måleindikator i 2018.
Sentrale dokumenter og føringer for det videre målrettede arbeidet med styringskortet er
kommuneplanens samfunnsdel (dimensjon samfunnsansvar (samfunnskvalitet)),
medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, arbeidsgiverstrategien, kompetanseplanen og
kommunikasjonsstrategien. Disse overordnede dokumentene legger føringer for hvordan
arbeidet internt i sentraladministrasjonen skal utvikles. Dette er avgjørende for at
sentraladministrasjonen, dvs rådmannens stab, kan fungere godt som rådgivende og
støttende enhet overfor virksomhetene og rådmannen.

4.1.2 Røros skole
4.1.2.1 Kort om virksomheten
Røros skole er en kombinert barne- og ungdomskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er
kommunens og regionens største med ca. 520 elever på 1.-10. trinn. SFO har ca. 105 barn
og av disse har ca. 55 full plass. Alle avdelinger har gode og moderne undervisningsarealer.
4.1.2.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Skolen har 3 avdelinger: Småskoletrinnet, 1-4. trinn, er lokalisert i avdelingen i Sundveien og
inkluderer også egen SFO. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) holder til i Paviljongen mens
ungdomstrinnet (8.-10. trinn) er lokalisert i hovedbygget.
Ledergruppa består av virksomhetsleder, avdelingsleder 1-7. trinn, avdelingsleder 8.-10. trinn
og fagleder for SFO. I tillegg er alle lærere tilknyttet et team med egen teamleder mens SFO
har egne baseledere.
4.1.2.3 Budsjettrammer
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For å nå budsjettmål må virksomheten kutte ned på bruk av vikarer. Ved naturlig avgang blir
bemanningen redusert ved at det ikke kan rekrutteres nye ansatte inn i disse stillingene. For
å få budsjettet til å gå i balanse må en del stillinger på team legges ut på nytt med ny
helhetlig gjennomgang ved alle avdelinger. Vikariater og engasjementer må sluttføres når
avtaletiden utgår. I noen stillinger må en påregne noen vakansperioder.
4.1.2.4 Styringskort Røros skole

4.1.2.5 Planer og styringsmål
Rolleklarhet
Det må jobbes bevisst i virksomheten med rolle- og oppgaveavklaringer.
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Sykefravær
Virksomheten må ha tettere fokus på oppfølging av sykemeldte, spesielt på SFO. Det er
viktig å ha en god dialog om slik type oppfølging.
Kursing av fagarbeidere/assistenter
Det er viktig at fagarbeidere/assistenter gjennom året for faglig input. Dette arbeidet må det
legges tilrette for.
Etter- og videreutdanning av lærere
Det er ønskelig å sende lærere på etter- og videreutdanning gjennom ordningen kompetanse
for kvalitet. Et mål bør være å sende minimum 2 lærere på dette tiltaket til enhver tid, men er
det flere som ønsker det, bør det tilrettelegges for 4-5 stk hvert år.

4.1.3 Glåmos oppvekstsenter
4.1.3.1 Kort om virksomheten
Glåmos oppvekstsenter har en full enavdelings barnehage, skolen er 1.-7.trinn med 34
elever og skolefritidsordning ( SFO ) med 15 barn. Fra august av er barnehagen full, og det
er en svak økning av elever ved skolen.
4.1.3.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
I barnehagen er det styrer og pedagogisk leder i 2 fulle stillinger. Styrer har ansvar for det
faglige og den daglige driften i barnehagen, samt noe oppfølging av personalet i den
avdelinga. Pedagogisk leder har ansvaret for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. i 2018
er det vikarer inne for 3 ansatte som er ute i svangerskapspermisjoner.
Det undervises etter fådeltskoleprinsippet og 1.-2.trinn har felles undervisning, 3.-4. trinn har
felles undervisning og 5.-7.trinn har felles undervisning. Småtrinnet og mellomtrinnet har hver
sin teamleder. Skolen har relativt høyt andel av speisalundervisning fordelt på 5 elever.
Virksomheten har lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget som vil arbeide på skolen og
SFO det 1. halve året, og siden i barnehagen.
4.1.3.3 Budsjettrammer

Reduksjonen i rammene for 2018 skjer delvis ved at 2 ansatte i merkantil og på SFO går av
med pensjon til sommeren. Det utgjør en 50% stilling til sammen. En midlertidig 50% stilling
i spesialundervisning på skolen videreføres ikke, men avsluttes før nytt skoleår.
Lærlingestillingen vil koste virksomheten kr. 120.000.- når lærlingetilskuddet er regnet inn.
Inntekter og refusjoner er gjennomgått og bidrar samla til en reduksjon i rammene for 2018.
Det er en økonomisk utfordring for små enheter å gi elever med store sammensatte behov et
godt tilbud når det gjelder fysisk og pedagogisk tilrettelegging. Kommunen som helhet vil i
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framtiden profitere på å samle tilbud til barnehagebarn og elever som har komplekse behov i
baser tilknytta enkelte barnehageavdelinger og skoler.
4.1.3.4 Styringskort Glåmos oppvekstsenter
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4.1.3.5 Planer og styringsmål
De målene som er beskrevet i styringskortet, jobbes det med over tid. Slik kan det oppnås
resultater og kvaliteten kan måles. Både barnehagen og skolen er godt i gang med det
langsiktige utviklingsarbeidet, også sammen med andre samarbeidspartnere. Dette er arbeid
som vil gi resultater på sikt.
Sykefraværet
Har gått vesentlig ned, men det må fortsatt jobbes godt med arbeidsmiljøet og
arbeidnærvær.
Etter- og viderutdanning
Det vil være 1 lærer med på "Kompetanse for kvalitet" skoleåret 2017 / 2018. Målet er å ha 1
lærer på etter- og viderutdanning 2.hvert år.

4.1.4 Brekken oppvekst- og lokalsenter
4.1.4.1 Kort om virksomheten
Brekken oppvekst- og lokalsenter består av en barnehage med en avdeling, skole med
elever fra 1. - 7.trinn, og er sør-samisk ressurssenter. Barnetallet i barnehagen går noe ned
fra august 2018.
4.1.4.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
I barnehagen er det styrer og pedagogisk leder. Styrer har ansvaret for den daglige driften og
noe oppfølging av personalet i barnehagen. Pedagogiskleder har ansvaret for det
pedagogiske på avdelingen. Ingen av dem arbeider 100%, men det er alltid en pedagog på
avdeling.
På skolen undervises det etter fådeltskoleprinsippet. det vil si 1.-2.-trinn har felles
undervisning, 3.-4.trinn har felles undervisning og 5.-7.trinn har felles undervisning.
Den samiske avdelingen har ansvaret for all samisk opplæring i kommunen og selger
fjernundervisning til andre kommuner som har elever med rett til sør-samisk språkopplæring.
Det undervises etter LK06s, det vil si samisk læreplan, i samisk og på samisk i enkelte fag.
4.1.4.3 Budsjettrammer

For å redusere rammen er det nedbemannet ut i fra barnetall i barnehagen fra høsten 2018.
Bemanningen vil da være 2.5 årsverk. Oppsigelser unngås, da 0,5 årsverk vil bli brukt i skolen. I
skolen reduseres lærerstilling med 20% fra januar 2018. Det vil i stedet bli satt inn 20% assistent
ut skoleåret 2017/2018.
Rammene for samisk avdeling er satt ut i fra tildelte midler for året 2017/ 2018. Her kan det ikke
fastslås med sikkerhet at bildet blir helt riktig, i og med at det foreløpig ikke er kjent hva utfallet av
å bli en samisk forvaltningskommune blir.
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4.1.4.4 Styringskort Brekken oppvekst- og lokalsenter
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4.1.4.5 Planer og styringsmål
For å nå målene i styringskortet kommer det til å være fokus på de samme områdene, da de
forteller noe om kvaliteten i virksomheten. Utviklingsarbeidet har kommet godt i gang både
innad i barnehagen og på skolen. Resultatet vil trolig komme til syne over et lengre
tidsspenn.
De samisk mellomtrinnselevene i Røros kommune har én undervisningsdag i Brekken per
uke. Dette oppleves som styrkende for fag og relasjoner blant lærere og elever. Dette virker
som verdiskapende for de samiske barna. De har en naturlig møteplass hver uke.

4.1.5 Røros barnehage
4.1.5.1 Kort om virksomheten
Virksomheten består av 3 barnehager lokalisert rundt Røros sentrum. Barnehagene har hver
sin styrer med delegert ansvar fra virksomhetsleder. 2 spesialpedagoger, med barnehage
som område, er også organisert i virksomheten. Disse har kontor i Bergmannsgata, slik som
virksomhetsleder.
4.1.5.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
2300 - Ledelse sentrumsbarnehager, spes.ped
• Virksomhetsleder
• 2 spesialpedagoger
2310 - Kvitsanden barnehage
• Egga - utvidet avdeling med 30 plasser for de 2 eldste aldertrinnene
• Kvitsanden - 2 småbarnsavdelinger, 1 aldersblandet avdeling
• Totalt 16,6 årsverk
2320 - Ysterhagan barnehage
• Småbarnsavdeling, storbarnsavdeling, samisk avdeling
• 10,4 årsverk
2330 - Øya barnehage
• Småbarnsavdeling, 2 aldersblandete avdelinger
• 10,0 årsverk
4.1.5.3 Budsjettrammer
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Budsjettrammene for 2018 nås ved at potten til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage
blir stående uendret. Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet
individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Dagens budsjettramme og organisering av
barnehagetilbudet, gjør dette vanskelig. Spesialpedagogressursene utvides heller ikke som
planlagt. Røros kommune har opprinnelig 2 årsverk med spesialpedagog barnehage, men er
nå nede i 1,3. Konsekvensen av dette er reduserte muligheter for tidlig innsats og
forbyggende systemisk arbeid i hver barnehage. Dersom det skal tilbys barnehageplass til de
som søker og samtidig følge forskrift om pedagogisk bemanning i barnehage, medfører dette
en kostnad tilsvarende 3 årsverk som barnehagelærer - ca. 1,8 mill.
4.1.5.4 Styringskort Røros barnehage
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4.1.5.5 Planer og styringsmål
Utredning av barnehagestrukturen på Røros starter i 2018. Sentrumsbarnehagene har i en
årrekke hatt utfordringer med en delvis nedslitt og utdatert bygningsmasse. Situasjonen gjør
det vanskelig å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven, og gjør det utfordrende å gi et fullverdig
barnehagetilbud i hver avdeling. Dagens organisering er ikke optimal for å drive effektivt,
hverken med tanke på bygningenes fysiske beliggenhet eller deres geografiske spredning.
Ny forskrift for pedagogisk bemanning i barnehagen skal sikre økt voksentetthet for barn
under 3 år, og frigir med sin nye praksis for telling av barn, ingen plasser ved årsskiftet slik
tidligere forskrift gjorde. Dette fører til et økt behov for pedagoger, med de kostnader det
medfører. Satsningen har, siden den lå ute på høring, vært noe de fleste ansatte i
barnehagene har håpet ville blitt vedtatt. Høringen konkluderer med at økt voksentetthet
styrker omsorgen, tryggheten og gir mulighet for en generelt tettere oppfølging av de minste
barna. Den vil sannsynligvis også bedre arbeissituasjonen for de ansatte, og på sikt redusere
sykefraværet.
Barnehagene har fått en større plass i samfunnet, den politiske viljen til å satse på
barnehager er blitt større, barndomens egenverdi og betydningen den har for menneskers
videre utvikling gjennom livet, er ilagt større betydning.
Kunnskapsnivået om førskolebarn og barnehage er blitt høyere i samfunnet. 1.august i år
trådte den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Den har blitt
spissere i formen, og stiller tydeligere krav til barnehagevirksomheten i sin helhet. Med dette
som utgangspunkt og det faktum at barnetallene svinger, må det tenkes fleksibilitet i
framtidas barnehage. En framtidig organisering må ta høyde for endringer, både i forhold til
behovet for barnehageplasser og andre endringer som en utredning kan forutse. Antallet
barn i barnehagealder i kommunen har over tid hatt en negativ utvilkling. Det ser nå ut til at
bunnivået er nådd, og tallene er på vei oppover igjen.
Det er til enhver tid barn med plass i barnehagene som har behov for spesiell tilrettelagt
oppfølging av ulik grad. Disse barna har rett til et individuellt tilrettelagt barnehagetilbud.
Enten i form av en ekstra personalressurs som bistår oppfølging gjennom hele eller deler av
barnehagedagen, og/eller spesialpedagogisk hjelp som utføres eller blir veiledet av en
spesialpedagog. Avhengig av behov, individuellt eller i mindre grupper. Kommunen har
ansvar for at barn i både kommunale og private barnehager får den hjelpen som blir tilrådt,
av enten PPT eller annen fagkyndig innstans. Kommunens økonomi kan ikke legges til grunn
for ikke å imøtekomme tilrådninger fra sakkyndig instans. I dag bygger kommunen opp tilbud
rundt barn i hver barnehage. Ressurskrevende løsninger, hvor man forsøker å finne
nødvending personalmessig kompetanse innenfor barnehagens grunnbemanning, for så å
erstatte vedkommende med en vikar. En framtidas barnehage bør tilrettlegges både materielt
og kompetansemessig i forhold til barn med funksjonshemminger av ulik grad, og bør derfor
være den barnehagen som er spesialisert på å bygge opp tilbud rundt enkeltbarn. Dette vil
kunne styrke kvaliteten på tilbudet, samtidig som det på sikt ville blitt mer kostnadseffektivt.
Tjenestekvalitet
Barnehagene har en felles årsplan som oppfyller kravene som stilles til årsplan for
barnehagen. Denne utfylles av periodevise planer i hver barnehage. Det har trådt ikraft en ny
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som er under implementering.
Barnehagene jobber fortsatt med utviklingsarbeidet i forhold til språk og språkmiljø.
Virksomheten skal gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av november. Barnesamtaler
med de eldste barna, der de får mulighet til å si noe om hvordan de opplever sin
barnehagetilværelse, er planlagt gjennomført innen utgangen av året.
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Medarbeidere
Nesten alle stillinger er besatt med kompetent personell. Kun i 20% stilling som pedagogisk
leder er det innvilget dispensasjon fra utdanningskravet. For å oppfylle språkkompetansen på
Svaale gjennomfører en assistent intensiv kurs i sørsamisk denne høsten.
Sykefravær
Det jobbes målrettet med å styrke nærværet av de ansatte i hver barnehage. Det fokuseres
mye på lederrollen, struktur og forutsigbarhet for alle ansatte. Samtidig har det vært
gjennomført kursing i sykefraværsoppfølging og generellt nærværsarbeid. Det satses på
arbeidsmiljøgrupper i hver barnehage. Det er planlagt 10 møter pr. bhg pr. år.
Ved 2.tertial rapportering 2017, var det en reduksjon i sykefravær med ca. 10% fra samme
tidspunkt året før.
Samfunnsansvar
Virksomheten har bestemt at det skal være et økt fokus på kosthold, som del av det
folkehelsefremmende arbeidet. Det jobbes med dette i barnehagen, og det planlegges nå
etterhvert å innvolvere foreldrene i større grad på dette. Det er et godt samarbeid med NAV,
Norconsult, Euroskolen og flyktningetjenesten i forhold til praksisplasser, arbeidsutprøving og
språktreningsplasser. Dette er ressurser som bl.a. brukes i opplegg med matlaging i
barnehagen. Alle barnehagene benytter bibliotektilbudet. Dette er et samarbeid hvor
barnehagene drar til biblioteket, og hvor biblioteket kommer ut i barnehagen. Biblioteket er
også flink til å inkludere barnehagen i ting som skjer på biblioteket. I tillegg til det samiske
tilbudet på Svaale, gjennomfører alle barnehagene temaopplegg med fokus på samisk kultur,
reindrift og språk årlig.

4.1.6 Kulturskolen
4.1.6.1 Kort om virksomheten
Kulturskolen har 11 ansatte fordelt på 5,2 årsverk. Høsten 2017 er elevtallet på 210 elever
fordelt på 280 elevplasser. Dette utgjør omlag 33% av elevene i grunnskolealder. Elevtallet
er stabilt, men antall barn som går på flere disipliner øker noe. Virksomheten har et nært og
godt samarbeid med grunnskole, barnehage og fritidskulturlivet. Flere av lærerne jobber
kombinert med stillinger i grunnskolen eller i andre kommuner. Virksomheten holder til Verket
Røros.
4.1.6.2 Budsjettrammer

Med to unntak har budsjettet for den øvrige virksomhet en reell økonomisk innstramming.
Økning i rammen fra i 2017 skyldes kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret og økning i
husleien til Verket Røros AS. En ikke-budsjettert utgiftsøkning til Verket i 2017 tilsvarende ca
kr 280 000 er faset inn budsjett 2018. I budsjettet ligger det ingen planer om realisering av
byggetrinn 2, jfr vedtatt Kulturskoleplan og Kulturplan.
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4.1.6.3 Styringskort Kulturskolen

4.1.6.4 Planer og styringsmål
De viktigste utviklingsprosessene for 2018 er knyttet til implementering av ny rammeplan og
utvikling/rullering av lokal kulturskoleplan og læreplaner. Dette arbeidet omfatter flere av
delmålene i styringskortet og realiseres gjennom arbeid internt i virksomheten og i samarbeid
med andre virksomheter, kommunene i Fjellregionen og det frivillige kulturlivet.
Sykefraværet er tradisjonelt veldig lavt. Målet for året er å fremdeles holde dette lavt og
arbeidet med arbeidsmiljøgrupper videreutvikles. Brukerundersøkelsen er ikke gjennomført
tidligere, derfor ingen mål og tidligere resultat.
Oppnåelse av rammene i budsjettet nås ved god budsjettkontroll gjennom året.
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4.1.7 Barneverntjenesten
4.1.7.1 Kort om virksomheten
Virksomheten drifter den interkommunale barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os
kommuner. Det er ansatt 6 hele stillinger som saksbehandlere, en hjemkonsulent i 100%
som jobber 50% som lavterskel, en merkantil i 100% og leder i 100%.
Saksbehandlerstillingene vil bli økt med en 50% stilling.
4.1.7.2 Budsjettrammer

Budsjettet for barnevern i og utenfor familien er redusert fra forrige år på grunn av endringer i
omsorgssituasjonen for barn plassert utenfor familien. Administrative utgifter er økt på grunn
av en stillingsøkning med en halv stilling. Stillingen skal brukes for å øke den forebyggende
tiltaksvirksomheten, som på sikt vil kunne bidra til å forhindre omsorgsovertakelser.
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4.1.7.3 Styringskort Barneverntjenesten

4.1.7.4 Planer og styringsmål
Tjenestemottaker
Barneverntjenesten har omsorgen for flere barn som har rett til tett oppfølging, De skal
minimum ha fire tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk pr. år. Dette er en prioritert oppgave og er
derfor tatt med i styringskortet. Alle barn/familier med hjelpetiltak har rett til å ha en
tiltaksplan. Tiltaksplanen definerer klare mål for tiltakene, og skal evalueres fortløpende.
Tiltaksplanen kvalitetssikrer det arbeidet som igangsettes i familiene, og er derfor satt inn
som en prioritert måleenhet. Det vil bli gjennomført en brukerundersøkelse i løpet av 2018,
som vil gi et bedre utgangspunkt for å prioritere bestemte områder for oppfølging av
tjenestemottakerne fremover.
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Medarbeidere
Det er ønskelig å styrke kompetansen i virksomheten, og Barne- og
likestillingsdepartementet har utarbeidet en kompetansestrategi for 2018 til 2024 som vil
kunne ha innvirkning på dette området. Nyansatte vil fremdeles være prioritert i
opplæringsøyemed med tanke på gjennomføring av undersøkelser. Dette tilbudet blir gitt
gjennom Trondheim kommune. Den kontoransatte vil også følge et utdanningsløp i 2018
som er et tilbud gjennom R-BUP. Det jobbes fremdeles med faktorene som ble målt i
medarbeiderundersøkelsen, og det er gjort flere tiltak i arbeidsmiljøgruppen, som er synlig i
arbeidsmiljøet. Sykefraværstallet for 2017 har vært høyere enn ønskelig, men har skyldtes
sykemelding av en ansatt på grunn av forhold som ikke kan tilskrives arbeidsplassen.
Sykefraværet utover dette er lavt i virksomheten.
Samfunnsansvar
I barnevernloven § 3-1 står det at: "Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever
under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds -, sosiale
og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i
forhold til dette."
En bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en viktig faktor i dette arbeidet, og barneverntjenesten er
en aktiv deltaker i implementering av denne metoden i det interkommunale samarbeidet. Ved
å sette inn ekstra personalressurser på tiltaksarbeid ved å øke bemanningen noe, samt
gjennomføre organisatoriske endringer i fordelingen av arbeidsoppgaver, vil dette kunne
bidra til å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer hos barn og unge. Det er et klart
ønske om å bruke mest mulig personalressurs til tiltaksarbeid.

4.1.8 Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
4.1.8.1 Kort om virksomheten
Røros Voksenopplæringssenter består av flyktningetjenesten, voksenopplæringen og et
spes.ped team.
Flyktningetjenesten
Gir veiledning/ råd/ hjelp til nyankommede flyktninger, flyktninger som går i introprogram på
Voksenopplæringen og flyktninger som har startet i arbeid. Flyktningetjenesten organiserer
språktreningsplasser m.m
Voksenopplæringen
Har plikt til å gi norsk og samfunnsfagsopplæring for flyktninger med krav og rett til
opplæring. Voksenopplæringen har også en grunnskoleklasse som forbreder videregående
skole og utdanning. Elever går på voksenopplæringen for å lære norsk eller for å ta
grunnskoleutdanning. Deltakere er en del av introduksjonsprogrammet. Enkelte har i følge
loven rett og plikt til norsk- og samfunnsfagsundervisning etter at de har blitt bosatt i Norge.
Spes. ped. team
Gir opplæring/veiledning/vedlikeholdstrening til enkelt personer som bor i Røros Kommune
og trenger opptrening/vedlikeholdstrening av ulike grunner. Spes.ped.teamet gir tjeneste i
sammarbeid med PPT.
4.1.8.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Det er en virksomhetsleder for Røros voksenopplæringssenter som har ansvar for personal
og det overordnede ansvaret.
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Hver klasse på voksenopplæringen har en kontaktlærer og hver deltaker i introprogrammet
har en kontaktperson i flyktningetjenesten.
4.1.8.3 Budsjettrammer

Det er bosatt 6 flyktninger mer enn anmodet i 2017 så totalantall er 16 i 2017. Dette inkludert
familieinvandring og overføringsflyttninger. Det betyr at kommunen får noe mer tilskudd i
2018 enn tidligere antatt. I 2018 er alle kommuner varslet at det blir mye mindre bosetting av
flyktninger enn i 2017, men allikevel har Røros kommune blitt anmodet om å bosette 10
personer i 2018, noe som var viktig for virksomheten.
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4.1.8.4 Styringskort Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen

Planer og styringsmål
Brukertilfredshet
Det vil i 2018 bli arbeidet med å finne en metode som kan måle tilfredsheten for elevene som
er tilknyttet tjenesten. Den blir utarbeidet da det ikke finnes et godt verkyøy på dette fra før
opp imot tjenesten.
Det vil for 2018 vurderes om det kan finnes andre måleindikatorer som kan være mer
hensiktsmessig å ta i bruk enn noen av de som brukes i dag.

4.1.9 Røros sykehjem
4.1.9.1 Kort om virksomheten
Røros sykehjem er et somatisk sykehjem med 38 plasser i 2. etg. 19 plasser i hver etg .35
plasser er langtidsplasser,1.plass er rehab/utred. 2.plasser er avlastning. Røros sykehjem
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har 41, årsverk fordelt på 60 fasteansatte .Virksomh ledes av en virksomhetsleder og en
avdelingsleder. I hele 2017 var gjennomsnittet 4-5 flere pasienter enn vedtatte rammer.
4.1.9.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Sykehjemmet har ett budsjett som har ansvar 3400.
4.1.9.3 Budsjettrammer

Budsjettrammen er lagt etter normal drift, skjer det noe uforutsett i forhold til flere pasienter
enn 38, kan det medføre ekstra innleie i forhold til vikarer. Brukerbetalingen art: 3400 160000
går opp så denne posten økes til 5,0-mill fra 4,2 mill for 2017. Det samme for art 3400
160005 brukerbetaling HPO fra 800 000 til 1.million.
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4.1.9.4 Styringskort Røros sykehjem
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Planer og styringsmål
Kvalitet på tjenesten: Kompetanse i forhold til sykepleie og helsefagarbeidere er med på å
gi gode tjenester, samt at refleksjon over egen praksis er med på å styrke tjenestekvalitet.
Styringsmålenen må gjøres kjent i avdelingene og reflekteres over jevnlig.
Brukertilfredshet: Måles hvert 3 år. Brukertilfredshet handler om trivsel og hvordan
virksomheten som tjenesteytere møter brukerene.Disse temane må det reflekteres over i
grupper.
Medarbeidere: 2018 skal ha fokus på kompetansebygging.
Samfunnsansvar : Fortsette med ett sang og musikk tilbud til beboeren hver uke
.
Økonomi: Virksomhetsleder og avdelingsleder sammen med det øvrige personalet skal
skape felles forståelse i forhold til at budsjettrammer må holdes.

4.1.10 Gjøsvika sykehjem
Kort om virksomheten
Gjøsvika sykehjem har 4 skjermede avdelinger med hver 6 pasienter. Alle pasienter har en
moderat til langtkommen demens, med hovedvekt på langtkommen demens. I tillegg finnes
en liten forsterket avdeling med 2 rom for pasienter, som på grunn av sykdomsutvikling eller
atferd ikke kan bo sammen med andre pasienter. Denne avdelingen er kun ment til
midlertidig bruk. Det er ikke avsatt økonomiske og personale ressurser til å drifte denne
avdelingen. Ved behov må det leies inn ekstra personal.
Svært mange personer med demenssykdom har nevropsykiatriske symptomer eller
atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD), som apati, angst, agitasjon,
aggresjon, depresjon og vrangforestillinger. Dette er trolig de mest belastende symptomene
ved demens og har avgjørende betydning for sykdomsforløp og livskvalitet. Fast
pleiepersonell, forutsigbare hverdager og miljøtiltak er viktige faktorer for å behandle eller
dempe disse symptomer.
Gjøsvika sykehjem har 30 årsverk fordelt på 59 ansatte.
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens
Dagsenter for personer med demens har åpnet 3 dager i uka (mandag, onsdag og fredag) til
personer med demens eller kognitiv svikt. Pasienten må ha en demens diagnose eller starte
med demens utredning for å kunne få plass på dagsenteret. Det er plass til 8 pasienter pr.
dag. Plassen kan tildeles som aktiviseringstilbud eller som avlastning for pårørende.
Dagsenter skal bl. a. legge vekt på aktivisering av pasienter og skal gi en meningsful
hverdag, samt at den kan hjelpe til å opprettholde en tilfreddstillende ernæringsstatus.
Det jobber 2 pleiere pr. dag på dagsenteret.
4.1.10.1 Avdelinger og ansvar i virksomheten
3401 Gjøsvika sykehjem
3407 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens
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4.1.10.2 Budsjettrammer

I budsjettet er det lagt inn midler til åpning av 6 plasser (1 avdeling). Det betyr en økning på
5,6 årsverk. 6 plasser ble etter vedtak i kommunestyre lagt ned i september 2016. I januar
2017 måtte disse plassene midlertidig åpnes. Fra februar 2017 var det igjen full drift, uten at
det var avsatt midler til dette. Grunnlaget for gjenåpning var at pasienter ikke lenger kunne
gis en forsvarlig tjeneste hjemme. Per i dag er det 10 til 15 personer som selv om de mottar
tjenester i hjemmet, kun kan bo hjemme fordi de bor sammen med pårørende. Pårørende er
gjerne ektefelle med høy alder og / eller egne helseproblemer. Faller pårørende i fra eller
selv blir syk, vil behovet for plass i sykehjem være akutt.
Åpning av avdeling har medført bemanningsmessige utfordringer som er løst med blant
annet midlertidige stillinger og bruk av overtid.
Budsjett for ferievikarer har i mange år vært underbudsjettert. Derfor er det lagt inn en
økning.
På grunn av gode avtaler, bevisst innkjøp og bruk av medisiner, medisinsforbruksmateriell og
renholdsmidler er det mulig å budsjettere samme kostnad i 2018 som som i 2017, selv om
antall faste plasser økes.
Inventar/utstyr er økt pga. av planlagt anskaffelse av en vaskemaskin. Kjøp tjeneste renhold
er økt pga. rundvask av bygget. Det lagt inn økte inntekter på brukerbetaling HPO.
Dagsenter setter ned budsjettpost transport. Budsjett for lærlinger innen pleie og omsorg er
overført fra administrasjonen til virksomhet Gjøsvika sykehjem. Det er et mål å ansette 2
helsefaglærlinger hvert år.
Røros kommune har siden 2015 hatt et samarbeidsprosjekt med Røros vidergående skole
og Røros Ressurs for helsefagutdanning for fremmedspråklige. Prosjektet har som mål at
personer med minoritetsbakgrunn gjennom et tilrettlagt løp kan få fagbrev som
helsefagarbeider. Røros kommune har veiledningskapasitet for 4 lærlinger som følger denne
utdanningen. Elever kan hvis de blir kvalifisert få lærlingstatus fra januar 2018.
Lærlinger som går helsefagutdanning for fremmedspråklige kommer i tillegg til de 2 ordinære
lærlingplassene.
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4.1.10.3 Styringskort Gjøsvika sykehjem

4.1.10.4 Planer og styringsmål
Oppfølging av ernæring hos personer som bor på sykehjem er lovpålagt. Det er utarbeidet
en prosedyre i Røros kommune for oppfølging, samt når og hvilke tiltak man kan sette i
gang. Ved å legge det i styringskortet, settes ekstra fokus på området, og det kvalitetssikres
at alle pasienter får den oppfølgingen de har krav på.
Sykepleiere har ansvar for å legge opp dosetter og kontrollere dem. Pleiere på avdelingene
med delegert ansvar for håndtering av legemidler har lov til å dele ut medisiner som er lagt
opp og kontrollert av sykepleiere. Målsettingen er at alle dosetter som forlater
medisinrommet skal være uten feil. Dette for å sikre at pasienter får riktige medisiner.
Brukertilfredshet, her ønskes forbedring på punktene:
• informasjon
• brukermedvirkning
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Det skal utarbeides handlingsplaner får å oppnå målsettingene.
Gjøsvika sykehjem er et sykehjem tilrettelagt for personer med demenssykdom.
Helsedirektoratet har i samarbeid med kompetansesenter for aldring og helse utarbeidet et
2- årig opplegg for å øke kompetanse innenfor demensomsorg. Mange ansatte på Gjøsvika
sykehjem har allerede gjennomført dette opplegget. Det er positivt at all pleie og omsorg
utføres fra samme kunnskapsbasis.
På grunn av at personalet skiftes ut blir kompetanse også borte. Derfor er det en målsetning
at alle ansatte med 50 % eller større stilling skal gjennomføre dette opplegget for å
opprettholde kompetanse om demensomsorg på Gjøsvika sykehjem.
Etter gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ble det enighet om å jobbe med 3
fokusområder (en bestemt sentralt og 2 bestemt på Gjøsvika sykehjem).
• Mestringsorientertledelse
• Mestringsklima
• bruk av kompetanse
Det skal utarbeides handlingsplaner med mål om å oppnå landsgjennomsnitt på neste
medarbeiderundersøkelse.
Sykefravær har vært en stor utfordring for Gjøsvika sykehjem de siste årene. På grunn av
aktiv jobbing har det lyktes å få ned sykefraværet. IA-gruppen i Røros kommune veileder i
dette arbeidet. Det forebyggende arbeidet fortsettes med fortsatt tett oppfølging av
sykefravær i samarbeid med medarebeidere, slik at fravær kan reduseres ytterligere.
Folkehelse er helsefremmende arbeid, også for pasienter på et sykehjem. Målsetningen er å
gjennomføre trimopplegg og kulturinnslag, da dette forventes å virke positivt på folkehelsen.
Bemannningsplanen viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å dekke behovet for
kvalitativ god pleie og omsorg for institusjonens pasienter.

4.1.11 Hjemmebaserte tjenester
4.1.11.1 Kort om virksomheten
Hjemmetjenesten sitt hovedmål er å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet slik at innbyggerne
kan bo lengst mulig i egen bolig, og legge til rette slik at de skal være meste mulig
selvhjulpen.
All hjelp tildeles etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til helse og
funksjonsnivå. Det legges vekt på medbestemmelse fra den enkelte bruker. Det gis skriftlig
vedtak på hva hjelpen til hver enkelt innebærer.
Tff er en avdeling i hjemmetjenesten med egen avdelingsleder. Tjenesten har 20 årsverk i
turnus og betjener 25 brukere. De fleste bor i bo-felleskap med døgnbebanning, men også i
egene boliger i kommunen. 3 av brukerne har 1:1 ressurs.Tjenesten jobber med fokus på
praktisk bistand ,opplæring til egenmestring, samt bistand til fritidsaktiviteter.
4.1.11.2 Avdelinger og ansvar
Tjenesten har pr idag 37,27 årverk, fordelt på 56 personer med ulik kompetanse. Tjenesten
betjener ca 230 brukere og tjenesten drives hele døgnet året rundt.
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4.1.11.3 Budsjettrammer

3402-101000 Faste lønninger
Hjemmetjenesten reduserer med 1 årsverk i forhold til 2017 drift. På grunn av flere
arbeidsoppgaver på kveld, blir det forskøvet resusser fra dag , og ned på kveld. Det vil
medføre mindre tid til blant annet hjemmerehabilitering og annet forebyggende arbeid i
hjemmet, samt økt trykk på institusjonene.
Økning på kveld/ natt tillegg som følge av større kveldsressurs. . Lokale forhandlinger 2017
utgjør kr. 183000,00.
3405- 101000
På grunn av mindre overføring må tjenesten redusere med 2 årsverk.Dette vil medføre et
sterkt redusert tilbud om bistand til egnmestring spesielt på dagtid. Dette er uheldig for
brukernes utvikling og vedlikehold av ferdigheter. 1 årsverk er overført fra helsestasjon, dette
årverket er ikke i turnustjeneste, men brukes spesifikt til bruker som arbeidsassistent.
3405- 102003
Ferievikarer økes etter regnskap 2017 med kr.75 000,3405 - 17001
kr. 1 798 000 i mindre overføringer i øremerket tilskudd som skyldes en bruker mindre ,samt
at innslagspuktet for fratrekk i rammetilskuddet er blitt større.
3402-105000 omsorgslønn
Økning på kr. 203 000,- i 2017 tildelt mer omsorgslønn som følge av at flere familier har
større omsorgsbyrde i hjemmet.
3402-137000
Dette skyldes helårsvirkning på ny bruker BPA
3402-162005
Økning av egenandel trygghetsalarm.
3404-137000 Optimus
Etterberging på Optimus kr. 115 900,00.
I samarbeid med Nav og Optimus ser en på muligheten for å tildele VTA plasser til de med
flest tildelte timer.
3411- 17500 Kreftkoordinator
Her skal en ha refundert 10% av lønnskostnadene fra Os kommune.
3411-177000
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40% av lønnskosnadene blir refundert av kreftforningen. I 2019 refunderes 20% og fra 2020
er det faller tilskuddet bort.
3403- 115001 og 116000 Forvaltningskontor
Kurs og kjøregodtgjørelse på 20 000,-. Dette har ikke vært budsjettert i 2017.
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4.1.11.4 Styringskort hjemmebaserte tjenester

4.1.11.5 Planer og styringsmål
Hjemmetjenesten har fortsatt som mål å redusere antall fall som fører til bruddskader i
hjemmet. Dette fordi bruddskader er en stor utgift for samfunnet. Fokus på dette vil redusere
behovet for rehabiliteringsplasser og langtidsplasser i institusjon. I 2019 vil det fokuseres på
tilretteligging og fallforebyggende tiltak til ca. 10 brukere i tjenesten.
I 2018 vil tjenesten ha fokus på avvik i forhold til istandgjøring og kontroll av medikamenter
før utlevering. Dette vil bli målt i henhold til gjeldene prosedyrer.
For at hjemmetjenesten skal kunne møte de kravene som stilles til tjenesten i framtiden, må
det endres på rutiner, turnuser, organisere tjenesten på en annen måte enn i dag. Fokus på
teknologiske løsninger, vektlegge hjemmerehabilitering og fokus på riktig medisinering er
viktige faktorer.
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For å kunne fokusere på dette må tjenesten ha annen fagkompetane enn den har pr. idag.
Her må det samarbeides på tvers av virksomheter for å kunne dra nytte av den kompetansen
som finnes i kommunen. Eventuelt samarbeide med andre kommuner.
For å være en attraktiv arbeidsplass må det legges tilrette for lærlinger, elever og studenter.
Sykefraværet i 2017 har vært svært lavt, men det må forventes en viss stigning i 2018, men
målsetningen er 4,5 %.
I 2018 skal hjemmetjenesten ha fokus på mestringsorientert ledelse, mestringsklima, og
selvstendighet. Dette vil være tema på i arbeidsmiljø gruppene, gruppemøter og
personalmøter og må sees i sammenheng med evaluering / endringer på organisering av
arbeidsdagen og turnus planlegging.
4.1.11.6 Styringskort TFF (Tiltak for funksjonshemmede)
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4.1.11.7 Planer og styringsmål
TFF ønsker fortsatt å sette fokus på å redusere antall avvik på medikamentutlevering.
Kartlegging for å finne ut hvor avvikene skjer og hvordan de skal løses viktig.At brukerne ikke
får sine medisiner eller at de får feil medidin kan få store helsemessige konsekvenser for
brukerne. Brukerene har egen ukeplan som skal følges opp. En vil fokusere på årsaken til
avviket. Det er av stor betydning at brukerne møter opp til sine oppgaver og gjøremål til rett
tid.
Riktig kompetanse er i viktig for tjenesten. I 2017 har det vært en stor utfordring å få folk i
helge stillinger. Det ble foreslått et samarbeid mellom tff og skole- sfo. Dette med bakgrunn i
at ansatte skulle kunne øke stillingsandelen sin ved å jobbe på tvers av virksomhetene ,med
formål omå bli kjent med brukerene i ulike fora. På grunn av endringer ved skolen ,ble dette
ikke noe av. På bakgrunn av at TFF er en liten tjeneste er det satt igang et prosjekt med
samarbeid med Os kommune,hensikten er å beholde/ utvikle god fagkompetanse, utveklse
erfaringer angående drift, faglig samarbeid og felles aktiviter for brukerene. I 2018 skal det
arrangsjeres felles fagseminarer og felles kompetanse heving i Mitt Livs ABC.

4.1.12 Helse
4.1.12.1 Kort om virksomheten
Virksomheten helse består av avdelingene Røros legesenter, interkommunal legevakt for
Røros, Os og Holtålen, helsestasjon (helsestasjon, skolehelsetjeneste, kommunejordmor for
Røros og Holtålen og tiltak for funksjonshemmede barn), jordmorberedskap for Holtålen og
Røros, fysioterapitjenesten, frisklivssentral, psykisk helse- og rustjenesten og
Intermediæravdelingen med kommunale akuttsenger.
Disse er direkte underlagt virksomhetsleder: Kommunepsykolog, kreftkoordinator og
ergoterapeut.
Helsestasjon
Ansatte: Jordmor for Holtålen og Røros i 55% stilling, jordmorberedskap for Holtålen og
Røros 120% stilling fordelt på 4 jordmødre, 4 helsesøstre fordelt på 3,3 årsverk, lege i 17%
stilling og sekretær i 40% stilling.
Helsestasjonen har ansvar for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i grunn- og
videregående skole. Den har ansvaret for den interkommunale jordmortjenesten og jordmor i
beredskap, flyktningehelsetjenesten, smittevern og avlastningstiltak for funksjonshemmede
barn.
Røros legesenter
Legesenteret har idag 2,7stilling som fastlege med driftstilskudd og 2,7 stillinger som
kommunale fastleger. Det ene driftstilskuddet blir fra 01.02.18 omgjort til kommunal stilling,
da en av vår leger går av som pensjonist. Røros kommune har i flere år hatt felles
kommuneoverlege med Os og Holtålen., denne har sagt opp sin stilling fra 2018. Det blir nå
ansatt ny kommuneoverlege i 50% stilling sammen med Holtålen, denne legen skal jobbe
som kommunal fastlege i resten av stillingen. Det jobber tilsammen 6,5 årsverk som
hjelpepersonale ( sykepleiere, bioingeniører og legesekretær). Noen legekontorer ble pusset
opp i 2016, men legesenteret sliter fortsatt med bygningsmessige begrensninger i forhold til
driftsnivået. Både antall legekontorer og ekspedisjon/venterom er for lite. Utført vernerunde
viser mange kritiske forhold. En utbygging av legesenteret er svært nødvendig både i forhold
til arbeidsforhold og pasientsikkerhet.
Psykisk helse- og rustjeneste
Tjenesten har tilsammen 8,5 årsverk fordelt på 10 ansatte. 1,6 årsverk er øremerket
rusarbeid. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og alle har videreutdanning i psykisk
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helsearbeid. Kommunepsykolog i 60% stilling er også tilknyttet tjenesten. Psykisk helse- og
rustjenste har hatt tilhold i Veksthuset, husleieavtalen går ut i 2017 og man har startet
planleggingen av hvor tjenesten skal være fremover.
Fysio- og ergoterapitjenesten
Ansatte: En ergoterapeut og 2,6 årsverk kommunale fysioterapeuter, samt 3.4 årsverk som
fysioterapeut med driftstilskudd.
4.1.12.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Helsestasjonen har ansvar for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i grunn- og
videregående skole. Den har ansvaret for den interkommunale jordmortjenesten og jordmor i
beredskap, flyktningehelsetjenesten, smittevern og avlastningstiltak for funksjonshemmede
barn.
Psykisk helse- og rustjeneste har mange brukere både med en rusproblematikk og store
psykiske lidelser som trenger daglig oppfølging av tjenesten, både i forhold til støttesamtaler
og miljøterapeutiske tiltak. Tjenesten er også et lavterskeltilbud til alle over 18 år. Antall
henvisninger til tjenesten holder seg stabil på rundt 100 pr.år. Man ser at imidlertidig en
dreining mot at flere unge blir henvist og mange av de har behov for tett oppfølging.
Spesialisthelsetjenesten inne psykisk helsevern får stadig høyere terskel for inntak av
pasienter, dette medfører at kommunale tjenester får mer krevende oppgaver. Det er fortsatt
stort behov for et bofellesskap for denne pasientgruppen, men pga budsjettrammer er det
heller ikke mulig i 2018. Det er fortsatt stabilt, få henvisninger av personer med
rusproblematikk.
Både ergoterapeut og fysioterapeutene er viktige aktører for å få eldre til å bli boende i
hjemmet sitt lengre før de behøver institusjonsplass. Røros kommune har en
fysioterapitjeneste med en bred kompetanse innen terapiridning, manuellterapi, tradisjonell
kurativ tjeneste, lymfedrenasje og psykomotorisk terapi. Både ergoterapeut og
fysioterapeutene har hjemmebehandling og rehabilitering i hjem- og institusjon. I tillegg
drives bassenggrupper med meget godt oppmøte og forebyggende tiltak spesielt rettet mot
overvekt blant barn ( Pulsen).
4.1.12.3 Budsjettrammer

3001- Admin. Helse:
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Kreftkoordinator blir finansiert gjennom tilskuddsordning fra kreftforeningen ( 40% dekning av
en 50% stilling), samt fondsmidler. Tilskuddet blir i 2019 20% og fra 2020 gis det ikke lenger
tilskudd til denne stillingen.
3005- Intermediær avdeling
Pga virksomhetens økonomiske rammer stenges den ene av KAD sengene( kommunal akutt
seng) i 2018. Virksomheten ser små faglige utfordringer med dette forslaget da KAD
sengene kun har vært i bruk 33% av tiden.
3200- Helsestasjonen
Har ansvar for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole. Den
har ansvaret for den interkommunale jordmortjenesten og jordmor i beredskap,
flyktningehelsetjenesten, smittevern og avlastningstiltak for funksjonshemmede barn.
Helsestasjonen har fra høsten 2017 fått en ny ressurkrevende bruker som benytter
barnebolig av Rytrøa i Os kommune, dette gir alene en ekstrautgift på vel 3 mill. i 2018.
Dette gir store utfordringer i virksomheten helse for å komme i budsjettbalanse. 200 000
disponeres fra fondsmidler ( oppfølging av hybelboere og utsatte unge) til inndekking.
Styrking av skolehelsetjenesten er et statlig satsningsområde, og for 2018 er det foreslått å
styrke skolehelsetjenesten med ca. 680 000 for Røros kommune sin del. Ut fra
budsjettrammene er det ikke mulig med denne styrkingen.
3004- Røros legesenter
Ved at tjenesten holder på å ansette to nye kommunale leger, forventes det en økt utgift,
men det forventes også større inntekter i forhold til pasientbetaling.
3600- Psykisk helse -og rustjeneste
Tilskuddet for rusarbeid er sterkt redusert de siste årene, disse midlene er nå lagt inn i
rammene til kommunen. ( for 2017 var dette beløpet 270 000,-). Dette betyr at tjenesten har
måtte ned med et halvt årsverk i 2017.
3300-3301 Fysio- og ergoterapitjenesten
Selv om budsjettrammene er meget stramme, opprettholdes de eksisterende ressursene ved
økt fokus på kurative tjenester som gir inntjening gjennom brukerbetalinger.
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4.1.12.4 Styringskort Helsestasjonen
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4.1.12.5 Planer og styringsmål
Det er fortsatt et viktig mål for helsestasjonen å ha en opptil 100% vaksinasjonsdekning for å
unngå spredning av smittsomme sykdommer og unngå smitte til utsatte pasientgrupper. Det
blir stadig innført nye vaksiner i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og fra 2017 får
alle norske barn tilbud om hepatitt B vaksine. Dette medfører at helsestasjonen får en større
jobb med vaksinasjon og informasjon ut til befolkningen. Fra 2018 har helsestasjonen full
bemanning, slik at det ikke forventes noen avvik i tiltaksplanen som skal følge nye nasjonale
retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Helsestasjonen har fortsatt full fokus på BTI, og jobber med tidlig tiltak gjennom
stafettlogger.
Norske skolebarn har idag to store helseutfordringer; dårlig psykisk helse og overvekt.
Skolehelsestjenesten jobber nå forebyggende gjennom egne program for overvekt og barnog unges psykiske helse.
Helsestasjonen har lite sykefravær, men har stadig fokus på medarbeidertilfredshet. Høsten
2017 hadde tjenesten en brukerundersøkelse, i 2018 blir resultatet av denne satt i fokus.
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4.1.12.6 Styringskort Røros legesenter

4.1.12.7 Planer og styringsmål
Legesenteret har i andre tertial 2017 klart å redusere ventelistene noe, men fokus på denne
utfordringen fortsetter. Målsettingen er at alle fastlegene har spesialitet innen
allmennmedisin, alle er eller blir det innen kort tid. Det er fortsatt ønskelig med kompetanse
som diabetessykepleier, da dette er en av livsstilssykdommene som øker mest. Legesenteret
har et lavt sykefravær, og fortsatt er målet å ligge under 5% sykefravær. Fokus for
legesenteret er å jobbe forebyggende, et av målene er å få flere pasienter til å få oppfølging
av frisklivskoordinator. Det har vært et økende antall henvisninger i 2017.
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4.1.12.8 Styringskort Psykisk helse- og rustjeneste

4.1.12.9 Planer og styringsmål
I styringskortet er det fortsatt fokus på at brukerne ska ha vedtak og at tildeling av tjenester
skal skje raskt. Ut fra det komplekse pasientbildet er tjenesten hele tiden avhengig av
kompetanse innen rus og kognitiv terapi i tillegg til videreutdanning innen psykisk helse.
Tjenesten har i lang tid hatt et høyt sykefravær, det har bedret seg betraktelig i 2017, men
fokus på medarbeidertilfredshet og fravær er fortsatt viktig.
4.1.12.10

Styringskort Fysio- og ergoterapitjenesten
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4.1.12.11

Planer og styringsmål

Fysioterapitjenesten har desverre en økende ventetid for pasienter som kommer i
prioriteringsgruppe 2. Men klarer å holde seg innefor fristen for 1 prioritetspasientene.
Hverdagsrehabilitering og rådgivning angående ombygging til funksjonell bolig, slik at eldre
kan bo hjemme lenger, er satsningsområder for både ergo- og fysioterapitjenesten. I 2018
ønsker man å starte et samarbeid med helsevakta i forhold til rådgivning. Bassengtreningen
er godt benyttet, selv om man må benytte bassenget i Os kommune.
Frisklivssentralen har nå vært i drift i et og et halvt år. Antall brukere øker, de blir henvist
både fra legetjenesten og ved at folk henvender seg selv. Etter andre tertial i 2017, hadde
frisklivsentralen 25 henvisninger.
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4.1.13 Kultur og Fritid
4.1.13.1 Kort om virksomheten
Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjonen og avdelingene bibliotek, kino,
Storstuggu, Ungdommens hus og frivilligsentralen. I tillegg har virksomheten ansvar for
museum/kulturvern, idrett/friluftsliv/mosjon, Barne- og ungdomsarbeid (kultur), Øvrige
kulturformål, Ratvolden/Falkberget. Tilsammen har virksomheten ca 20 ansatte i ulike
stillingsprosenter.
4.1.13.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
5000
5001
5003
5004
5005
5006
5100
5300
5400
5500
5600

- Kulturadministrasjon
- Kulturvern/museet
- Idrett, friluftsliv, mosjon
- Annet barne- og ungdomsarbeid
- Øvrige kulturformål
- Ratvolden/Falkberget
- Bibliotek
- Røros kommunale kino
- Storstuggu
- Ungdommens hus
- Frivilligsentralen

4.1.13.3 Budsjettrammer

Reduksjon av rammen er gjort ved en en kombinasjon av økte inntekter og reduserte
kostnader. Følgende tiltak er lagt inn i budsjett 2018:
5000 - kulturadministrasjon. Reduserte kostnader 20 000,5003 - idrett, friluftsliv, mosjon. Overføring 100 000,- til Brekken IL (kunstgressbane)
gjennomføres ikke i 2018. Her er det signalisert tidligere at kommunen skal forsøke å legge
seg på samme nivå som Røros IL fikk til sin kunstgressbane, dvs 400 000,- over 4 år. Det er
til nå utbetalt tilskudd på kr 200 000,- over to år til Brekken IL. Det understrekes at man vil
forsøke å jobbe tilskuddet inn i rammen igjen i 2019.
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5006 - Ratvolden/Falkberget. Vedlikehold Ratvolden reduseres med 50 000,- i 2018. Det vil
si at det står igjen kr 100 000,- på denne posten.
5300 - Røros kommunale kino. Øker billettinntekter med 10,- pr voksenbillett og 5,pr/barnebillett. Dette utgjør 140 000,- i økte inntekter. Som en følge av dette får man en reell
kostnadsøkning på 30% av denne summen i filmleie, dvs at effekten av billettøkningen er ca
100 000,-. I tillegg er det foreslått i statsbudsjettet en økning på mva med 2% på kinobilletter.
5400 - Storstuggu. Økte billettinntekter på 100 000,Tilsammen er dette tiltak tilsvarende i underkant av 3 % av total ramme. Det er foreslått tiltak
som ligger noe over kravet på 2 %, dette på grunn av utgifter som har
konsumprisindeksregulering (KPI). Ca halvparten av budsjettet til virksomheten er knyttet
opp mot husleie til Verket-Røros AS og Storstuggu, samt overføringer til MIST (museene i
Sør-Trøndelag). I summer utgjør dette:
•
•
•

MIST - Økning av overføringer på kr 16 000,Verket - husleieøkning på 110 000,- (KPI)
Storstuggu - husleieøkning på 110 000,- (KPI)

Som en merknad til budsjett 2018 nevnes det at det skal foregå en stor NATO-øvelse høsten
2018 på Røros. Det betyr med all sannsynlighet at Storstuggu blir stengt for all virksomhet i
en periode på ca 6 uker. Dette vil i så fall ha betydning for aktiviteten på Storstuggu, altså
kino og kulturdrift. Dette tas opp igjen i tertialrapportering 2018.
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4.1.13.4 Styringskort Kultur og fritid

4.1.13.5 Planer og styringsmål
Kommunestyret vedtok i juni 2017 kommunedelplan for kultur "med kultur for kultur". Denne
planen vil være styrende og retningsgivende for vår virksomhet. Virksomheten forsøker å se
blant annet styringskortet som en oppfølging av denne planen. Samtidig er det også grunn til
å nevne at virksomheten ser andre planer som også særlig viktig for arbeidet, og for hva som
skal være retningsgivende for de ressurser som brukes. Et eksempel på dette er
kommuneplanens samfunnsdel, næringsplan og folkehelseplan.
Målene i styringskortet
Tjenestemottaker (tjenestekvalitet):
Her er det trukket ut to virksomheter som måles. Det er Ungdommens hus og antall
medlemmer. Her vil ungdommens hus gå aktivt ut for å vise hva de kan tilby ungdommen
vår. Det andre området er kino og kvaliteten på det tilbudet som gis her. Det vil bli utført en
enkel spørreundersøkelse som sier noe både om innhold, men også om lyd, bilde, komfort
osv.
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Medarbeidere
i 2018 vil det være et særlig fokus på oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som er
gjennomført.
Når det gjelder sykefravær så forsøker virksomheten å ha fokus på trivsel på arbeidsplass.
Flere av avdelingene opplever stort arbeidspress i perioder så det legges bl.a. vekt på
fleksibilitet. Årsaken til dette er at mye av vårt arbeid foregår på tidspunkt på døgnet som
ikke faller innenfor ordinær kontortid.
Samfunnsansvar
Her vil virksomheten særlig prøve å speile deler av det som står i kulturplanen. Det er viktig
at det finnes gode måleparameter som alle avdelingene i virksomheten kan strekke seg mot.
Det nevnes også under dette punktet at denne delen av styringskortet tas opp på alle møter
som holdes i virksomheten gjennom året. Det vil være et stadig arbeid å her sette mål i tråd
med kommunens planverk, og som er med på å sette fokus på virksomhetens
satsingsområder.

4.1.14 Tekniske områder
4.1.14.1 Kort om virksomheten
Tekniske områder leverer en mengde tjenester både til våre innbyggere og internt i
organisasjonen. Spesielt i den neste 3 - 4 årsperioden vil virksomheten være tungt involvert i
utviklingen av ny omsorgsstruktur både innen bygg, teknologi og drifts modeller. Videre vil ny
barnehagestruktur involvere flere medarbeidere etter hvert. Flere av våre avdelinger er
involvert i, og vil involveres i utvikling av interkommunalt samarbeid på en rekke områder
som bl.a velferdsteknologi, responssenter, drift/ VA og felles plan og byggesakskontor.
Rigging av virksomheten for å løse disse oppgavene med god kvalitet og høyt tjenestenivå er
i gang.
Det er satset på planlegging og har gjennomført tiltak for å frigjøre ressurser til dette. Det
synes nå at det begynner å gi resultater, men at det fremdeles er stort etterslep på
planarbeid og at dette fortsatt må prioriteres. Nå gjelder det å fullføre. Planlegging er viktig
for å legge til rette for en god, helhetlig og ønsket utvikling av samfunnet vårt. Et godt
planverk vil gi bedre økonomi i saksbehandling i form av redusert tidbruk og bedre
kvalitetssikring. Det vil også gi større forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere.
Røros kommune vil ha et stort rekruteringsbehov i årene fremover. Dette krever tilgjengelige
boliger for tilflyttere. Innen bygningforvaltning startes prosjekt for å møte dette behovet med å
utvikle gjennomgangsboliger for nyetablerere og tilflyttere. For å finansiere dette brukes
midler fra solgte boliger og tilskudd fra Husbanken. Samtidig har også planarbeidet fokus på
å legge til rette for fortetting og utvikling av sentrumsnære bo-områder.
Det er gjennomført en rekke tiltak for reduksjon av energibruk i kommunens bygninger,
gjennom vårt EPC prosjekt. Fra 2018 måles effekten av de tiltak som er gjennomført, men
allerede vises gode effekter på en del områder.
For vann og avløp holdes takten med utskifting av dårlig ledningnett på samme nivå. Et
spesielt viktig og stort prosjekt som er igangsatt er ny vannskilde for Røros. Tester og
testproduksjon så langt ser svært lovende ut, prosjektet vil i sin helhet fullføres i 2019 om alt
går etter planen.
4.1.14.2 Avdeling og ansvar
Plan- og miljø
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For avdelingen plan og miljø har det gjennom 2017 vært stort fokus på å utvikle avdelingen
og måten det jobbes på. Dette er forankret i en egen arbeidsmål plan med handlingsplan. I
korthet nevnes spesielt utvikling av selvkostområdene byggesak og oppmåling, hvor det er
lagt ned betydelig arbeid med etablering av nye rutiner, prosedyerer og gebyrregulativ. I
tillegg er digitalisering av byggesak og landbruksarkiv godt igang. Digitale arkiv vil være
svært nytting i forhold til IK samarbeid og kundeorienterte løsninger. det vil også effektivisere
og kvalitetssikre saksbehandling.
Å forberede etablering av Ik plankontor samt å utvikle bedre samhandling med felles
landbrukskontor vil få stort fokus utover i 2018. det er fremdeles etterslep på planarbeid så
der er det viktig å fortsatt holde trykket oppe.
Bygg- og eiendomsforvaltning
Avdelingen står for drift og vedlikehold av kommunens bygg. Både formålsbygg og boliger.
Avdelingen har også ansvar for å følge opp leiekontraktene til beboerne i kommunale boliger.
Kommunalteknikk
Avdelingen står for drift og vedlikehold av kommunale veier. kjøretøy, vann og avløpsanlegg
samt å drifte renovasjonsordningen i Røros kommune.
4.1.14.3 Budsjettrammer
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Tekniske områder har redusert budsjettrammen fra 2017 til 2018 med 550.000. Noe av
reduksjonen er basert på å skape overskudd på selvkostområdene byggesak og oppmåling,
noe som gjenspeiles i, og har medført en betydelig jobb med gebyrregulativet. Så lenge et
selvkost område ikke har gått med overskudd og det er opprettet et selvkostfond, vil et
underskudd gi direkte utslag på bunnlinja for Røros kommune. For øvrig er det jevnt over
redusert. Å holde trykket oppe på planlegging er viktig, men er utfordrende med rammen,
spesielt i forhold til kjøp av tjenester. Plan for området sør for jernbanen krever alene omtrent
1500 arbeidstimer. Det vil være svært krevende å holde fremdrift på et slikt prosjekt kun med
egne ressurser.
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4.1.14.4 Styringskort for Tekniske områder- Kommunalteknikk

4.1.14.5 Planer og styringsmål
I stor grad er målene i styringskortet styrt av statlige krav og hensynet til folkehelsen. Målene
nås naturlig nok gjennom god drift, hvor planmessig vedlikehold samt årlig fornyelse av
ledningsnett og øvrig infrastruktur står i fokus. Ved å nå målene vil det sikres god kvalitet på
tjenester ut til innbyggere, men også spare miljøet for unødvendig belastning.
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4.1.14.6 Styringskort for Tekniske områder- Plan og miljø

4.1.14.7 Planer og styringsmål
Foruten egen internt arbeid med handlingsplan skal det fastsettes noen mål på styringskortet
som omhandler kundtilfredshet og leveringstid. Gjennomføring av brukerundersøkelser
startet i 2017 og vil gjentas hvert 3. år. Utvikling av leveringstid bør måles hvert år, men det
er avhengig av et etablert målesystem.
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4.1.14.8 Styringskort for Tekniske områder- Bygg- og eiendomsforvaltning
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4.1.14.9 Planer og styringsmål
Et av punktet på styringskortet er at 25 % av leieinntektene fra utleieboligene skal benyttes til
vedlikehold av boligene. Slik det er i dag er utgjør avsatte midler til vedlikehold 15-16% av
inntektene. Bakgrunnen for gapet mellom faktisk og ønsket er at deler av leieinntektene
brukes for å få budsjettet for hele ansvarsområdet i balanse. Nedprioriteringen av midler til
vedlikehold fører til at enkelte leiligheter står tom i som følge av at det ikke er midler til å
gjøre nødvendige tiltak før nye beboere kan flytte inn. I andre leiligheter blir bare det absolutt
nødvendige av vedlikehold gjort. På sikt fører dette til at man vil sitte igjen med en forfallen
bygningsmasse som det ikke er forsvarlig å leie ut, noe som igjen reduserer leieinntektene
og mindre penger til vedlikehold.
Energibruk i formålsbygg. Ved å følge med på energibruken i bygningene vil man kunne
oppdage feil og feilstyring på tekniske anlegg og varmestyring tidlig slik at man kan forhindre
at energibruken blir unødvendig høy. Feil som ikke blir oppdaget innen rimelig tid kan
medføre et vesentlig forhøyet energibruk og dermed forhøyede kostnader. Ved å følge med
å styre de tekniske anleggene kan man også oppdage muligheter for å endre bruk og
driftstider slik at energibruken kan reduseres uten at det går utover brukerne i bygget.
Utfordringer i løpet av den neste 4-års perioden:
En større leiekontrakt med årlige leieinntekter på 1 250 000 vil bortfalle. Hvordan disse
inntektene skal erstattes er det ikke sett på pr dags dato.
Det er forventet en større utskifting av arbeidsstokken i Røros kommune som følge av
naturlig avgang med pensjon i årene framover. For å kunne tiltrekke seg personell kan det
være aktuelt å stille gjennomgangsboliger til disposisjon det første året. Pr i dag har
kommunen ingen boliger som er avsatt til dette formålet. Hvorvidt kommunen skal ha slike
boliger og eventuelt antall må avklares de nærmeste årene slik at man kan gjøre de
nødvendige omdisponeringene for dette.

4.1.15 Brann
4.1.15.1 Kort om virksomheten
Røros brann- og redningstjeneste består av to avdelinger som er forebyggende og
beredskap. I tillegg en bistasjon i Brekken. Forebyggende avdeling består av feiing og tilsyn.
Beredskap består av utrykningsledere og fire rullerende vaktlag som tar hånd om operative
hendelser i kommunen. Virksomheten ledes av brannsjef, som også er leder for brann- og
redningstjenesten i nabokommunene Os, Holtålen og Tydal.
4.1.15.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
6150 Røros brann- og redningstjeneste
6151 Samarbeidende brann (felles brannledelse og forebyggende tjeneste med Os,
Holtålen og Tydal)
6152 Feiing og tilsyn
6153 Deltidsutdanning
6154 Bybrann

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2019-2021, Årsbudsjett 2018
71

4.1.15.3 Budsjettrammer

Det vil fra og med 2018 bli innført feiing og tilsyn i fritidsboliger i alle kommuner, jfr vedtatt ny
forebyggende forskrift. Dette vil medføre betydelig flere arbeidsoppgaver ved feiing og tilsyn.
Som følge av dette er lønnsbudsjettet for feiing og tilsyn (selvkostfond) øket med en stilling
som fagarbeider.
Ny dimmensjoneringsforskrift for brann og redningstjenesten vil i løpet av høsten bli sendt ut
på høring. Dersom denne blir vedtatt av stortinget, så kan dette få konsekvenser for mindre
brannvesen. Kan bli et krav om flere heltidsstillinger for å løse nye krav.
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4.1.15.4 Styringskort Brann

4.1.15.5 Planer og styringsmål
Røros brann- og redningstjeneste har satt opp mål i styringskortet som er viktige og
relevante sett opp mot tjenestene til innbyggerne. I tillegg til målepunkter som gir innflytelse
og medvirkning for medarbeidere.
Status på bybrannanlegget gjenomgås hvert tertial, dette for å vite at dette fungerer 100 %
ved et reelt tilfelle. Ved å gjøre systematisk kontroll på bybrannanlegget på denne måten,
antall feil på anlegget blitt redusert. For å klare dette må må minst 10 stk anlegg kontrolleres
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pr uke gjennom hele året. I tillegg er detvesentlig at virksomheten er riktig dimensjonert i
forhold til dimensjoneringsforskriften og gjeldende brannordning for Røros kommune. For å
lykkes med en evt brann i den vernede tette trehusbebyggelsen i Røros, så er det helt
avgjørende med tidlig deteksjon, rask respons og innsats samt riktig kompetanse og riktig
utstyr.
Røros brann- og redningstjeneste har lite sykefravær, og dette er det jevnlig forkus på
gjennom forebygging. Med dette menes å opprettholde godt arbeidsmiljø, samt yte god
tilrettelegging og veiledning til kolleger som kan ha behov for dette i forskjellige livsfaser.
Røros brann- og redningstjeneste er en lærlingebedrift og har pr i dag ansatt to lærlinger.

4.1.16 NAV
4.1.16.1 Kort om virksomheten
Holtålen kommune er vertskommune for NAV Røros og Holtålen. Enheten er lokalisert i
Kjerkgata 15 og disponerer et samtalerom på kommunehuset i Holtålen for forhåndsavtalte
møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros. Kontoret har
åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10-14 for drop-in. I tillegg har kontoret åpent i
kontortiden hver dag for avtalte brukermøter.
Enheten sysslesetter 8 statlig og 4 kommunalt ansatte rådgivere, til sammen 11,2 årsverk.
Enheten har enhetlig ledelse hvor leder er statlig ansatt. Enheten rapporterer til
fylkesdirektøren i NAV Sør-Trøndelag, til rådmann i Holtålen kommune og til kommunalsjef
helse og omsorg i Røros kommune.
4.1.16.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og
pensjonspolitikken i Norge i henhold til Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven)
og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfersforvaltningen. Gjennom partnerskapet har
stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Kommunalt tjenestetilbud
oppfyller kravene til minimumsløsning, og følgende tjenester tilbys; generell råd og
veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud,
startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.
Enheten er organisert i tre team som dekker arbeidsoppgaver innenfor områdene,
veiledningssenter, tverrfaglig oppfølging og marked.
Aktiviteten i hvert team koordineres av en fag-koordinator. Enkelte medarbeidere utfører
arbeidsoppgaver på tvers av team, og det er en stor grad av fleksibilitet i kontoret.
4.1.16.3 Budsjettrammer
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4.1.16.4 Styringskort NAV

4.1.16.5 Planer og styringsmål
NAV Røros og Holtålen har følgende mål og strategi for de kommunale tjenestene:
- Sikre en forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet
- Overvåke utviklingen på sosiale tjenester og iverksette tiltak der det er nødvendig
- Forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar
bistand
- Styrke kontorets kompetanse på økonomi- og gjeldsrådgivning
- Iverksette spesielle tiltak for gruppen utsatt ungdom
- Følge opp innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Gi nødvendig opplæring til medarbeidere som yter tjenester og utfører oppgaver etter
lov om sosiale tjenester i NAV
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4.1.17 Næring
Næringsbudsjettet er utfordrende med flere større poster som overstiger inntektene fra
konsesjonsavgifter og renteinntekter. Den tapte kraftsaken mot Eidsiva gjør at kr. 645 000.av konsesjonsinntektene går til nedbetaling på lån tatt opp fra kraftfondet.
Prosjektplan for «Næringsutvikling i Fjellregionen» er et tre-årig prosjekt for
næringssamarbeid og etablering av en felles strategisk enhet med to stillinger i Fjellregionen.
Disse to stillingene jobber for hele fjellregionen som omfatter 8 kommuner, og ikke spesifikt
mot kommunalt næringsarbeid. Stillingene knyttes derfor ikke spesifikt mot prosjekter og
tiltak i Røros kommune. Røros kommune har i tillegg en 40% stilling som ivaretar blant annet
saksbehandling næringsfond og interkommunalt næringsfond, vertskap/tilflytting etc.
Kontorplasseringen av de to regionale stillingene på Røros og Tynset. Røros er slik en av
vertskommunene med tilbakeføring av midler fra de andre kommunene i regionen. Prosjektet
startet i 2014 og ble evaluert i 2017.
4.1.17.1 Budsjettrammer

Temaplan næring 2017-2029 og organisering av næringsarbeidet
Komite Kultur og samfunnsutvikling ble tildelt sak om revidering av strategisk næringsplan
2012-2022. I tillegg skulle komiteen evaluere organisering av næringsarbeidet – prosjekt
«næringsutvikling i Fjellregionen». Dette arbeidet ble samordnet i komitesak. Planen samt
organisering av næringsarbeidet ble vedtatt i kommunestyret 31.08.2017. Det ble der vedtatt
at Røros kommune ikke går videre med ordningen med regionale næringssjefer, og
ordningen avvikles fra og med 01.01.2018. Sentrale punkter fra vedtaket er følgende:
✓ Røros kommune går ikke videre med ordningen med regionale næringssjefer, og
ordningen avvikles fra og med 1. januar 2018.
✓ Røros kommune innleder høsten 2017 samtaler med nabokommunene Os og
Holtålen om opprettelsen av en” Enhet for næring” som et interkommunalt samarbeid
med Røros som vertskommune. Dersom det ikke lykkes å komme fram til en løsning i
samarbeid med nabokommunene, bør Røros kommune etablere en egen ressurs
ansatt i kommunen for saksbehandling på næringssaker.
✓ Oppgaver lagt til denne foreslåtte Enhet for næring/næringsressursen er skissert i
dokumentet ”Organiseringen av kommunens næringsarbeid, anbefaling fra Komité for
kultur og samfunnsutvikling”, datert 11. mai 2017.
Dette er en del av utfordringsbildet for 2018 da det ikke er avklart hvordan næringsarbeidet
skal ivaretas i 2018 og fremover. For å forberede kommunestyrets vedtak om ny
næringsressurs, videreføres nåværende stillingsprosent på 40 % sammen med egenandelen
Røros kommune bruker på ressurs regional næringssjef. Disse ressursene til sammen kan
da være tilgjengelig for ny næringsressurs/næringsenhet som Røros kommune har vedtatt.
Dette må imidlertid sees i sammenheng med ressurs på servicetorget, se kommentarer
ansvar 1110 Servicetorget.
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Temaplan næring ble vedtatt i samme kommunestyresak 310817. Temaplanen har fire
strategiske innretninger:
1. Bærekraftig utvikling på natur-, kultur- og verdensarvens premisser.
2. Målrettet satsing på og tilrettelegging for arbeidstakere i aldersgruppa 20 – 35 år.
3. Samarbeid som en metode for utvikling og en nøkkelverdi for samfunnet.
4. Utvikling og innovasjon gjennom kunnskap, kompetanse og forskning.
En ny næringsressurs/næringsenhet har med dette en godt fundert næringsplan basert på
kommuneplanens samfunnsdel å arbeide målrettet ut fra. Det vil også være svært nødvendig
å lage en tiltaksplan som følger temaplanen.
Om kommunale næringsfond
Regionale utviklingsmidler som overføres fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune har ikke
innvirkning på driftsbudsjettet da det er midler som tilføres til næringsutvikling og som
kommunen / interkommunalt næringsfond innvilger ut fra søknader som kommer inn. Dette
skal gå i null eller det skal kunne overføres ubrukte midler fra et år til det neste året.
For 2017 fikk ikke kommunen overføringer til kommunalt eller interkommunalt næringsfond.
Dette ga utfordringer knyttet til behandling av søknader til næringsfondet.
Det ble vedtatt i kommunestyret i juni 2016 at kr.342.562,20.- skulle overføres til kommunalt
næringsfond fra driftsregnskapets mindreforbruk.
Interkommunalt næringsfond hadde igjen midler til disposisjon som ble brukt i 2017. Det er
fortsatt litt igjen til bruk i 2018.
Det er ikke klart om det vil overføres regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen til
kommunalt og interkommunalt næringsfond i 2018. Behandling av saker knyttet til
næringsfond vil derfor kunne være utfordrende for 2018.
Retningslinjene for det kommunale næringsfondet skal revideres. Dette starter opp i slutten
av inneværende år og fortsetter i starten av 2018 før de vedtas politisk.
Inngående beholdning
Konsesjonsavgiftsfond
Utgifter
Destinasjon Røros
Rørosregionens
Næringshage
Drift Næring
Avdrag lån
Næringsprosjekter /
næringsplan

Inngående beholdning

Sum inntekter
2 345 312 (2017)

Utgifter
Kr. 800 000.Kr. 150 000.Kr. 820 000.Kr. 645 000.Kr. 200 000.2 615 000

2 345 312

Dette er stort sett uforandrede tall fra inneværende år, da det ikke er vedtatt endringer knyttet
til overføringer til Destinasjon Røros og Rørosregionens Næringshage. Destinasjon Røros
har søkt om økning i overføringer knyttet til drift av turistinformasjonen.
Avdrag lån konsesjonsoppgjør er et fast beløp pr. år. Næringsprosjekter som det jobbes med
stopper ikke ved et nytt år, og temaplan næring også rulleres jevnlig.
Drift Næring er en utgiftspost som øker for 2018. Bakgrunnen for det er at det vanskelig å se
hvordan næring organiseres i 2018 da regional næringssjef avvikles fra 01.01.2018. Det som
i tillegg inngår i drift Næring er saksbehandler for kommunalt og interkommunalt næringsfond
og tilflytterarbeid, jfr kommentarer ovenfor.
Destinasjon Røros
Destinasjon Røros startet en stor omstilling i 2016, noe som også gikk over i 2017. Røros
kommune har tilført 400 000.- pr halvår til Destinasjon Røros. Det ble søkt fra Destinasjon
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Røros om økte midler på 200.000.- i 2017 samt 200.00.- for 2018. Saken var oppe i
kommunestyret som sak nr.51/17.
Røros kommune opprettholder medlemskapet i Destinasjon Røros og betaler kr 355.000,- i
medlemskontingent. En eventuell økning av midler til drift sees på som en del av
budsjettprosessen og prioriteres på lik linje med andre oppgaver i Røros kommune.
Tilskuddet for 2018 foreslås opprettholdt på samme nivå som i 2017.
Rørosregionens Næringshage
Rørosregionens Næringshage er en viktig samarbeidspartner og utfører bl.a.
førstelinjetjeneste for kommunen. Det gjøres overføringer til næringshagen knyttet til
tjenestekjøp i tråd med vedtatt næringsplan.
Det foreslås samme overføring i budsjettet for 2018.
Disse overføringene dekkes av konsesjonsavgiftsfondet. Kraftfondet finansierer i tillegg til de
årlige faste bevilgningene også de løpende utgifter for næringsarbeidet. Konsesjonsavgiften
som er en avgift til kommunen varierer noe fra år til år, noe det er viktig å være oppmerksom
på.

4.1.18 Kirkelig fellesråd

4.2 Finansielle nøkkeltall
Tall i hele 1000

Bruk a v l å n (netto), i prosent av brutto
i nvesteringsutgifter
Di s posisjonsfond i prosent a v brutto driftsinntekter
La ngsiktig lånegjeld korr for pensjon per i nnbygger
Netto a vdrag i prosent av brutto driftsinntekter
Netto fi nans og avdrag i prosent av brutto
dri ftsinntekter

Røros
2015

Røros Tynset
Os Oppdal Holtålen
Landet
2016
(Hedm.)
uten Oslo

80,6 %

61,3 % 79,2 %

0,1 %
0,1 % 7,1 %
81 087 78 330 85 888
3,9 %
3,9 % 3,3 %
6,0 %
5,5 % 4,3 %

Di s posisjonsfond
Kjøp a v a ks jer og andeler
*Di s posisjonsfond i 2016 er ca 6 mi llioner
kroner, men disse midlene ble ti lført fond
etter KOSTRA-ra pportering

* 41 548
1 313

1 876

0

102,1 % 61,6 %

80,6 %

59,4 %

11,4 % 9,2 %
3,5 %
105 971 52 212 111 115
4,3 % 4,6 %
2,5 %
5,7 % 5,1 %
4,6 %

8,3 %
74 662
3,4 %
4,0 %

23 619 55 379
598

1 475

7 287

0

657

0

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2019-2021, Årsbudsjett 2018
78

Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

Røros
Tynset
Landet uten Oslo
Os (Hedm.)
Oppdal
Holtålen

2013
5,4 %
3,6 %
3,2 %
3,9 %
5,1 %
2,6 %

2014
4,8 %
4,1 %
3,3 %
4,4 %
5,2 %
2,7 %

2015
3,9 %
4,0 %
3,3 %
3,6 %
4,6 %
2,9 %

2016
3,9 %
3,3 %
3,4 %
4,3 %
4,6 %
2,5 %

5 INVESTERINGER
Det har i de senere år vært et uttalt mål fra rådmannen at investeringstakten i Røros
kommune skal ned. På tross av dette legges det opp til flere større investeringer i
planperioden. Disse investeringene vil være knyttet opp mot politiske vedtak fattet rundt
omsorgsstruktur, barnehagestruktur og teknisk drift. I tillegg har kommunen en stor, eldre
bygningsmasse som krever fortløpende oppgraderinger, knyttet opp mot både sikkerhet og
funksjonalitet. Det planlegges også større investeringer knyttet til sikring av vannforsyningen.
Dette ligger i selvkostområdet, som ikke belaster kommunen drift med finanskostnader.
Rådmannen planlegger at balansekonto for ubrukte lånemidler ikke skal inneholde
betydelige beløp som er eldre enn ett år ved utgangen av økonomiplanperioden 2016-2019.
Forutsetningen for å få dette til ligger i de begrensningene som kommunens disponible
likviditet gir. Likviditetsprognosene for utgangen av 2017 og for året 2018 er relativt gode.
Mindre investeringer planlegges derfor å i størst mulig grad finansieres med ubrukte
lånemidler. Ved utgangen av 2018 vil derimot denne potten være redusert til korrekt nivå, og
videre investeringer må da finansieres med nye lån, salg av eksisterende eiendeler eller
tilskudd.
I økonomiplanperioden er det fire store prosjekter som legger grunnlaget for de største
låneopptakene. Disse er; ny omsorgsstruktur, teknisk senter, ny barnehage og ny
reservevannkilde for Røros sentrum. De fire prosjektene er satt opp i økonomiplanperioden
2018 – 2021 med betydelige beløp. For 2018 er de lånefinansierte investeringene satt til ca.
98 millioner kroner, noe som bringer det totale investeringsbeløpet langt utover det som er
det ønskede, årlige finansieringsbehovet for økonomiplanperioden. Det er viktig å påpeke
at en andel av av investeringer i omsorgsstrukturprosjeket vil bli kompensert av
tilskudd ved utgangen av perioden, og at samlet netto investering dermed vil synke
betraktelig.
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Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer belaster ikke kommunens driftsbudsjett. Dette er
midler som allerede er opplånt, og som ligger i kommunens balanse, disse lånene
tilbakebetales på samme måte som lånebeløp som er knyttet opp mot bokførte investeringer.
I selvkostområdet er årets investeringsbehov definert av behov for utskifting av en
renovasjonsbil, samt ordinær, rullerende oppgradering og utbygging av infrastruktur for vann
og avløp. Belåning av investeringer i selvkostområdet belaster ikke kommunens driftsutgifter.
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6 KOMMENTARER KNYTTET TIL DE ENKELTE
INVESTERINGSTILTAKENE

6.1 Bygg
010001 Rådhuset – rehabilitering
Både på grunnmur og vegger har skader på kledning. Dette vil over tid medføre skader på
bygningskroppen.
060006 Responssenter/ Teknisk senter
Prosjekteres i 2018 med tanke på byggestart 2019. Det er i ferd med å etableres et samarbeid med
nabokommuner med vurdering av felles ressursbruk innen respons, teknologi og bakvaktordninger.
For å frigjøre plass til et interkommunalt plan og byggesakskontor er tanken å flytte
driftsadministrasjon fra «Teknisk etat» bygget. Eksisterende bygg i «veistasjonen» har avvik i forhold
til arbeidsmiljø og brannkrav
060008 EPC Energitiltak
Første trinn er fullført, det videreføres en pott for ytterligere å redusere energiforbruk med tiltak i egne
bygg.
060013 Ombygging/brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet
Bygget oppfyller ikke dagens krav til brannskillekonstruksjoner. Lokalt branntilsyn har derfor gitt
pålegg om gjennomføring av branntetting
065001 Boligfremskriding
Sett i sammenheng med rekrutteringsutfordringen Røros kommune vil ha den neste 2 – 4 års
perioden, vil det være et stort behov for gjennomgangsboliger for tilflyttere og førstegangsetablerere. I
Konstknektveien er det planlagt 6 leiligheter som vil dekke en del av dette behovet. Finansiering vil i
hovedsak skje med midler fra salg av boliger og tilskudd. Dette medfører at vi også kan forsvare
prosjektet med en «fornuftig» leiepris. PAL(passivhus aktiv læring)-prosjektet i samarbeid med Røros
VGS avsluttes i løpet av 2018, 5 leiligheter er da ferdigstilt. Vi ønsker også å påbegynne prosjektering
av «Søsterhjemmet» I alle saker hvor det ytes tilskudd fra Husbanken utbetales disse først når
prosjektene er ferdigstilt, dette medfører at vi må mellomfinansiere noe av kostnadene med
låneopptak i byggeperioden.
065008 Barnehager Røros sentrum
Ny barnehage, utredning og asbestsanering som del av forberedelse til riving av gammelt bygg.
Utredning av ny barnehagestruktur i 2018 vil gi grunnlag for et byggeprosjekt
065802 Elektroniske låsesystemer Rådhusgården
Det er behov for bedre sikkerhet og adgangskontroll i våre administrasjonsbygg
065803 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen
Det er nå etablert et grunnlag for å gi et mer kvalitetssikret kostnadsoverslag for bygging av
Øverhagaen Bo-, Helse- og Velferdssenter. I dette grunnlaget er det lagt inn en margin på 25% risiko.
Økonomiplan må justeres etter prosjektering, anbudsrunder og endelig politisk behandling. Først etter
en gjennomført konkurranse på entreprisen, vil en vite tilnærmet eksakt pris. Tilskudd utbetales i 2021,
og reduserer total utbyggingskostnad med anslagsvis 74,5 millioner
065804 Ombygging kontorarealer rådhuset
Påbegynt, men vil ferdigstilles i 2018. Finansieres med overføring av rest tildelte midler fra 2017.
065810 Brannsikringstiltak TFF
Ved lokalt branntilsyn er det gitt pålegg om brannsikringstiltak. Dette omhandler i hovedsak
branntetting mellom seksjoner i bygget.
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065811 Heis Glåmos skole
Denne må ses i sammenheng med den generelle bruken av midler for tilpasning for enkelt elever
065812 Rehabilitering Teknisk (felles plankontor)
Rehabilitering av utvendig trapp inngår i dette. Kostnader skjøvet ut i 2019 innebærer klargjøring for
felles plan- og byggesakskontor. Dette forutsetter at administrasjon på drift flytter ut for å få nok
kontorplasser.
Ny
Smartdørtekologi Gjøsvika/ TFF
Det er i dag ikke tilstrekkelig kontroll og loggføring på hvem som har vært innom medisinrommene og
når.
Ny
Oppgradering Takoverbygg Glåmos skole
Dagens takoverbygg er lekk, det renner vann igjennom takkonstruksjonen som vil kunne gi skader på
tilliggende konstruksjoner,
Ny
Setningsskader Gjøsvika sykehjem
Det er begynnende setningsskader langs ytterveggene, dette må bli tatt om i tide for å ikke medføre
vesentlige større skader på bygget.
Ny
utskifting hovedtavle Glåmos skole
Dagens hovedtavle for elektrisitet er ikke i henhold til dagens krav og standarder.
Ny
Brannalarmanlegg mellomfløya Røros grunnskole
Lokalt branntilsyn har gitt pålegg om å etablere brannvarslingsanlegg. Deler av bygget har ikke
tilstrekkelig brannvarsling
Ny
Porter verksted
Energieffektivisering. Dagens porter er gamle og av dårlig kvalitet, vi «fyrer for kråka». Anslag på 8500
innsparte KWH i året, eller 5000 kr/år
Ny
Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus
Pålegg fra lokalt branntilsyn. Det er i dag ikke godkjent brannvarslingsanlegg på bygget
Ny
Helsesenteret midlertidige lokaler
Ombygging og tilpasning i eksisterende lokaler
Ny
Brakkeløsning for garderober ved Kvitsanden barnehage
Det er i dag ikke tilfredstillende garderobeforhold ved barnehagen. Det er derfor behov for en
midlertidig løsning. En slik løsning kan senere eventuelt selges.

6.2

Selvkost, vann, avløp og renovasjon

061803 Selvkost - utskifting vannledning
Prosjekt Nytt vannverk starter i 2019, økonomiplan må justeres etter prosjektering
061804 Selvkost - utskifting avløpsledning
Løpende sanering og oppgradering av avløpsledninger og pumpestasjoner i henhold til utskiftingsplan.
061811 Ny renovasjonsbil
Bilen ble budsjettert i 2017, men leveres i januar 2018, overskridelsen skyldes i hovedsak havari på
innbyttebil og sterk prisøkning siste 2 år
070003 Renovasjon – containere
Nye midler i 2018 avsettes til fortsatt utskifting av containere, samt opparbeidelse av containerplass i
Galåen. Per i dag har vi flere ulike lokasjoner (6) for containere i Galåen. Med ny plass vil disse
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samles på et punkt med dertil mer effektiv avhenting, samt et bredere og bedre tilbud (mer
kildesortering) for innbyggere i området, restavfallsmengden vil dermed gå ned.

6.3

Veier, gater og trafikksikkerhet

061700 Gangakse Øverhagaen/ Rema
Gangveien asfalteres i 2018.
061701 Olavsgruveveien
Kostnadsanslag på oppgradering av Olavsgruveveien er på 10 millioner. Det forventes at
Riksantikvaren finansierer halvparten. Anbudskonkurranse gjennomføres vinter 2018.
061801 Gatelys STFK
Prosjektet er ikke sluttført, og bevilgede midler må overføres til nytt år. Vi venter på Statens Vegvesen
og Røros E-verk for å få avsluttet prosjektet.
061802 Kommunale veier
Følgende veier er ferdigstilt ift. arbeid i grunnen (allerede igangsatte tiltak), og er planlagt asfaltert:
Øyaveien, Strømmehagaen og Lorentz Lossius gate (opp til Malmplassen). Et par av disse
veistrekningene har vært meget arbeidskrevende å vedlikeholde i sommermånedene, med stadig
høvling og grusing. I tillegg er det lagt inn et tiltak ift. overvannsproblematikk mot et vernet hus i Røros
sentrum, hvor kommunen må gjøre endringer på gateplan for å unngå skader på hus.
070006 Trafikksikkerhet
Utbedringene av veier gjøres iht. Trafikksikkerhetsplan
070007 Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata
Brostennedsetting og pussing av vegger gjenstår. Restbeløpet vil derfor videreføres.
Ny
Utskifting av armatur kommunale gatelys
Flere steder i Røros består gatebelysningen av Kvikksølvdamplamper. Disse er ikke lenger lov å
produsere, og ettersom lagrene går tom vil det bli nødvendig å skifte ut eksisterende armaturer. Nye
armaturer er også langt mer effektive i forhold til belysning og strømforbruk.
Ny
ladestasjoner
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Transport medfører direkte utslipp i
kommunen og indirekte utslipp ved kjøring utenfor kommunen, samt utslipp fra produksjon og
distribusjon av både bil og drivstoff.
I tillegg til å redusere det totale transportbehovet, har kommunen som ambisjon å gå over til
transportformer som gir mindre utslipp. Røros kommune ønsker å starte innfasing av el -biler i egen
drift ved ny leasingavtale for tjenestebiler i 2019/2020. Kommunen vil derfor de neste årene bidra til å
bygge opp en infrastruktur med flere ladestasjoner.

6.4

Kjøretøy og utstyr

Ny
Oppmålerbil
RK skal levere oppmålingstjenester til Os kommune fra 2018, en oppmålerbil kan også brukes til
tjenestereiser utenfor oppmålingssessongen og spare reisegodtgjørelser
Ny
Feieutstyr/ brøyte/strøutstyr
Det er behov for feieutstyr for å dempe støvproblem i sentrum. Dette er en tjeneste som kjøpes i dag,
men oppdraget løses ikke optimalt. Dette har sammenheng med gjennomføring og utstyr.
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060801 Utskifting utstyr/kjøretøy
Utskifting av 3 vaktmesterbiler da dagens biler er utslitte. 2 skiftes i 2018 og en i 2019
Ny
Renholdsmaskiner
Deler av maskinparken for renhold har nådd sin levetid. Utskifting av gammelt utstyr vil redusere
kommende vedlikeholdsutgifter på utstyr.
Ny
Medisinsk utstyr til sykehjem og helsestasjon
Disse elementene er fordelt på investeringsbudsjettet for 2018 og 2019.
2x personløfter (seilheiser)
Takheis på 2 rom
2x ståplate
2 x seilheiser

50
40
20
40

000,00
000,00
000,00
000,00

1 seng
diverse hjelpemidler
Blærescanner

30 000,00
10 000,00
50 000,00

Helse:
7x gynbenker (legesenter)
audiometriapparat (helsestasjon)
3x terapisykler (fysio)
Samlet investering

150 000,00
20 000,00
45 000,00
455 000,00

Ny
Traller for mat-transport Gjøsvika
Kombinerte varme/kjøletraller. Nødvending for forsvarlig matvarehåndtering
Ny
Inventar dagsenter og sykehjem
Utskifting av møbler på dagsenter samt oppgradering av belysning.

6.5

IT, Digitalisering og teknologiutvikling

NY
Videokonferanseutstyr
Anskaffelse og oppsett av videokonferanseutstyr ved flere møterom i organisasjonen.
Tilbakemeldinger fra de fleste virksomheter forteller er at videokonferanseutstyr vil redusere
reisekostnader, og dermed spare ansatte for verdifull tid, og miljøet for unødvendige belastninger.
Innenfor helsesektoren er det også muligheter for tolkesamtaler eller ekspertstøtte fra St. Olav eller
andre hold via denne type utstyr. Forsiktige beregninger viser at en slik investering spares inn i løpet
av 1 - 2 år, trolig tidligere.
011801 Skifte av leverandør nettsider, inkl intranett
Kommunen har i 2017 skiftet nettsider for publikum. Det er et stort behov for bedre kommunikasjon
internt også. Et intranett er et viktig grunnlag i så måte, og er tiltenkt å være grunnpilaren i en
forbedret internkommunikasjon.
Ny
Nettsider
Nettsidene våre er per i dag på nivå 1 (av 4) i den digitale tjenestetrappen slik den er definert i den
årlige rapporten «IT i praksis», utgitt av Rambøll i samarbeid med flere andre. Investeringsmidlene her
skal brukes til å bevege nettsidene oppover i tjenestetrappen ved å tilby mer individualiserte tjenester
enn dagens generelle tjenester. Dette er et nødvendig steg på veien mot et digitalt førstevalg for våre
innbyggere.
NY
PC lærere
PC-parken til lærerstanden er til dels gammel og utdatert. Med gode moderne PC-er vil lærerne ha et
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godt grunnlag for effektivt arbeid. Vi har gjort en gradvis utskifting en periode, og ønsker å fortsette
dette arbeidet.
NY
2 smartboard
Det er behov for utskifting av 2 SmartBoards på skolene i løpet av året
NY
Nytt datautstyr på legesenteret
Legesenteret har en PC-park med tilhørende utstyr (skrivere, skjermer osv) som begynner å bli
utdatert. Raskere og bedre utstyr her vil bidra til bedre arbeidsvilkår for legene våre, samt lave
vedlikeholdskostnader.
NY
Infrastruktur
IT-infrastrukturen i rådhuset og enkelte andre bygg er moden for oppgradering. En oppgradering og
opprydning forenkler vedlikehold og legger til rette for stabile og raske linjer, som i sin tur gir stabile og
gode arbeidsforhold for de ansatte.
NY
Digitalisering av offentlige tjenester
Egenandel, digital omstilling og digitaliseringsstrategi. Vi søker også skjønnsmidler til et
digitaliseringsløft, men må bidra med en egenandel.
Ikke tildelt
Modernisering av oppvekstsystemer
100000 overført fra 2017 (Meldeboka og Visma Flyt skole). Tillegg 50000 for et ekstra system (Visma
Flyt barnehage) som gir et kraftig løft for barnehagesektoren. Til sammen gir dette en løsning for
oppvekstsektoren som er bedre tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid med blant annet PP -tjenesten,
som allerede har et Visma Flyt-produkt. Barnehageløsningen vil også gi muligheter for hel- eller
delautomatisk søknadsprosess for barnehageplasser.
NY
Etablerings prosjektstyringsverktøy
Kommunen har per i dag ikke et egnet prosjektstyringsverktøy. Et løft her vil gi god og anerkjent
prosesstøtte i ulike prosjekter i kommunen. Dette gir høyere kvalitet på prosjektgjennomføringen.
011802 Nytt telefonisystem
Overføring fra 2017. 70000 brukt så langt i 2017. Prosjektet vil ferdigstilles på nyåret.
060802 Digitaliseringsplan
Digitalisering av kart fullføres.
060804 Digitalisering Byggesak/ Landbruk
Digitalisering av arkiver fullføres.
Ny
Pasientvarslingsanlegg/ velferdsteknologi
Det er behov for nytt pasientvarslingsanlegg i Gjøsvika sykehjem, det skal også anskaffes et
tilsvarende anlegg i nytt sykehjem på Øverhagaen. Det er avklart med våre nabokommuner at det er
ønskelig å foreta en felles anskaffelse, med felles drift, plattform og vedlikehold.
Ny
Aktiv forsyning, lagerstyringng
System for automatisering av lagerbeholdning og bestilling av pleie- og inkontinensmateriell. Dette
skal gi lavere lagerkostnader og mindre svinn.

6.6

Kirker

Ny

Orgel Glåmos kirke

70802

Kirkemurer

Ny

Påbygg Brekken kirke
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Ny

Universell utforming Hitterdal kapell

Ny

Automatisk ringing Hitterdal kapell

Ny

Lydanlegg Glåmos kirke

6.7 Kjøp og salg av eiendommer, finans
Ny
Retakstering av eiendommer for e -skatt
Alle eiendommer må retakseres med tankte på skattegrunnlag hvert tiende år. Kostnadene er knyttet
til befaringer, målinger og oppdatering av kartverk.
109001 Egenkapitalinnskudd KLP
109000 Kjøp/Salg bygg/eiendom
Jordskiftesak Røros sentrum vil medføre en andel av omkostninger.
70802

Kirkemurer
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7 BUDSJETTSKJEMAER
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7.1 Budsjettdetaljer alle ansvar
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