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1.

RÅDMANNENS FORORD

Budsjett og økonomiplanen er rådmannens viktigste arbeidsdokument. 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.
Kommunestyret foretar viktige vurderinger og beslutninger om hvordan kommunens
ressurser skal forvaltes og fordeles. Det politiske handlingsrommet målt i kroner kan
oppleves som begrenset, men dette må sees i lys av at rådmannens forslag, i stor grad er et
resultat av tidligere politiske beslutninger. Behandlingen av budsjettet og økonomiplanen er
politikernes arena for diskusjoner og prioriteringer. Alle innbyggere i kommunen kan delta i
denne prosessen, både som individer og som medlemmer i ulike organisasjoner.
Dokumentet legges frem av rådmannen i første halvdel av november og beslutning fattes i
kommunestyret i starten av desember. Rådmannen ønsker å legge til rette for en god
demokratisk prosess. Vi håper at beskrivelser, vurderinger, prioriteringer og talloppsett lett
forstås av kommunens innbyggere og av de som skal fatte de endelige beslutningene.
Kommunen gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og har en viktig rolle for kommunens
næringsliv og utvikling. Valgene våre berører livene til de over 5600 rørosingene som mottar
tjenester, arbeider og bor i kommunen.
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2017 er ca. 476,8 milioner kroner. Rådmannen
foreslår investeringer for ca 57 millioner kroner i fremlagte budsjettforslag. Inkludert i dette
tallet er videreføring av allerede finansierte prosjekter ca. 9,6 mill. kroner. Justert for mvakompensasjon, utgjør nye, lånefinansierte investeringer i 2017 ca. 28,6 kroner. Det er
prioritert kun nødvendige investeringer som kan gi effektiviseringsgevinster på drifta eller gi
reduksjoner på kostnadene fremover.
Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriving viser at innbyggertallet i Røros
kommune forventes en forsiktig økning fra 5635 i 2016 til 5853 i 2026. Dette baserer seg på
en prognose med lav befolkningsvekst, noe som har vært tilfeller både i Røros og regionen
rundt i den senere tid. Flere brukere av kommunale tjenester, endrede rammebetingelser og
stadig større krav til kvalitet setter kommunens evne til å levere gode tjenester under press.
Det er utfordrende at kostnadene til skoler, barnehager, pleie og omsorg gjennom flere år har
vokst raskere enn statlige overføringer. 2016 har vært driftsmessig krevende, med en
reduksjon av rammen innenfor virksomhetene. I salderingen av rådmannens forslag for 2017
har det derfor vært nødvendig å gjennomføre reduksjoner av virksomhetenes rammer
gjennom en forventning om effektivisering.
Kommunens økonomiske handlefrihet vil fortsatt være krevende i årene som kommer på
grunn av høye finanskostnader. Den høye lånegjelda er en utfordring i dag, og denne vil
vedvare de nærmeste årene for Røros kommune. Det blir gjennomgang av alle lån, avtaler
og finansieringsordninger for å sikre at vi til enhver tid har de mest gunstige avtalene i
markedet.
Rentenivået i dagens marked er historisk lavt. Over et 10 års perspektiv må det forventes
renteoppgang. Økte renter vil sammen med høy gjeldsgrad, være en betydelig utfordring for
kommunen.
Budsjettforslaget er meget stramt, men gir plass til å videreføre satsingen på ny
omsorgsstruktur. Dette er avgjørende for å effektivisere omsorgstrappen. Slik rådmannen
vurderer det, vil dette redusere utgifter og effektivisere omsorgstjenestene.
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Nye satsinger for 2017
Det er innarbeidet økte rammer innenfor tekniske områder, til mer kapasitet for
gjennomføring, revidering og nye planer som er satsingene som ble prioritert i
budsjettbehandlingen. I tillegg til dette, er satsing på næring prioritert gjennom at det vil bli
gjennomført en revidering av næringsplanen og organiseringen av dette arbeidet i 2017.
Rådmannen prioriterer de viktigste oppgavene først; et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for
barn og foreldre, trygghet for eldre og omsorgstrengende, og et sikkerhetsnett for de som
faller utenfor.
Trygg økonomisk styring er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle gode
velferdstilbud. For kommende økonomiplanperiode foreslår rådmannen å redusere utgifter
og fremtidig kostnadsvekst for enkelte virksomhetsområder. Det legges samtidig til rette for å
løse fremtidens utfordringer på en mer effektiv måte.
Røros barnehage innenfor området oppvekst, styrer i 2016 mot et større merforbruk.
Bakgrunnen for dette er sammensatt, men gir økte utfordringer for en allerede stram
økonomisk situasjon. Rådmannen vil i 2017 igangsette et større omstillingsarbeid innenfor
barnehage for å se på mulighetene for å redusere kostnader og gjøre grep som kan
effektivisere driften av virksomheten.
Rådmannen har tilpasset og forbedret organiseringen av kommunen i ulike ledd. En endring
av ressursbruken skal gi flere og bedre tjenester. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig bare å
fornye og forbedre kommunens egen organisasjon. Rådmannen mener det er viktig at
kommunen tar i bruk mer konkurranse på områder det vurderes som hensiktsmessig,
videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører.
Realisering av ny omsorgsstruktur krever et radikalt omstillingsarbeid innen alle virksomheter
i helse og omsorg. 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 sektorer i kommunen reflektere over forebygging og folkehelse i sitt arbeid.
Forebygging, velferdsteknologi, digitalisering og hverdagsrehabilitering er blant de mest
sentrale tiltakene kommunen står foran for å kunne møte framtidens utfordringer.
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. Satsingen innenfor dette området er innarbeidet i investeringsbudsjett, der det er
avsatt midler i hele økonomiplanperioden for å lykkes med en langsiktig og fremtidsrettet
løsning.
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Politisk og administrativ organisering
1.1.1 Organisasjonskart politisk organisering

1.1.2 Organisasjonskart administrasjonen

Kommunalsjef organisasjon
Røros kommune har vært, og er fortsatt inne i et omfattende omstillings- og utviklingsarbeid.
Pga ROBEK-statusen har etablering av helhetlig styring fått ekstra stor oppsmerksomhet i
2016. Dette er et skjørt arbeid, og krever mye oppmerksomhet fra rådmannen og
rådmannens stab i samspill med virksomhetene for å kunne stabilisere og videreutvikle dette
inn i ordinær drift. Dette skal det være ekstra fokus på også i 2017.
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I 2014 ble det gjennomført Kommunekompassevaluering som var et veldig viktig bidrag for
Røros kommune, for å kunne prioritere retning og tiltak for omstilling og utvikling. Det ble på
bakgrunn av dette laget en utviklingsstrategi som har vært avgjørende viktig i dette arbeidet.
Utviklingstrategien går ut i 2016, og det planlegges en ny kommunekompassevaluering i
2017 som forhåpentligvis vil gi et bedre resultat enn i 2014. Resultatet av evalueringen blir
sentralt i arbeide med å styre utviklingen videre i riktig retning. Utarbeidelse av en ny
utviklingsstrategi vil være en naturlig konsekvens av evalueringen.
Hovedsatsning i 2017 er også å få på plass arbeidsgiverpolitisk strategi og strategisk
kompetanseplan. Dette vil kreve mye av organisasjonen da det er avgjørende viktig at dette
arbeidet forankres blant ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere. Det tenkes da spesielt på
den arbeidsgiverpolitiske strategien.
Det utarbeides en arbeidsgivermonitor fra KS. Det er en statistikk- og faktapublikasjon i
arbeidsgiverrelaterte tema i kommunal sektor. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt
kommune. For Røros kommune gir monitoren for 2016 viktig indikasjoner på hva som er
viktig å arbeide videre med i nær framtid. De største arbeidsgiverutfordringene for Røros
kommune er vurdert til å være identitet og omdømme, kompetanseutvikling og
kompetansemobilisering og evne til nyskaping og innovasjon. Dette blir derfor også viktige
tema i arbeidsgiverpolitisk strategi, i tillegg til arbeid med bl.a. utvikling av heltidskultur.
Arbeidsgivermonitoren viser at Røros kommune er på landsgjennomsnitt og ligger likt med
sammenliknbare kommuner når det gjelder antall deltidsstillinger og gjennomsnittlig størrelse
på stillinger. Likevel, dette vil være et kulturprosjekt framover, holdningsendringer må til.
Evne til nyskaping og innovasjon blir også sentralt når digitalisering av tjenester skal
systematiseres fra 2017. Ny nettportal kommer i 2017, og dette vil være den første fase av
mange faser i arbeidet med digitaliseringen av kommunale tjenester. Dette vil på sikt
innebære stor omstilling av tjenestene våre, endrede arbeidsmåter og arbeidsprosesser.
Satsningen kommer til syne i forslaget til investeringsbudsjett samt søknad om skjønnsmidler
til dette arbeidet.
Kommunikasjon er avgjørende for både omdømme og positiv utvikling av organisasjonen.
Med større satsning på dette i 2016, bl.a. med tilsetting av trainee kommunikasjon,
videreføres arbeidet inn i 2017 med ny netterportal, bedre synliggjøring av Røros kommune i
sosiale medier og utvikling av kommunikasjonsstrategi. Ny grafisk profil innført i 2016 skal
bygge opp under dette og være identitetsbyggende for Røros kommune i årene framover.
I 2016 ble det arbeidet med sykefravær og IA-arbeid gitt større oppmerksomhet, både fra
rådmannen og virksomhetene. Det vises til styringskortene for hver enkelt virksomhet.
Struktureringen av arbeidet med opprettelse av partssammensatt IA-utvalg har økt
offensiven overfor virksomheten med økt lederstøtte og bistand både fra
Bedriftshelsetjensten og NAV. Arbeidet videreføres og utvikles i 2017. Det er lagt opp til en
omfattende seminarrekke der relenvante tema er satt på dagsorden. Målgruppe er
virskomhetsledere, tillitsvalgte og vernetjeneste.
Samisk forvaltningsområde er under utredning og politisk behandling. Hvis dette vedtas, vil
det i 2017 bli satt i gang en søknadprosess og forberedelse av dette i organisasjonen.

Kommunalsjef helse og omsorg
Helse og omsorgstjenestene i Røros kommune leverer tjenester til veldig mange av
kommunens innbyggere, gjennom hele døgnet, hele året. Dette krever en robust, fleksibel
og tilpasningsdyktig tjeneste. Det er avgjørende viktig at den blir tilpasset fremtidens behov
og krav, og kan tilpasses individuelle behov.
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Gjennom flere år, har Røros kommune hatt en omsorgsprofil som tilsier at vi har en
institusjonstung kommune. De siste årene er det gjort store grep for å møte den fremtidige
utviklingen.
Det er redusert 20 institusjonsplasser, henholdsvis 14 plasser ved Røros sykehjem og 6
plasser ved Gjøsvika sykehjem. Dette har vært en nødvendig endring. Like fullt veldig
krevende, da ikke alle nødvendige trinn er på plass i omsorgstrappen. Til tross for omstilling
og endring, kan det nevnes at dagsenteret i Gjøsvika ble åpnet i september,det er innført
mobil pleie i hjemmebaserte tjenester og det er kjøpt nye trygghetsalarmer med muligheter
tilkobling til flere teknologiske systemer. Dette er alle tiltak som hører hjemme i de nederste
nivåene i omsorgstrappen.

Formålet med omsorgstrappen, er å bruke mest ressurer i de nederste nivåene i trappen.
Det vil også være hensiktsmessig å bevege seg opp og ned trappen etter behov. På den
måten vil det være mulig å redusere bistandsbehovet på sikt, samt kunne sette inn ekstra
ressurser, der det påkreves mest.
For å klare å drifte tjenestene på en effektiv og rasjonell måte, er det nødvendig å gjøre
strukturendringer. Fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester. Det være seg
i eget hjem eller i omsorgsbolig. Det er i flere år jobbet med prosjekt «ny omsorgsstruktur»,
som tar for seg denne endringen. Arbeidet med ny omsorgsstruktur og en mer utviklet
omsorgstrapp, har vært og vil være det største fokusområdet i helse og omsorg fremover.
I starten av 2016, fikk vi bistand fra Rune Devold AS, til å gjøre en tilleggsutredning, for å
sikre at de grep som er tenkt for fremtiden, er bærekraftige. Utredningen om ny
omsorgsstruktur fra 2014, kommunestyrets vedtak fra mai 2015, samt rapporten fra Rune
Devold AS, er styrende for det videre arbeidet i dette prosjektet.
Grepene som må gjøres, er på bakgrunn av befolkningsutviklingen, og endrete krav i
fremtiden. I tabellen nedenfor ser man fordelingen i ulike aldersgrupper. Det er spesielt dem
over 80+, som gir den største økningen fremover. Det er verdt å merke seg at antallet er
ganske stabilt fram til 2020. Deretter kommer den kraftige veksten.
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1640 Røros: Framskrivning av befolkning
(SSB - MMMM). Antall innbyggere totalt og
etter aldersgruppe
0-66 år

5583

4537

708
338
2015

67-79 år

80 år og over

5697

5771

4542

4551

823
332
2018

Sum

6143

6440

4622

4697

891

1016

329
2020

505
2030

1078
665
2040

Et annet perspektiv som er viktig i forhold til planlegging av tjenestene og som må sees i
sammenheng med befolkningsutviklingen, er innflyttingsstatistikk. Et utdrag fra Devold
rapporten, viser at kommunen har en netto innflytting på 52 personer. Det spesielle er at
antallet innflyttere over 67 år er 47. De påvirker framskrivningen av aldersgruppen 67-79 år
slik diagrammet ovenfor viser. Fra 2015 til 2018 øker denne gruppen med 115 personer
dersom flyttemønsteret holder seg som det har vært de siste 5-6 årene.

En forutsetning for å lykkes med strukturendring i helse og omsorg, er utvikling av
forvaltningskontoret. Ved omstilling fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte
tjenester, har det vært fokus på kriterier og retningslinjer for utmåling av tjenester. Det
naturlige steget var derfor å opprette et forvaltningskontor, som på sikt skal saksbehandle
alle tjenestene innen helse og omsorg. Det er store krav til forvaltning av de lovpålagte
tjenestene innen helse og omsorg og det er et økende fokus fra stalige instanser til måten
dette håndteres på. Det omhandler hele prosessen fra kartleggingsfase til samarbeid med
andre instanser til selve saksbehandlingen.
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Et utviklingsprosjekt det ikke har vært fokus på i 2016, grunnet avventing av
kommunereformarbeidet, er konsekvensutredning av interkommunal drift med Os kommune,
for tjenester for utviklingshemmede. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utrede
muligheter for utvidelse av eksisterende samarbeid mellom kommunene innenfor
tjenesteområdene til mennesker med utviklingshemming. Det eksisterende samarbeidet i
dag er innenfor tjenester til funksjonshemmede barn i avlastning og delvis i skole. Os og
Røros kommuner ønsker felles plattform og styring for å utjevne ulikheter i forhold til
økonomisk kontroll på tjenester (TFF), modeller for organisering av tjenestene, tildeling av
tjenester, tverretatlig samarbeid, dagsentertilbud mm.
Prosjektet legger opp til politisk behandling i starten av 2017.
Et annet viktig område det blir viktig å ha fokus på i årene som kommer, er psykisk helse/rus
og oppbygging av et forsvarlig tilbud til denne brukergruppen. Vi ser store utfordringer med
dette området pr.i dag, og kommunen vil på bakgrunn av statlige føringer, få enda større
ansvar for brukergruppen i nær fremtid. Det er derfor behov for et utredningsarbeid, for
hvordan man kan løse tilbudet til denne brukergruppen utfra individuelle, samfunnsmessige
og økonomiske behov.

Kommunalsjef oppvekst
Elevtallsutvikling per skole og samlet for kommunen
På tross av at Røros kan defineres som et regionsenter, er prognosene for
befolkningsutviklingen de nærmeste årene ikke positiv. Aldringstrenden er sterk, og
barnetallene er svakt synkende. Gitt en økende snittalder i befolkningen, vil økt tilflytting bli
en stadig viktigere faktor for å kunne sikre et bærekraftig fødselstall i kommunen på sikt. De
rådende prognosene viser et fall i elevtall tilsvarende nesten begge oppvekstsentrene i
kommunen i løpet av en femårsperiode. Dette vil legge sterkt press på skolesektorens
rammer i fremtiden.

Brekken oppvekst- og lokalsenter 2013-2016
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Brekken skole totalt
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Glåmos oppvekstsenter 2013- 2016
35
30
25
20
15
10
5
0
Skoleåret 13-14

Skoleåret 14-15

Småtrinnet

Skoleåret 15-16

Mellomtrinnet

Skoleåret 16-17

Glåmos skole totalt

Røros skole 2013 - 2016
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Rørosskolene samlet 2013 - 2021
700
600
500
400
300
200
100
0
Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Småtrinnet

Mellomtrinnet

Ungdomstrinn

Sum Røros-skolene

Prognose basert på SSB barnetallsprognose, lav vekst. Historiske tall hentet fra GSI
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Drift og organisering av tjenestene
Etter store omstillinger i oppvekstområdene i 2015, er fokus nå på å hente ut alle mulige
positive effekter av den nye organiseringen av virksomhetene. En må omstille driften til et
lavere forbruk, og bygge virksomheter med større fleksibilitet til å tilpasse seg varierende
barnetall.
Denne prosessen er svært krevende, både for ledere, tillitsvalgte og ansatte.
Strategidokument for omstilling og nedbemanning (K styre vedtak høsten 2014) har er et
viktig og nødvendig dokument i dette arbeidet. Oppvekst må imidlertid fortsette å tilpasse seg
til en endring i befolkningssammensetningen. Alle prognoser for befolkning, barnetall og
snittalder, tyder på at det også på kort og mellomlang sikt vil bli nødvending med kontinuerlig
forbedring og effektivisering av tjenestene. I 2017 må det igangsettes en større omstilling i
Røros sentrumsbarnehager. Lavere barnetall, og redusert foreldrebetaling har medført at
virksomheten over langt tid har slitt med å holde tildelte budsjettrammer. Det er viktig for
kostnadsnivået for hele barnehagesektoren, at vi får et riktigere kostnadsbilde per barn som
går i kommunale barnehager, dette vil igjen vil bringe tilskudd til private barnehageplasser
ned.
I omstillingsprosessen har virksomhetene innen oppvekst blitt redusert fra 10 til 6
virksomheter: Glåmos skole og Glåmos barnehage ble en virksomhet. Brekken skole og
Brekken barnehage ble en virksomhet. De tre kommunale barnehagene i Røros sentrum ble
en virksomhet. Kulturskolen, Røros skole samt Flyktningetjenesten og voksenopplæringen
har samme organisering som tidligere.
Til tross for store økonomiske og omstillingsmessige utfordringer, har skolene beholdt fokus
på og videreutviklet faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Våren 2015 avsluttet skolene et
3-årig LP prosjekt som PPT har vært sterkt inne i. LP-modellen er en modell for læringsmiljø
og pedagogisk analyse. Dette var også et samarbeidsprosjekt med Holtålen kommune. Et
annet utviklingsprosjekt sammen med UDIR sitt veilederkorps, og som har pågått i 1 ½ år ble
evaluert og sluttstilt i juni 2015. Tips til metodikk og arbeidsmetode fra LP og samarbeidet
med veilederkorpset videreføres i pågående prosjekter. Høsten 2015 startet alle skolene opp
2 nye skolebaserte utviklingsprosjekt i samarbeid med Fylkesmannen og
Utdanningsdirektoratet som skal pågå i henholdsvis 1 1/2 og 2 år. Begge disse prosjektene
har fokus på elevens læringsmiljø og å utvikle skolen som lærende organisasjon. Begge
prosjektene er også oppfølging av Fylkesmannen tilsyn i 2013 og 2014. Rørosskolene driver
felles utviklingsarbeid gjennom skolebasert utviklingsarbeid i regi av Utdanningsdirektoratet
og oppfølging fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og UNIT. Vi har de siste årene drevet med
Ungdomstrinn i Utvikling (UiU), også barnetrinnene ved de 3 grunnskolene våre. Vurdering
for læring er også et program vi følger. Utviklingsarbeidet gir skolene en felles kompetanse
og felles vurderingskultur.
I 2017 må Røros kommune ha en vurdering og beslutning om 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 samla sett.
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 vikarordninger når ansatte har fravær på jobb. Å kunne samle alle de ulike
ressursene gir en mer effektiv økonomisk utnyttelse.
Det vil være et gode for brukerne i det lange løp og Røros kommune om politikerne tar et
standpunkt til dette og prioriterer å opprette slike baser som er beskrevet her. Da vet alle
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berørte parter hva de har å forholde seg til, og det er gitt hvor barn med store sammensatte
behov skal få sine tjenester framover, - i en velfungerende base med brukeren i sentrum.
I 2017 vil samarbeidet med LHL om drift av mottak for enslige mindreårige asylsøkere på
Moan Gård videreføres. Det ligger budsjettert med noe styrkning av koordinerende ressurs
av denne tjenesten i økonomiplanperioden, etter innspill fra bevilgende myndigheter. Det er
Røros kommune som er formell driftsoperatør av mottaket, og har derav et stort ansvar for
rapportering og kvalitetssikring av tjenestene som tilbys på Moan gård. I økonomiplanen er
det satt av 50% stilling til denne tjenesten.
Røros kommune vedtok i desember 2015 å bosette 5 enslige mindreårige i 2016. Med
bakgrunn i at flyktningstrømmen 2.halvdel av 2016 avtok, ble også behovet for tiltak
nedjustert. Røros kommune har derfor omgjort vedtak om bosetting av 5 enslige mindreårige
i 2016, til å gjelde 5 ordinære flyktninger, som skal tas inn i slutten av dette året.
Røros kommune er anmodet om å bosette 5 enslige mindreårige og 10 voksne asylsøkere i
2017. Det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg, da det i den senere tid har vist
seg å være en høyst uforutsigbar situasjon. For å lykkes med bosetting og integrering av
flyktninger er det er stort apparat som må etableres for å sikre samarbeid, integrering og
koordinering.
En egen samisk barnehageavdeling åpnet på Ysterhagaen i 2016, fokuset for de neste årene
er å få fylt opp denne avdelingen, slik at det kan gis et tilbud av høyest mulig pedagogisk og
sosial kvalitet. Et tett og godt samarbeid med foreldre og Aajege er i denne sammenheng
svært viktig.

Investeringer
Det ligger ikke inne store investering innen oppvekstsektoren for fireårsperioden, men det er
satt av midler til et forprosjekt for utredning og planlegging av ny sentrumsbarnehage.
Bygging av denne barnehagen bør igangsettes innen kort tid etter utløpet av gjeldende
økonomiplanperiode, og det er viktig og komme i gang med en god utredning av dette.

2 INNLEDNING ØKONOMI
Røros kommune har fortsatt svært store utfordringer knyttet til både driftsnivå og likviditet,
selv om likviditeten inn i 2017 er forbedret i forhold til situasjonen for et år tilbake. Som et
resultat av tidligere års udekkede underskudd, ble kommunen som kjent registrert som
ROBEK-kommune i 2014 med det resultat at Fylkesmannen(FM) skal godkjenne både
budsjett, økonomiplan tertialrapporter før de er å anse som gyldige vedtak. Låneopptak og
avtaler med økonomisk forpliktelse ut over økonomiplanperioden må også spesielt
godkjennes av FM. Det stilles også krav til at det sammen med budsjettvedtaket legges fram
en detaljert og forpliktende plan for hvilke tiltak som iverksettes for å dekke inn det samlede
merforbruket i løpet av økonomiplanperioden.
Mange og store omstillingsprosjekter er i gang. Effekter av vedtak i budsjett 2016 videreføres
i plan for inndekning i budsjett 2017, men ytterligere salderende tiltak er også lagt inn.
Kirkelånet er en utfordring som er blitt om talt i flere økonomiplaner, men det anses ikke som
forsvarlig å legge inn avdragsfrihet på dette som en del av saldering av budsjettet i 2017, da
det har vist seg at prosesser som kan løse dette problemet har tatt mye lengre tid enn
forutsatt på tross av sterkt press på bevilgende myndigheter fra både administrativt og
politisk hold i Røros
Til tross for positiv effekt av igangsatte tiltak, og konkrete og realistiske nye tiltak tatt inn i
budsjettet for 2017, er Røros Kommunes økonomiske situasjon svært utfordrende, og alle
planlagte tiltak må ha tiltenkt effekt fra planlagt tidspunkt, uten unntak. Det finnes få, om
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noen marginer i rammene, og en detaljert og god tertialoppfølging av totaltall samt månedlig
oppfølging av lønnstall er avgjørende viktig for måloppnåelse.
Eiendomsskatt og nedbetalingshastighet på kommunens lån er ligger i bunnen som viktige
faktorer i å bringe kommunens økonomi under kontroll via inndekning av underskudd. 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.
Rådmannen fremmer forslag på investeringstiltak med en samlet sum på 57 mill kr. Deler av
budsjettet er imidlertid tiltak som er påbegynt og til dels fullført og som må inngå i 2017. Det
bør være et mål i økonomiplanperioden å holde samlet låneopptak på et lavere nivå enn
samlet nedbetaling av lån. Prosjekt ny omsorgsstruktur vil kreve store låneopptak i første del
av perioden, men justert for forventede tilskudd, vil lånebehovet også for dette prosjektet
kunne passe inn i et ønske om en så flat utvikling av lånegjelden som mulig.

Budsjettprosessen
Prosessen med utarbeidelse av budsjett 2017 og økonomiplan 2018-20 startet i mai med en
felles budsjettkonferanse 1, hvor sammensatte grupper jobbet med prioriteringsområder for
fireårsperioden. De tre områdene som ble valgt var
- Omsorgsstruktur
- Kommunale planer og planstrategi
- Næring
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
statsbudsjettet 7. oktober, og rådmannens saldering ble sluttført 4 november. Parallelt med
dette er økonomiplandokumentet utarbeidet.
Formannskapet er etter kommuneloven pålagt å fremme forslag om årsbudsjett for det
kommende kalenderår. Det skal gjøres rede for de grunnleggende prinsippene kommunen
har benyttet ved fremstillingen av årsbudsjettet. Organiseringen av arbeidet med budsjettet
skal også beskrives.
I tilknytning til bevilgningen skal det angis mål og premisser. Dette kan likevel utelates
dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst.
I henhold til budsjettreglement vedtar kommunestyret nettorammer for virksomhetsområdene
og det delegeres til rådmannen å fordele rammene på formål og arter. Det fremlagte
detaljbudsjettet er følgelig å betrakte som en anskueliggjøring av drift/driftsnivå og ikke som
vedtatt budsjett.
I oppstillingen av budsjettet følger kommunene de anbefalinger som er gitt om god
kommunal regnskapsskikk.
Frist for utlegging til alminnelig ettersyn er minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret,
jfr. kommuneloven § 44 punkt 6. Kommunen er pålagt å vurdere tilstrekkeligheten av dette,
og Røros kommune anser denne fristen som tilstrekkelig.
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta rullerende
økonomiplan. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt
over sannsynlig inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal
hvert år anvises dekning for de utgifter og inntekter som er ført opp.
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Arbeidet med budsjett/økonomiplan har også i år vært basert på bruk i Visma Budsjett. Dette
er det andre året hvor virksomhetsstrukturen budsjetterer på egen hånd, og det legges
fortsatt ned store personalressurser for å sikre at alle ansvarlige er gitt mulighet til på en god
måte å beregne virksomhetens budsjettall. Alle bidragsytere i budsjettprosessen har jobben i
en webklient på kommunens intranett. Det jobbes hardt og tett for å forbedre kommunikasjon
og samhandling rundt budsjettall og disiplin, dette arbeidet fortsetter med øket fokus i 2017.
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Forpliktende plan for inndekning 2015-2019
Tiltak

Beskrivelse

Startpunkt

2016

2017

2018

9 000

500

-

-

-

9 500

950

950

-

-

-

1 900

300

300

-

-

-

600

0

600

600

-

-

-

1 200

0

600

600

-

-

-

1 200

0

500

250

500

500

-

1 750

0

0

-

3600

3 600

2014
E.skatt

Skole

Skole

Øket sats,
forbedret
0
innkreving
Reduksjon
stillinger
0
Røros skole
Omorganise
ring til
0
oppvekstse
nter Glåmos

Omorganise
ring til
Skole
oppvekstse
nter
Brekken
Omorganise
ring til
Barnehage
sentrumsba
rnehage
EPCTeknisk
prosjekt
Redusert
Finans
avdrag –
kirkelån
Redusere
lederressur
Helse
s Røros
sykehjem

Helse

Årsverdi
2019 ved periodeslutt

2015

0

0

600

-

-

-

-

600

Redusere
sykehjemsp
0
lasser Røros
sykehjem

-

1000

-

-

-

1 000

1200

0

50

-

Redusere
sykehjemsp
lasser og
Helse
åpne
dagsenter
Gjøsvika
Økte
Kultur
0
bilettpriser
Nedbeman
ning
Barnehage
sentrumsba
rnehage

150

1000

1 200

-

-

200

1000
23 750
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Budsjettberegningsfaktorer
Alle driftskostnader ikke relatert til lønn er beregnet til å ikke overstige totale kostnader i
budsjett 2016. Alle kontodetaljer er deretter kvalitetssikret av virksomhetsledere og
avdelingsledere i samarbeid med økonomiavdelingen.
Lønn er beregnet med basis i lønn per oktober 2016, tillagt 2,9 % lønnsvekst fra august
2017. Lønnsglidning 2015 inngår i beregningsgrunnlaget.
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 2016
Renter er beregnet til å tilsvare renter i budsjett 2016. Rentene i BU16 ble beregnet noe
høyt, og en videreføring av denne renten anses å være tilstrekkelig få i sikre at rentekostnad
blir tilstrekkelig tatt hensyn til i bu 2017. Fra 2018 i økonomiplanen kalkuleres en økning i
gjennomsnittlig rente med 1% for hele låneporteføljen. Et fastrentelån utløper i 2017 Dette er
med å sikre at renteanslaget for 2017 vil tåle en mindre oppgang i markedsrentene, da dette
lånet har forholdsvis høy rente per i dag.
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3 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER
Befolkningsutvikling
I likhet med de fleste andre kommuner i regionen, er befolkningsutviklingen i Røros
kommune utfordrende. Antall barn i skolepliktig alder har over tid gått ned, mens andelen
eldre går opp. Når det gjelder barn, ser prognoser ut til at nedgangen i de lavere
aldersklassene bremser opp i årene som kommer, mens det for barn i skolepliktig alder
beregnes en reduksjon på nesten 100 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 både kommunalt og regionalt nivå uten å oppleve kraftig økning i kostnad
per person. Forsiktige anslag viser at Røros i 2016 vil disponere ca. 10 millioner 2016-kroner
mindre i frie inntekter grunnet barnetall i skolene. På samme måte vil den sterke økningen i
antall eldre gi økte frie inntekter på anslagsvis 8 millioner 2016-kroner.

Barnehage (0-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67 år og eldre)
Total
Prognose type : Sterk aldring
Prognose periode : 10

2016

2017

2018

2019

2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

263
604
304
3 348
1 116
5 635

275
582
298
3 386
1 142
5 683

280
596
272
3 379
1 184
5 711

293
576
266
3 382
1 213
5 730

305 318
565 553
257 229
3 374 3 392
1 259 1 278
5 760 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
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Skatt og rammetilskudd
Eiendomsskattesatsen er 5,5 promille for boliger og fritidseiendommer og 5,5 promille for
næringseiendommer.
Regjeringens budsjettforslag innebærer øyensynlig en vekst i Røros kommunes frie inntekter
på 10 millioner kroner i forhold til statsbudsjettet for 2016. Mye av dette er drevet av en sterk
økning i skatteinntekter i 2016. Dessverre summerer endringen i frie inntekter seg opp til en
økning på ca. 1,8%. Sammenlignet med en beregnet deflator (lønns- og prisvekst) for 2017,
betyr dette at frie inntekter tilsvarer en reduksjon i kommunens kjøpekraft med ca. 0,7% eller
drøyt 2 millioner kroner. Ut over dette, er en del midler som i 2016 var øremerkede midler, i
2017 tatt inn som en del av frie midler, nye som ytterligere reduserer den reelle økningen i
rammetilskudd. 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 1,9 % og landsgjennomsnittet
på 2,7 %.
Den største endringen i inntektssystemet i 2017, er innføringen av gradert basiskriterie. 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. Av disse to kommunene er det
Røros som trekkes mest, da Røros defineres som å være mindre ufrivillig tungdrevet enn Os
kommune, som har et mindre tydelig kommunesentrum kommune. Det diskuteres på sentralt
hold om kommuner som Røros, som har vedtatt sammenslåing uten at nabokommuner har
godtatt dette, bør bli kompensert for tapet i gradert basis. En slik kompensasjon vil være
svært viktig for Røros kommune inntektsutvikling fra 2017 til 2018.
I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er ikke eiendomsskatt og
konsesjonskraftsinntekter inkludert. De frie inntektene inkluderer rammetilskudd og skatter i
alt (inkludert inntektsutjevning). Ved fordelingen av skatteinntekter for 2017 er det tatt
utgangspunkt i skattefordelingen for 2016. For den enkelte kommune er skattenivået før
inntektsutjevning fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og
innbyggertallet pr 1. januar 2016. Det betyr at det er forutsatt lik skattevekst for alle
kommuner i anslagene. Vi erfarer i 2016 som vi også gjorde i 2015 at Røros har noe bedre
utvikling i skatteinntektene enn våre nabokommuner, men fortsatt er Røros en netto mottager
av inntekstutjevning, noe som betyr at økning i skatteinntekter i stor grad motvirkes av en
tilsvarende reduksjon i inntektsutjevningsmidler. Vi anser dermed skatteinntekstanslagene i
statsbudsjettet for å representere et konservativt anslag for kommunens skatteinntekter i
2017. 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 ROBEK-kommune uten 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 2017 og skatteanslaget som følger dette.
Anslagene for frie inntekter i 2018 er ikke spesielt positive, spesielt om ikke et vedtak om
kommunesammenslåing kommer i en eller flere av nabokommunene. Et forsiktig anslag er at
frie inntekter vil ligge på samme nivå som 2017 i 2017-kroner. Dette vil i så fall bety en
reduksjon i handlingsrom på omkring 10 millioner kroner, noe som igjen tilsvarer hele det
beregnede årlige inndekningsbeløpet (overskuddet) for kommunen. I løpet av 2017 bør altså
kommunen være rustet til å redusere kostnadsnivået med 2,5 til 3 prosent i snitt innen
utgangen av 2018. Etter 2018 ser inntektsprognosene ut til å være relativt flate, forutsatt at
bosettingen og demografien har en utvikling som er lik landet, og ikke prognosene som ligger
til grunn for kommunen i dag.
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PROGNOSE SKATT OG RAMMETILSKUDD 2017-2020
(faste år 2017-prisnivå i perioden 2017-2020)
1000 kr

2016

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)

2017

2018

2019

2020

127 713

131 274

131 689

131 986

132 143

Utgiftsutjevningen

7 441

2 940

4 920

4 923

4 925

Overgangsordning - INGAR

5 990

7 525

5 291

3 000

3 000

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 727

1 167

1 167

1 167

1 167

Distriktstilskudd Sør-Norge

5 476

7 326

7 358

7 358

7 358

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 764

1 975

1 975

1 975

1 975

150 212

153 307

153 500

149 534

149 693

13 710

14 019

12 685

11 337

9 976

163 922

167 327

166 185

160 871

159 669

0,5

1,7 %

-0,7 %

-3,2 %

-0,7 %

137 975

141 195

144 081

146 996

149 941

9,33

1,80

1,00

1,00

1,00

308 521

310 266

307 868

309 610

Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016
Korreksjon for elever i statlige og private skoler

-

Kompensasjon Samhandlingsreformen
Sum rammetilsk uten inntektsutj
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Rammetilskudd - endring i %
Skatt på formue og inntekt
Skatteinntekter - endring i %
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)
S um skatt og rammetilskudd (avrundet)

301 897

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)

Sum - endring i 1000 kroner

6 624

1 745

-2 399

1 742

Sum - endring i %

2,2 %
2,9 %
-0,7 %

0,6 %
2,5 %
-1,9 %

-0,8 %
2,5 %
-3,3 %

0,6 %
2,5 %
-1,9 %

Beregnet lønns-prisvekst
Endring handlingsrom

KOSTRA-hovedtall
3.3.1

Utgifter til drift sammenlignet med andre

Tallene viser at Røros en kommune som beregnes til å være relativt billig i drift i forhold til
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nabokommunene. Opdal er tatt med i sammenligningsgrunnlaget, da dette er en ca. jevnstor
kommune som ligger i samme kommunegruppe som Røros (11). For 2017 er beregnet
kostnad per innbygger i Røros satt til 50 260,- mens landet er beregnet til 49 738. Dette gir
Røros en behovsindeks på 1,0105 i 2017 mot 1,027 i 2016. Dette er en del av årsaken til at
utgifts utjevning går ned fra 7,4 millioner til 2,9 millioner. Hovedelementene i denne
nedgangen er reduserte barnetall og gradert basistilskudd som en følge av manglende
kommunesammenslåing. Effekten av gradert basis er ca. 2,2 millioner i 2017, men dette blir
kompensert i inntektsgarantiordningen. I 2018 vil derimot reduserte utgifts kompensasjon
som følge av manglende sammenslåing slå inn for fullt i utfordringsbildet.

3.3.2 Beregnet utgiftsbehov

Beregnet utgiftsbehov2012-2017, landet = 1,00
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2012

2013
Røros

Røros
Holtålen
Oppdal
Os (Hedm.)
Tynset

2014
Holtålen

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

2015

Oppdal

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

Os (Hedm.)

2014
1,040
1,176
1,025
1,217
1,147

2016

2017

Tynset

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

Denne tabellen viser det beregnede utgiftsbehovet for Røros og noen
sammenligningskommuner i perioden 2012 til 2017. 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 ut 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 2017 ca. 35 millioner kroner mer i
frie inntekter enn Røros på grunn av et annet beregnet kostnadsbehov.
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3.3.3 Investering, finansiering, balanse
Røros kommunes lånegjeld er per høsten 2016 på et litt lavere nivå enn det var ved
utgangen av 2015. Av rapportert gjeldsbelastning på kroner 76 509 utgjør ca. 57,7 millioner
eller ca. kroner 10 298 per innbygger. Dette lånet ble tatt opp i tro om at avdrag ville bli
kompensert på liklinje med renter for hele lånet. Når dette nå siden 2013 ikke er tilfelle,
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 kriterie da lånet i sin tid ble tatt opp.
Disposisjonsfondet er en kommunes oppsparte midler som kan disponeres for å dekke inn
uventede avvik i kostnadsbildet. Er disposisjonsfondet ikke tilstrekkelig til å dekke inn et
merforbruk i løpet av en to-års periode, medfører dette Robek-registrering.
Røros
2014

Røros Tynset
2015

Os Oppdal Holtålen
(Hedm.)

Økonomi
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld inklusive kirke i prosent av brutto
driftsinntekter

0,0 %
82,9 %

0,0 %

5,7 %

81,2 % 68,6 %

8,8 %

8,6 %

2,4 %

79,9 % 53,0 %

96,1 %
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4 DRIFT
Virksomhetene
4.1.1 Sentraladministrasjonen
4.1.1.1 Kort om virksomheten
Sentraladministrasjonen er en omfattende virksomhet med mange ulike fagfelt og avdelinger.
Etter at organisasjonen ble endret til en 2-nivåmodell i 2015, fikk stab og støtte en utvidet og
endret rolle. Den har både strategiske og driftsmessige oppgaver, både overfor rådmannen
og de ulike virksomhetene.
I tillegg har sentraladministrasjonen også avdelinger med fagspesifikke oppgaver ut over den
interne organisasjonen. Dette er f.eks. selvstendige områder som verdensarvkoordinator,
PPT, næring og forvaltningskontor (hvorav sistnevnte organisasjonsmessig er tilknyttet
sentraladministrasjonen, men er budsjettmessig tilknyttet hjemmebaserte tjenester).
4.1.1.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Sentraladministrasjonen består av følgende avdelinger/ansvar:
- Politiske utvalg/politiske partier
- Politiske valg – stortingsvalg 2017
- Rådmannskontor med rådmannen, kommunalsjefer, samfunnsplanlegger og
organisasjonsavdeling, IT-avdeling, trainee kommunikasjon og
formannskapssekretær
- Økonomiavdeling
- Fellesutgifter IT
- Fellesutgifter
- Arbeidsmiljøutvalg
- Servicetorg
- Skatteavdeling og regnskapskontroll (interkommunalt)
- Økonomiavdeling
- Verdensarvkoordinator
- PPT (Røros og Holtålen)
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4.1.1.3 Budsjettrammer
Ansvarsnummer Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

1000 Politiske utvalg

3160700

3114865

1001 Politiske partier

65000

65000

1002 Politiske valg

0

135000

1004 Kontrollutvalg

765541

786000

1100 Rådmannskontoret

9589217

9823687

1101 Økonomiavdelingen

3230758

3783791

1102 Fellesutgifter IT

7769000

7821000

1103 Fellesutgifter

3245900

3717000

1104 Arbeidsmiljøutvalget

652000

675000

1105 Reserverte tilleggsbevilgninger

100000

568000

1107 Skatteavdelingen

949145

856449

1650000

1508850

238278
3080892
2857000
375030
180000
1000
-11649
2370761
40268573

359035
3262399
2052267
537310
180000
30000
0
2683493
41959146

1108 Lønningskontor
1109
1110
1120
1130
1202
1203
1305
2700

Regnskapskontrollen
Servicetorg
Felles grunnskole
Felles helse- omsorg
Sivilforsvaret
Eldrerådet/ Ungdomsrådet
Verdensarvkoordinator
PP-tjenesten
SUM VIRKSOMHET

1000-1102
Politiske utvalg/politiske partier/politiske valg
- Aktiviteten videreført fra 2016
- Utgifter i forbindelse med stortingsvalg 2017 lagt inn
1004 Kontrollutvalg
- Kontrollutvalgets innstilling har bakgrunn i videreføring av aktiviteten i 2016 med
tillegg på 3,9 %.
1100 Rådmannskontoret
- Det ligger inne helårsvirkning av trainee-stilling og IT-leder
- Røros andel av stilling knyttet til kommunereform/interkommunalt samarbeid jfr.
vedtatt samarbeidsavtale
- IT-lærling lagt inn
o Merknad: Interkommunal stilling og IT-lærling erstatter overgangsstilling i
2016.
1101 Økonomiavdelingen
Fra oktober 2016 er regnskapsføring og bilagshåndtering samlet i en felles avdeling for Os,
Røros og Holtålen i Ålen. Som et resultat av dette, er antall årsverk som er rettet mot
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rådmannens stab på røros redusert til 2,3 årsverk, hvor 0,3 årsverk selges videre til
uthusprosjektet og Røros kirke, mens 0,3 årsverk skal gå inn i ledige stillingsandeler i andre
deler av staben i løpet av året. 1,7 årsverk er med det tilbake i avdelingen, og har ansvaret
for all økonomisk oppfølging av virksomheter, beslutningsstøtte til ordfører og rådmann, samt
andre pålagte oppgaver. Høye oppstartskostnader for den nye regnskapsavdelingen
medfører at det ikke vil kunne påregnes netto innsparing av sammenslåingen før i løpet av
2018. Den største, umiddelbare fordelen ved sammenslåingen, er at fagmiljøet innen
økonomi og innkreving er betydelig styrket.
1102 IT fellesutgifter
- IT fellesutgifter er i hovedsak videreført aktivitet fra 2016
- Tillegg – videreutvikling ulike fagsystemer: Utbygging trådløstnett Storstuggu, GEO
integrasjon, legetjener, felles skoleløsning
1103 Fellesutgifter
- Videreføring av aktivitet fra 2016, økninger representert ved
o Samling av utgifter knyttet til frikjøp av tillitsvalgte (frikjøp hel stilling
Fagforbundet ligger under ansvar 1100)
o Økning forsikringer
o Reelle utgifter kontingenter
- Egenandel til gjennomføring av Kommunekompassevaluering er lagt inn. For øvrig vil
utgifter til dette dekkes gjennom KS – OU-midler.
- For øvrig er 1103 et område som også vil dekke uforutsette hendelser og aktiviteter,
eksempelvis til arbeidsrettslig rådgivning.
1104 Arbeidsmiljøutvalget
- Aktivitet videreføres (samarbeidsavtale bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, kurs
verneombud, forebyggende tiltak)
1105 Reserverte tilleggsbevilgninger
Reserverte tilleggsbevilgninger har i flere år ligget på 100.000,-. For 2017 utgjør summen
568.000,- følgende:
- Vedtatt delfinansiering bomvegprosjekt kr 250.000,- Vedtatt Røros kommunes andel verdensarvsenter 168.000,- Beredskap, diverse utgifter kr 100.000,- Reserverte tilleggsbevilgninger fra formannskapet 50.000
1107 Skatteavdelingen
- Hoved kostnaden for enheten er lønn, og en har prøvd å ta ned alle driftskostnader
der en ser en har mulighet for å redusere. Fra og med 2017 velger vi å justere
stillingsandelen med 0,3 stilling slik at vi fra og med april 2017 blir 2,4 stillinger.
Utover denne justeringen ser vi ikke pr. i dag noen mulighet for å redusere de øvrige
driftskostnadene.
Stillingen på 0,4 sees i sammenheng med stillingen på 0,6 på Regnskapskontrollen.
Dette for å søke etter en hel stilling og sikre rekruttering.
1109 Regnskapskontrollen
- I 2015 nådde ikke alle deltakerkommunene kravet på kontroll. Fagleder har gitt
tilbakemelding på at de bruker mer tid pr. kontroll etter innføring av
saksbehandlingsprogrammet for arbeidsgiverkontroll KOSS. Vi har derfor valgt å øke
stillingsandelen med 0,6 stilling fra og med april 2017. I 2017 legger vi ikke inn salg
av kontrolltjenester for en regner med en del opplæring. Men fra og med 2018 vil vi
vurdere evt. salg av kontrolltjenester hvis en ser at det er muligheter for det.
Denne stillingen sees sammen med 0,4 stillingen på område 1107. Dette for å søke
etter en hel stilling og sikre muligheten for å rekruttere.
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1108 Lønningskontor
- Overføring til Os kommune som er vertskommune for lønningskontoret
- Videreført aktivitet, men nedgang utgifter til lisenser
1110 Servicetorg
- Viderefører og videreutvikler sin sentrale funksjon i organisasjonen. Porto er redusert
pga overgang til politikere på nett og SvarUt (digital post).
1120 Felles grunnskole
- Videreført aktivitet, bl.a. skoleskyss, utgifter dekning av grunnskole fosterbarn andre
kommuner
- Vertskommunetilskudd for mottak for enslige mindreårige budsjettert som inntekt
1130 Felles helse
- I budsjettet ligger det inne at helse og omsorg til enhver tid, skal ha 4 lærlinger i
rullering. Bakgrunnen for økning i rammene for 2017, er en økt satsing på lærlinger. I
2016, er det med Fylkesmannen i Sør - Trøndelag, Røros videregående, samt
kommuner i fjellregionen, startet opp en egen helsefagarbeiderlinje for
fremmedspråklige. Røros kommune har 6 elever på dette 4-årige studiet. Det er
funnet rom for å legge inn 3 lærlinger fra høsten 2017. Det er behov for å legge inn
ytterligere 3 til, for å dekke behovet i forhold til antall studieplasser. Det er
lønnskostnader tilsvarende 1,5 årsverk i 4 år, dersom man til sammen tar inn seks
lærlinger i helsefagarbeid. Dette vil være et viktig bidrag til fremtidig rekruttering i
helse og omsorg.
1202 Sivilforsvaret
- Videreføring leie lokaler
1203 Eldrerådet/ungdomsrådet
- Utgifter her utbetales etter behov/grunnlag i aktivitet. Beløp videreføres som tidligere
år.
o Merknad: Ved en feil ble beløpet ikke lagt inn riktig for 2016.
1305 Verdensarvkoordinator
- Budsjett her skal gå ut i 0 da det etter fast søknad overføres midler fra
Riksantikvaren.
- Ny verdensarvkoordinator er på plass ved årsskiftet
- Forprosjekt verdensarvsenter vil være sentral oppgave
2700 PPT
- Ny stilling: Logoped 70% stilling fra 01.08. Lovpålagte oppgaver etter sakkyndig
tilråding PPT og spesialisthelsetjeneste/HELFO. Inkluderer også VO/Flyktninger.
- Økte utgifter knyttet til pålagte kurs/videreutdanning
- Økte driftsutgifter ny programvare (eksterne krav)
o Merknad: IT-utgifter er ikke lagt til IT fellesutgifter, men føres under ansvar
PPT ettersom dette er utgifter som skal deles mellom Røros og Holtålen
kommuner
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4.1.1.4 Styringskort Sentraladministrasjonen

STYRINGSKORT - STAB/STØTTE
Fokusområde

Hva skal måles?

Målemetode/

(måleindikator)

Frekvens

Mål

Resultat

Snitt land Resultat

Resultat

Resultat

1.Tertial

2.Tertial

dette år

forrige år

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)

KVALITET PÅ
TJENESTEN

BRUKERTILFREDSHET

Kredi tti d ti l kunder etter
forfa l l
Anta l l gjennomførte
i nternrevi s joner
Anta l l ti l bud om oppl æri ng ITs tøtteverktøy
Redus ere a nta l l s a kkyndi ge
ti l rå di nger med
s pes i a l underv. -PPT
Gra den a v fornøydhet i møte
med s ervi cetorg
Ans a ttes ti l freds het med
mes t brukte fa gs ys tem
Brukerti l freds het ny
nettporta l

Terti a l

0%

Årl i g

7

Årl i g

4

Årl i g

10

Enkel tel l i ng/
Må nedl i g
Enkel tel l i ng/
Terti a l

80 %
80 %

Enkel tel l i ng/Terti a l

80 %

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPETANSE

Al l e kri ti s ke funks joner er
dokumentert med ba ckupfunks jon
Gra d a v oppda tert
kompeta ns e i HRM
Gjennomført
l ederutvi kl i ngs progra m- PPT
Gjennomført s tudi emodul tes tkompeta ns e - PPT
Mes tri ngs ori entert l edel s e

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Mes tri ngs kl i ma
Rel eva nt
kompeta ns eutvi kl i ng

SYKEFRAVÆR

Sykefra vær

Årl i g

100 %

Terti a l

100 %

Årl i g

1

Årl i g

2

10
Fa ktor/a nnethvert
år
10
Fa ktor/a nnethvert
år
10
Fa ktor/a nnethvert
år
Terti a l

4

4,2

3,8
2,00 %

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE
VERDENSARV

VERDI-SKAPNING
BOKVALITET

Bi dra g i BTI (ti dl i g i nns a ts ,
mes tri ng og l i vs kva l i tet) -PPT
Andel a ns a tte i s ervi cetorget
med gjennomført Røros vertÅrl i g
kurs
Ti l s tedeværel s e på l oka l e
mes s er i regi a v
Årl i g
s kol e/vg.s kol e
Økni ng a nta l l uni ke brukere
Terti a l
på nettporta l en

100 %
100 %

100 %
50 %

ØKONOMI

VEDTATT
KOSTNADSNIVÅ

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

Øvrige driftsinntekter

Tertial

budsjett

Øvrige driftskostnader

Tertial

budsjett

Det er valgt å lage 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..)
De avdelingene som er valgt ut er servicetorg, økonomi, IT, kvalitet og PPT. Innenfor de
spesifikke måleindikatorene har avdelingsleder ansvar for å følge opp tiltak for å nå de
målene som er satt – med aktiv deltakelse fra medarbeiderne.
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Når det gjelder organisasjonskvalitet og måleindikatorene som er valgt her, vil dette i stor
grad være et felles arbeid i sentraladministrasjonen. Spesielt fokus vil oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen få, der sentraladministrasjonen har valgt relevant
kompetanseutvikling som sin 3. faktor. De andre to faktorene, mestringsorientert ledelse og
mestringsklima er felles for alle virksomheter i Røros kommune.

4.1.2 Røros skole
4.1.2.1 Kort om virksomheten
Virksomheten er kommunens største skole med 505 elever fordelt på 10. trinn, kombinert
barne- og ungdomsskole fordelt på tre bygg/avdelinger. I tillegg har enheten SFO med 97
elever herav 60 stk med hel plass.
Virksomheten har 50 lærere og av disse er 36 stk kontaktlærere. Alle lærere er organisert i
team. Virksomheten har 16 assistenter og de fleste av disse har kombinasjonsstilling i skole
og SFO.
Virksomheten har også ansvar for innføringsgruppe på p.t 21 nyankomne elever med enslige
mindreårige.
4.1.2.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Enheten består av følgende avdelinger:
• 1.- 4. trinn: Røros skole avd. Sundveien
o

•
•

herunder egen SFO tilknyttet avdelingen.

5.-7. trinn: Røros skole avd. mellomtrinnet (Paviljongen)
8.-10. trinn: Røros skole avd. ungdomstrinnet
o Herunder egen innføringsgruppe med nyankomne enslige mindreårige.

Utordringer
Det er utfordrende å drifte SFO med tanke på andel barn med spesielle behov. SFO har
mange barn med store hjelpebehov som trenger 1:1 oppfølging. Dette krever en høyere
bemanning enn inntektssystemet legger til rette for.
Det er utfordrende å drifte innføringsgruppen med nyankomne mindreårige. Virksomheten får
etter refusjoner dekt bemanning/utgifter etter antall måneder avgitt grunnskoleopplæring per
elev. Når det er usikkerhet rundt elevtallsutviklinga er det vanskelig å bemanne langsiktig der
den økonomiske bærekrafta er hensyntatt. Dette gir selvsagt også store faglige og
pedagogiske utfordringer.
4.1.2.3 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

2110 Røros skole

36148978

36550237

2111 Røros SFO
SUM VIRKSOMHET

2036144
38185122

2498660
39048897
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4.1.2.4 Styringskort Røros skole

STYRINGSKORT- RØROS SKOLE
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(må l ei ndi ka tor)

MÅLEMETODE/
FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL 2.TERTIAL

INNEVÆRENDE
ÅR

SNITT
LAND

RESULTAT RESULTAT

RESULTAT

MÅL
RESULTAT

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Andel på nivå 2-3 i 5.trinn

Nasjonale prøver/ årlig

75 %

Nasjonale prøver/ årlig

70 %

KVALITET PÅ
TJENESTEN

BRUKERTILFREDSHET

Andel på nivå 2-3 i 8. og 9.trinn
Snitt på læringsfremmende
vurdering

Elevundersøkelsen

Trivelsfaktor

Elevundersøkelsen

Gj.snitt på foreldre-fornøydhet

Foreldreundersøkelsen

4
4,5
4,5

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPETANSE Å "øke" riktig fagkompetanse

Rett antall på
videreutdanning/
riktig kursrekke

4 stk

Elevundersøkelsen,
Ukentlig utviklingsarbeid lærere/ 6 kurs for andre ansatte
kartleggingsprøven
Medarbeiderundersøk
Senere
MEDARBEIDER- 1 faktor fra medarbeiderundersøkelsen
elsen
TILFREDSHET
Vernerunden
Senere
Trivsel
(MedarbeiderUtviklingsarbeid

undersøkelse)
SYKEFRAVÆR

Sykefravær

Fraværsrapporter

4% skole
8% SFO

4,5% skole / 10% SFO

4% skole/ 4 % SFO

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE
VERDENSARV
VERDISKAPNING
BOKVALITET

Tiltak som fremmer bevegelse (60 minutter per dag)
Gjennomføre
Fokus på kulturminne/miljøvern
kulturminne- og
Elevbedrift, SUMMøteplasser i nærmiljøet
messa, PRYO,
Være aktiv i ulike
Positiv medieomtale
medier, aviser og

6 tiltak gjennom året for hvert hovedtrinn
Følge plan
Minimum 4 ganger/år per elev
Minimum 10 positive omtaler

ØKONOMI

VEDTATT

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

KOSTNADSNIVÅ

Kvalitet på tjenesten og brukertilfredshet:
Nasjonale prøver: Røros skole har satt inn ulike tiltak for å bedre resultatene på nasjonale
prøver. I denne sammenhengen blir det viktig å heve antall elever fra de laveste nivåene slik
at vi får en profil som har flere elever på midt- og høyere nivå.
Elevundersøkelsen: Røros skole har mange innsatser knyttet til å fremme gode læringsmiljø.
Et godt læringsmiljø er igjen en forutsetning for gode læringsresultater. Arbeidet med trivsel
og å tydeliggjøre en 0-toleranse mot mobbing og annen krevende innsats i årene som
kommer blir derfor viktig!
Foreldreundersøkelsen: Røros skole har stort fokus på elevenes læringsutbytte gjennom
innsatser som Vurdering for læring og Skolebasert kompetanseutvikling. I denne
sammenhengen er det viktig at foreldre/foresatte gir tilbakemeldinger på om de er fornøyde
med skolens informasjon om elevens faglige utvikling.

Trend
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Medarbeidere:
Kompetanse: Med økte kompetansekrav til framtidens lærere og skolens behov for riktig
kompetanse i framtiden er det viktig å ha en plan for rekruttering og videreutdanning av
personalet som vi allerede har. I denne sammenhengen blir det viktig å fortsatt legge til rette
for at lærere kan ta videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.
Medarbeidertilfredshet/sykefravær: I årene som kommer blir det viktig å fortsette det
partssammensatte samarbeidet i skolens Arbeidsmiljøutvalg. I krevende omstillingsprosesser
er det viktig å ha strukturer og rammer for samarbeid med verneombud og plasstillitsvalgte.
Fokus må ligge på medarbeiderskap og det er viktig å ha dialoger rundt egenmeldt- og
sykemeldt fravær. Hvordan forebygge fravær over til fokus på nærvær på arbeidsplassen?
Samfunnsansvar:
Skolen er en del av samfunnet og en av de viktigste aktørene i barns danningsreise. I denne
sammenhengen er det viktig å spille på nærmiljøet, frivillige lag og organisasjoner og
sammen ruste barna til det samfunnet de skal ut i som ungdommer og voksne. Skolen har
også et stort ansvar for å arbeide med ulike innsatser med tiltak knyttet til folkehelse ved å
tidlig legge til rette for å forebygge livsstilssykdommer som blant annet overvekt og fedme.

4.1.3 Glåmos oppvekstsenter
4.1.3.1 Kort om virksomheten
Virksomheten består av barnehage, skole og sfo, der barnehagen ligger i enden av skolens
gymbygg. Barnehagens uteområde er avgrenset av et gjerde på skolens uteområde.
Barnehagen har 1 avdeling der store og små barn går sammen og har 14 barn fordelt på 17
ekvivalenter. Skolen har nå 30 barn og sfo har tilbud for 16 barn dette skoleåret.
Svømmeundervisning for våre elever ble starta opp igjen i samarbeid med Røros skole fra
september 2016 og vil fortsette framover. Røros kommune leier bassenget i Oshallen av Os
kommune der en dag i uka, og vi spleiser på svømmelærer og skyssordning.
Virksomhetsleder for enheten er også rektor for skolen/sfo, og i alt 20 personer er tilknytta
oppvekstsenteret i store og små stillinger.
4.1.3.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
På skolen har vi 3,4 lærer-årsverk der tre av lærerne er kontaktlærere. Elevene er delt inn i 3
grupper på tvers av alder og trinn. 0,5 årsverk spesialpedagog er knyttet opp mot 1 elev som
har over 100% oppdekning av spesialpedagog og fagarbeider i skole og sfo. 0,6 årsverk
assistent i skolen jobber mest på småtrinnet. En fast ansatt lærere i 100% er i
svangerskapspermisjon fram til september 2017. Sfo har 16 brukere der de fleste har 100%
plass, så det kreves at i deler av sfo-tida må det være to ansatte på jobb for å oppfylle
barnas behov, samt oppfylle HMS-krava innen enheten. 1,5 årsverk fagarbeidere/assistenter
er knytta til sfo. Barnehagen har styrer/fagleder i 40% som jobber 60% på avdelinga som
barnehagelærer. Det er 100% ped.leder og 1,4 årsverk fagarbeidere/assistenter i
barnehagen.
4.1.3.3

Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

2120 Glåmos skole

3282681

4324741

2121 Glåmos SFO

483072

406426

2122 Glåmos skole bygg

-13133

-13000

2360 Glåmos barnehage

1894719

2123300

SUM VIRKSOMHET

5647339

6841467
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Budsjettøkning på i overkant av 1,2 millioner; 1 mill på skole og ca. 220.000.- på barnehage.
• Helårsvirkning av at ansatte/stillinger overført fra barnehage til skole/sfo for å følge
elev over fra barnehage til skole, - og eleven krever over 100% bemanning med
overlapping, møter og vikarbruk.
• Følge opp forventa økning i behov for sfo-plass når elevtallet er svakt økende neste
skoleår.
• Videreføre bemanning av ressurskrevende bruker/elev i 2017 i 110% stilling som
omfatter overlapping, møter og vikarbruk. Det forventes en refusjon fra samla utgifter
til ressurskrevende tjeneste sammen med helse, men beregnes til å bli liten i forhold
til utgiftene enheten har.
• Økning i timer med spesialundervisning og assistentbruk fra august 2017 da ny
1.trinnselev begynner som har krav på spesialpedagogisk oppfølging. I fem mnd.
utgjør dette kr. 120.000.• Økning på lønnsutgifter innen barnehage da det er behov for å følge opp barn med
spesielle behov i kommende barnehageår.
• Ikke alle utgifter til vikar blir refundert, og barnehagen må ta 30% av dem sjøl når en
vet at det fortsatt vil være et vikarbehov.
• Barnehagebasert utviklingsarbeid for alle barnehagene i Røros kommune krever
felles skolering i en periode framover. Her er det økning i
kompetanseutviklingsmidler.
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4.1.3.4 Styringskort Glåmos oppvekstsenter

STYRINGSKORT- Glåmos oppvekstsenter
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(må l ei ndi ka tor)

MÅLEMETODE/
FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL 2.TERTIAL

INNEVÆRENDE
ÅR

SNITT
LAND

RESULTAT RESULTAT

RESULTAT

MÅL
RESULTAT

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Andel med ferdi ghets s core
over ni vå 1 i regni ng, l es i ng og Na s jona l e Prøver
engel s k.

KVALITET PÅ
TJENESTEN

75 %

VFL: "Jeg vet hva jeg s ka l l ære ,
og hvorda n jeg s ka l komme
meg vi dere".
Læri ngs fremmende vurderi ng

El evunders økel s en
(5.-7. t)/å rl i g

Års pl a n s om ti l freds s ti l l er
kra vene i ba rneha gel oven

Ti l s yn - s jekkl i s te/å rl i g

Språ kvei l ederen,
Andel på ni vå A i s prå kutvi kl i ng ka rtl eggi ngs verktøyet
El evunders økel s en
Tri vs el på s kol en
(5.-7. t)/å rl i g

Forel drefornøydhet

Forel derunders økel s en
(1.-7. t)/å rl i g

Tri vs el - forel dre i ba rneha gen

Brukerunders økel s e /
hvert 3.å r

Anta l l gjennomførte
ba rnes a mta l er med ba rn i
a l deren 3-5 å r

Tel l e a nta l l
gjennomførte a v
mul i ge

BRUKER-

>4

100 %

75 %
> 4,5

>4,5

TILFREDSHET

75% med 6
100 %

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPETANSE

Anta l l a ns a tte på
vi dereutda nni ng

Ma nuel l regi s treri ng/
å rl i g

0

Andel s om del ta r på
utvi kl i ngs a rbei d

Ma nuel l regi s treri ng/
å rl i g

100 %

Andel ped.l edere på di s p.
Andel per a vd. med
fa ga rbei derutda nni ng

Årl i g BASIL

0%

Årl i g BASIL

33,30 %

Meda rbei derunders økel s e /
Rel eva nt kompeta ns eutvi kl i ng hvert 2.å r
Meda rbei derMEDARBEIDER
unders økel s e /
UNDERSØKELSE
Mes tri ngs ori entert l edel s e
hvert 2.å r
Meda rbei derMes tri ngs kl i ma
unders økel s e /
hvert 2.å r
SYKEFRAVÆR

Fra værs pros ent

3,8

3,3

3,8

Fra værs ra pporter

12 %

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

VERDENSARV

VERDISKAPNING

BOKVALITET

Anta l l ti mer pr da g med fys i s k
a kti vi tet

Ma nuel l regi s treri ng/
å rl i g

Anta l l pers ona l /forel dremøter
Regi s trere /å rl i g
pr å r med
fol kehel s efremmende tema
Regi s trere s a ma rbei d
Anta l l del ta gel s er pr ba rn på
med fa gmi l jøer s om
pros jektda ger i regi a v a ktører
forva l ter kul tura rv og
s om forva l ter kul tura rven.
formi dl i ngs a rbei d.

1

1

>3

Anta l l del ta kel s er pr ba rn på
møtepl a s s er i nærmi l jøet

Regi s trerte fa s te
møtepunkter i
nærmi l jøet.

>4

Anta l l pos i ti ve medi eomta l er
pr å r

Regi s trere a nta l l
pos i ti ve
medi eomta l er/

>5

ØKONOMI
Oppnå el s e vedta tt ra mme
VEDTATT
KOSTNADSNIVÅ

Lønns kos tna der
Øvri ge dri fts i nntekter
Øvri ge dri fts kos tna der

Må nedl i g, terti a l
å rs ra pport
Må nedl i g, terti a l
å rs ra pport
Må nedl i g, terti a l
å rs ra pport
Må nedl i g, terti a l
å rs ra pport

og
og
og
og

Trend
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Det jobbes kontinuerlig for å unngå vikarbruk utenfor oppvekstsenterets personale, - noe
som lettest lar seg løse i skolen, der vi slår sammen grupper.
Barnehagen benytter vikarer utenom det faste peronalet, men vi prøver i det lengste å løse
mest mulig av vikarbehov ved å samordne og tilpasse vakter og tider innenfor våre 20
ansatte.
Om det skulle søke flere barn i barnehagen, vil det utløse bemanningsøkning ut fra de
vedtatte normtall barnehagen jobber ut fra.
Dersom vi ikke får langtids-sykmeldte, mener vi at vi med dagens bemanning vil klare å
holde oss innenfor rammene.
Det er viktig med tett dialog og oppfølging mellom økonomiavdelinga og ansvarlige innen
enheten for å holde oss innenfor alle rammene i styringskortet.

4.1.4 Brekken oppvekst- og lokalsenter
4.1.4.1 Kort om virksomheten
Virksomheten består av barnehage, skole og sfo. På huset har vi også bibliotek. Pr. dags
dato er det 11 barn i barnehagen og 26 elever på skolen. Hver onsdag er kommunens
samiske mellomtrinns elever samlet til undervisning etter LK06s i Brekken. Det undervises
da i samisk språk, og det undervises på samisk i samfunnsfag, krle, og k&h. Tilbudet om
samisk opplæring går til de sør-samiske barna i kommunen, og andre kommuner som ikke
selv kan sørge for denne undervisningen kjøper tjenesten. Undervisningen blir enten gitt ved
at lærere kjører til eller via fjernundervisning på Skype. Vi gir inneværende år undervisning til
ti andre skoler.
4.1.4.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Til undervisning i skolen har vi 3,5 årsverk til disposisjon. Tre av lærerne er kontaktlærere.
Elevene er delt i grupper på tvers av alder og trinn. Styrer/ fagansvarlig i barnehage, jobber
også noe i skolen. Vi har en barne- og ungdomsarbeider i 80% stilling, som jobber skole og
barnehage. En 100% barnehagelærer og en 100% assistent som jobber bare barnehage.
Det vil si tre årsverk i barnehagen. Fast ansatt styrer er i svangerskapspermisjon frem til
august 2017.
Inneværende år har vi tre brukere av sfo. En 100%, en 60% og en 40%. Personalet er det
samme som i barnehagen. Dette fungerer godt. Vi forventer å ha flere brukere fra høsten
2017.Dette ansees ikke som noe problem i og med at det er plasser ledig i barnehagen.
Inneværende år har vi 5 årsverk til samiskundervisning.
4.1.4.3 Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2130 Brekken skole

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

4096592

4029273

2132 Brekken skole bygg

-70500

0

2340 Brekken barnehage

1419802

1630220

42000

0

2341 Brekken barnehage bygg
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4.1.4.4 Styringskort Brekken oppvekst- og lokalsenter

STYRINGSKORT- Brekken oppvekst og lokalsenter
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(må l ei ndi ka tor)

MÅLEMETODE/ FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL 2.TERTIAL

INNEVÆRENDE
ÅR

SNITT
LAND

RESULTAT RESULTAT

RESULTAT

MÅL
RESULTAT

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)

KVALITET PÅ
TJENESTEN

BRUKERTILFREDSHET

Andel over ni vå 1 i regni ng,
l es i ng og engel s k.

Na s jona l eprøver

VFL: "Jeg vet hva jeg s ka l l ære ,
og hvorda n jeg s ka l komme
meg vi dere".

El evunders økel s en
(5.-7. t)

75 %

>4

Ra mmepl a n s om ti l freds s ti l l er
Ti l s yn - s jekkl i s te
kra v i ba rneha gel oven.

100 %

Andel med s core A i
s prå kutvi kl i ng

Språ kvei l ederen/ å rl i g

75 %

Tri vs el på s kol en

El evunders økel s en
(5.-7. t)/ å rl i g

>4,5

Forel derunders økel s en
(1.-7. t)/ å rl i g

>4,5

Er fores a tte fornøyd med
s kol ens i nforma s jon om
ba rnets fa gl i ge utvi kl i ng.
Fores a ttes ti l freds het med
ba rneha gen.
Andel gjennomførte
ba rnes a mta l er med ba rn i
a l deren 3-5 å r

Brukerunders økel s e /
hvert 3.å r
Tel l e a nta l l gjennomførte
a v mul i ge/terti a l

75% med 6

100 %

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
Anta l l a ns a tte på
vi dereutda nni ng.
KOMPETANSE

Ma nuel l regi s treri ng/
å rl i g

Anta l l s om del ta r på utvi kl i ngs - Ma nuel l regi s treri ng/
ukentl i g
a rbei d.
Anta l l % ped.l edere på di s p.
Andel pr a vd. med
fa ga rbei derutda nni ng

Sykefra vær

100 %

Årl i g BASIL

0%

Årl i g BASIL

33,30 %

Meda rbei derunders økel s en/
Rel eva nt kompeta ns eutvi kl i ng hvert 2.å r
Meda rbei derMEDARBEIDERunders økel s en/
UNDERSØKELSE
Mes tri ngs ori entert l edel s e
hvert 2.å r
Meda rbei derMes tri ngs kl i ma , fa ktor 9
unders økel s en/
hvert 2.å r
SYKEFRAVÆR

0,5

4,5

4,3

4,6

Sta ti s ti kk/ må nedl i g

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Anta l l ti l ta k pr å r s om s om
fremmer bevegel s e på 1 t.pr
da g.

Ma nuel l regi s treri ng/
å rl i g

6

Anta l l pers ona l /forel dremøter
Regi s trere / å rl i g
med pr å r
fol kehel s efremmende tema

1

Anta l l del ta gel s er pr el ev pr å r
pros jektda ger i regi a v a ktører Regi s trere/ terti a l
s om forva l ter kul tura rven.

>3

SKAPNING

Antall skapte møteplasser pr
elev i nærmiljøet.

Regi s trerte fa s te
møtepunkter i
nærmi l jøet/terti a l .

>4

BOKVALITET

Anta l l pos i ti ve medi eomta l er.

Regi s trere a nta l l pos i ti ve
medi eomta l er/ å rl i g

>5

VERDENSARV

VERDI-

ØKONOMI

VEDTATT
KOSTNADS-NIVÅ

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

Trend
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Dersom vi ikke får mange langtids sykmeldte, mener vi at vi med dagens bemanning vil klare
å holde oss innenfor rammene. Det blir sjelden satt inn vikar ved fravær, men grupper blir
slått sammen.
Viktig med tett oppfølging mener vi å kunne holde oss innenfor driftsinntekter og
driftskostnader.

4.1.5 Røros barnehage
4.1.5.1 Kort om virksomheten
Kvitsanden-, Øya-, og Ysterhagan barnehage utgjør virksomheten Røros barnehage.
De 3 barnehagene er geografisk spredt rundt Røros sentrum, og utgjør i alt 11 avdelinger. 2
spesialpedagogstillinger er også organisert i virksomheten.
4.1.5.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Kvitsanden barnehage er den eldste og største. 41 år høsten 2015, og har 4 avdelinger.
Barnehagen er lokalisert ved Sundveien skole og Verket, og er fordelt på 2 bygninger. Den
ene bygd som den første barnehagen på Røros, mens den andre tidligere var brukt som
internat for elever som gikk på Røros videregående skole. Bygningsmassen er svært nedslitt
og upraktisk organisert arealmessig, noe som hindrer effektiv bruk av personalressurssene.
Barnehagens bygningsmessige tilstand befinner seg utenfor akseptområdet både som
arbeidsplass og som barnehage. Barnehagen står i sterk kontrast til omkringliggende lokaler
tilhørende oppvekstområdet. Kvitsanden har, fra et barnehagefaglig ståsted, en ypperlig
beliggenhet i forhold til et mangfoldig nærmiljø med rike fasiliteter, både i forhold til utendørs
og innendørs aktiviteter. Her nevnes Verket, kulturskolen, Doktortjønna, skistadion,
Sundveien skole (overgang barnehage / skole), kort avstand til sentrum, Verdensarven, osv.
Ei gruppe har jobbet med å utrede barnehagestrukturen i Røros sentrum, med bl.a.
situasjonen i Kvitsanden barnehage som utgangspunkt, og med mål om å erstatte denne
med en ny barnehage. Det er konkludert med at barnehagen er rivningsverdig. På grunn av
Røros kommunes økonomiske situasjon er prosjektet lagt på is. Det understrekes likevel at
en ny barnehage i Kvitsanden haster, og at dette bør inn som et prosjekt i kommende
økonomiplanperiode.
Ysterhagan barnehage ligger ved Ulvstugguhaugen på Hagaen, og stod ferdig i 1986. Den
er bygget som en 3-avdelings barnehage, med 2 småbarnsavdelinger og 1 storbarns.
Bygningen bærer preg av vedlikeholdsmessig etterslep både ute og inne. Spesielt gjelder
dette vinduene, som er moden for utskifting. Det er gjennomgående små rom. Det skaper
utfordringer i forhold til personalfasiliteter, kontorarbeidsplass for pedagogiske ledere,
garderober og sanitærrom. Lagerplass er minimalt. Barnehagen har en spennende
arkitektonisk utforming med torvtak og villmarks panel, og glir naturlig inn i terrenget. Idyllisk
plassering med natur, skiløyper og det vernede seterområdet Småsetran som nabo og et
spennende mål for turer og aktiviteter. Beliggenheten i forhold til Verdensarven og en rekke
fasiliteter er også innenfor gangavstand, for barna. Som et nytt tilskudd i Ysterhagan ble det i
august åpnet ei sørsamisk barnehageavdeling. Avdelinga skal ha sørsamisk som driftsspråk,
og den sørsamiske kulturen vil stå sentralt i det pedagogiske opplegget.
Øya barnehage ligger rett utenfor Idrettsparken i Øya. Den ble bygget og etablert som privat
barnehage, og stod ferdig i 1990. I januar 1998 tok Røros kommune over barnehagen. Øya
er en 3-avdelings barnehage hvor hver avdeling er tilpasset ulike alderstrinn. Bygningen er i
hovedsak velholdt. Men også her trekker det fra vinduene. Vaskerom / bad bør få ei
vurdering av tilstand, for å forebygge at det påløper unødig høye kostnader ved
rehabilitering. Lokalene er romslige, lyse og luftige, har gode personalfasiliteter og greit med
lagerplass. Arealet er praktisk og godt organisert med tanke på samarbeid mellom
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avdelingene og god felles ressursbruk. Barnehagen er i gangavstand til Verdensarven og et
godt utvalg av fasiliteter.

4.1.5.3 Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

1121 Felles barnehage

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

7190000

7900000

2874154

2809240

2310 Kvitsanden barnehage

6795321

7207079

2320 Ysterhagaen barnehage

3059255

4044067

2330 Øya barnehage

4175950

4165483

24094680

26125869

2300

Ledelse
sentrumsbarnehager/Spes.ped

SUM VIRKSOMHET

Budsjettøkning på ca. 2 millioner;
• Overføring til private barnehager – basert på de totale utgiftene Røros kommune
hadde på barnehagedrift i 2015.
• Økt kostnad ved opprettelse av sørsamisk barnehageavdeling; Vi skal ha en avdeling
med sørsamisk driftsspråk. Avdelinga er ikke full, men vi må likevel ha 3 ansatte for å
kunne drive på denne måten. Lønnsutgiftene er høyere enn i andre avdelinger, da vi
har vansker med å finne folk med riktig kompetanse, uten å gå utover lønnsnivået til 1
pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter. Som en nødløsning har vi måttet leie
inn ressurser fra Aajege fra 1.1.17 – 30.6.17. Dette er lærere, som krever lærerlønn.
• Synkende barnetall gjør at vi må budsjettere med redusert foreldrebetaling.
• Vikarbruken er fortsatt høy, selv om sykefraværet har gått noe ned.
• Utgifter til ferieavvikling påvirker vikarbruken negativt. Barnas ferie spres utover hele
sommeren. Vi har de to siste årene hatt felles sommerbarnehage i Kvitsanden.
Dessverre opplever vi at påmeldingen til dette tilbudet er langt høyere enn det som
faktisk blir benyttet. I forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene foreslås
3 uker sommerstengt. Det gir oss en helt annen mulighet til å organisere feriene slik
at vi kan klare oss uten ferievikarer i sommerperioden.
• Gjennomsnittsalderen i virksomheten er høy. Flere av våre ansatte har 6 uker ferie.
Fremtida – tiltak på veien mot lavere utgiftsnivå
• Fødselstallene i kommunen har generelt vært synkende de senere årene, selv om det
går litt opp og ned. Vi ser et behov for på nytt å vurdere nær framtids
barnehagestruktur!
o Ny bygningsmasse – muliggjøre kostnadseffektiv drift.
o Fleksible bygningsmessige løsninger, som gir mulighet for å dimensjonere
personalgruppa etter behovet for barnehageplasser.
o Samlokalisering av ressurser for barn med store hjelpebehov; samle denne
kompetansen på et sted, gode fysiske tilrettelegginger, skape et faglig og
robust miljø for å ivareta oppgavene rundt disse barna.
o Geografisk nærhet til småtrinnet; letter overgangen barnehage – skole, åpner
for ressursdeling mellom virksomhetene.
• Med det økonomiske resultatet for 2016 ser vi at tiltak må settes i verk. Det er under
budsjettarbeidet jobbet med kostnadsreduserende tiltak, som kan iverksettes på kort
sikt. Det er påstartet et internt arbeid i enhetene, som tar sikte på å kunne redusere

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2018-2020, Årsbudsjett 2017
36

•
•

bemanninga i tråd med barnetallet fra januar 2017. Totalt for virksomheten gir dette
rom for å redusere med 3,6 årsverk. Kostnadene er trukket ut fra budsjettforslaget.
Det er hele tiden vært et mål om ikke å gjøre endringer som påvirker tilbudet for
brukerne midt i barnehageåret.
På nyåret vil vi sette i gang en prosess som tar sikte på en mer strukturell endring fra
oppstart av nytt barnehageår.

4.1.5.4 Styringskort Røros barnehage

STYRINGSKORT - RØROS BARNEHAGE
Fokusområde

Hva skal måles?

Målemetode/

(måleindikator)

Frekvens

Mål

Resultat

Snitt land Resultat

Resultat

Resultat

1.Tertial

2.Tertial

dette år

forrige år

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Årsplan

Tilsyn - sjekkliste

TJENESTEN

Språkutvikling

Språkveilederen,
kartleggingsverktøy

BRUKER-

Trivsel - foreldre

TILFREDSHET

Andel gjennomførte
barnesamtaler

KVALITET PÅ

KOMPETANSE

100 %

N/A

50% > A

N/A

Bruker60 % > 5
undersøkelse/ hvert
Manuell
100 %
registrering/årlig

Ped.l oppfyllt
Årlig BASIL
kompetansekrav
Tilbud om kompetanseutviklingDeltakelse på
bhg.basert utv.

100 %

N/A

100 %

N/A

Vernerunde

60 % > 4

Arbeidsforhold

60 % > 4

Faktor 5, 7, 9

Vernerunde
Medarbeiderundersøkelsen

SYKEFRAVÆR

Fraværsprosent

Fraværsrapporter

FOLKEHELSE

Personal- / foreldremøter
med folkehelsefremmende

VERDENSARV

Samarbeid med biblioteket

VERDI-SKAPNING

Praksisplasser (elever, NAV,
språk)
Formidling av sørsamisk
språk og kultur

UNDERSØKELSE

N/A

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

Arbeidsmiljø
MEDARBEIDER-

N/A

4,0

11,5 %

12,3

12,56

13,4

14,3

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)

BOKVALITET

Manuell
registrering/årlig
Ant besøk fra / på
biblioteket
Manuell
registrering/årlig
Antall temadager
gjennom bhg året

1 pr år

N/A

5 pr enhet

N/A

3

N/A

5 dager
pr avd

N/A

ØKONOMI

VEDTATT

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

KOSTNADSNIVÅ

Virksomhetens styringskort har målsettinger hvor den totale kvaliteten på tjenesten står
sentralt. Dette sett både fra barnehagemyndighetens side, brukerne og de ansatte. Ønsket
om å levere gode tjenester og være en arbeidsplass hvor folk trives står sentralt.
Omdømmebygging er også et begrep som ligger til grunn for valg av målsettinger. Vi tenker
at arbeidet mot målene kan styrke oss som «godt omdømme leverandører».
For å nå målene må det gjøres en innsats på alle nivåer i virksomheten, selv om lederrollen
vil være førende for både retning og kontinuitet i arbeidet. Vi er avhengige av at
organisasjonen som fungerer både som tjenesteleverandør og som en arbeidsplass. Det må
finnes tydelige og forutsigbare strukturer i hver enhet, som gjør det mulig for de ansatte å
fylle sine roller, oppleve medvirkning, medeierskap og integritet. Til dette kreves gode ledere.

4.1.6 Kulturskolen
4.1.6.1 Kort om virksomheten
Styringskort for denne virksomheten er ikke utarbeidet for 2017 grunnet sykefravær.
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Kulturskolen har i dag 12 ansatte fordelt på 5 årsverk. Skolen har 174 unike elever og 244
elevplasser (GSI okt. 2016). Det gis undervisning inn dans, billedkunst, teater og en rekke
disipliner innen musikk. Det er i dag ca. 71 elever på venteliste.
Kulturskolen samarbeider nært med grunnskolen om fleksible løsninger for organisering av
undervisningen, særlig gjelder dette ved Brekken skole. Røros skole benytter ofte
kulturskolens kunstavdeling til aktiviteter i kunst- og håndverksfaget. Elevene gjennomfører i
løpet året om lag 50 ulike konserter, forestillinger og utstillinger i større eller mindre format,
åpne annonserte forestillinger eller ulike institusjoner som barnehagene, sykehjemmene, på
kommunestyremøtene m.m. Kulturskolen blir ofte spurt om bidrag i forbindelse med ulike
konferanser. Elevene bidrar positivt til å bygge omdømme for kommunen vår. Kulturskolen er
en vesentlig del av den kulturelle grunnmuren som får stadig større betydning form utvikling
av lokalsamfunnet vårt og er en viktig faktor i en helhetlig strategi for barn og unges oppvekst
i kommunen vår.
Kulturskolen leier nye og moderne tilpassede lokaler i Verket. Husleien øker fra 2016 til 2017
med ca. 100 000,-. Bakgrunnen for dette knyttes opp mot bruk og generelt høyere husleie til
Verket fra kommunen som et ledd i samtaler gjort med banker og Verket AS. Se for øvrig
samme begrunnelse under Kultur og fritid.
«Plan for utvikling av Røros kulturskole 2014 – 2024» ble vedtatt i november 2013 (sak
57/13). Her foreligger det konkrete planer for utvidelse av virksomheten, både i forhold til
antall barn og unge som kan ta del i tilbudet og utvidelse av disipliner og fag som man kan
delta på. På grunn av den økonomiske sitasjonen stanset realiseringen av planen
umiddelbart opp og status innen de områdene som krever økonomi er i hovedsak lik som
ved vedtakstidspunktet.
Sentralt i realiseringen av dette ligger planens byggetrinn 2 i Verket. Dette dreier seg om
tilretteleggelse av egnede lokaler for dans og teater (blackbox), samt en fleksibel sal for
kulturproduksjon. En slik utvidelse vil komme hele kulturlivet på Røros til gode. Ved
realisering av blackboxen vil driftskostnadene for kulturskolen øke med ca. kr. 100 000 og
med ca. kr. 250 000 de neste årene. Nødvendige investeringer vil ligge på om lag kr.
400 000.
Videre er det sterkt ønskelig å videreutvikle samarbeidet med skole, barnehage og andre
aktører. Særlig gjelder det å finne fleksible løsninger med hensyn til å utnytte hverandres
ressurser både med hensyn til faglige ressurser og flerbruksmodeller for kulturskolens
lokaler. Dette vil gi gode ringvirkninger både faglig, personalmessig og økonomisk.
Foruten økning i husleie Verket er det ikke lagt inn noen økninger i budsjettet. Grunnen til at
økningen er noe høyere enn dette er at det er lagt inn noen budsjettposter som hadde falt ut i
fjorårets budsjett.
4.1.6.2 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

2200 Røros kulturskole

Budsjettramme
2016

3319237

Budsjettramme
2017

3478596

4.1.7 Barneverntjenesten
4.1.7.1 Kort om virksomheten
Virksomhet barnevern består av den interkommunale barneverntjenesten for Holtålen, Røros
og Os. Røros er vertskommune og virksomheten er lokalisert på Røros. Det er 9
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stillingshjemler i barneverntjenesten, bestående av saksbehandlere, merkantil, tiltaksstilling
og virksomhetsleder.
4.1.7.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Virksomhet barnevern har ansvar for barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os
kommuner.
4.1.7.3 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

3700 Barnevernsadministrasjon

1766725

1736186

3701 Barnevern i familien Røros

1 877 380

2 201 056

3702 Barnevern utenfor familien Røros

1 589 863

2 451 856

5 233 968

6 389 098

3703 Barnevern i familien Holtålen
3704 Barnevern utenfor familien Holtålen
3705 Barnevern i familien Os
3706 Barnevern utenfor familien Os
SUM VIRKSOMHET
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4.1.7.4 Styringskort Barneverntjenesten

STYRINGSKORT - BARNEVERNTJENESTEN
Fokusområde

Hva skal måles?

Målemetode/

(måleindikator)

Frekvens

Mål

Resultat

Snitt land Resultat

Resultat

Resultat

1.Tertial

2.Tertial

dette år

forrige år

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)

KVALITET PÅ
TJENESTEN

BRUKERTILFREDSHET

Andel klienter som har
tiltaksplan.

2. g. pr år

100 %

Fosterhjemsplasserte barn
med 2/4 oppfølgingsbesøk i
året.

2. g. pr år

100 %

Fosterhjemsplasserte barn
med 2/4 tilsynsbesøk i året.

2. g. pr år

100 %

Fornøyd med hjelpetiltak

evalueringsskjema
skala 0-6

4

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
KOMPETANSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

SYKEFRAVÆR

Opplæring i Kvellometoden

Alle nyansatte

100 %

Mestringstro

4,3

3,6

4,3

Mestringsorientert ledelse

3,9

3,9

3,9

Mestringsklima

4,1

4

4,1

≤3 %

4,6

Sykefravær

Statistikk

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Reduksjon antall
reduksjon i antall
bekymringsmeldinger vha BTI bekymings-meldinger

≥5 %

VERDENSARV

VERDI-SKAPNING

Antall studenter i praksis

Studenter

≥1

Antall kvalifiserte søkere til
ledige stillinger

Søknader

≥5

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

Øvrige driftsinntekter

Tertial

budsjett

Øvrige driftskostnader

Tertial

budsjett

BOKVALITET

ØKONOMI

VEDTATT
KOSTNADSNIVÅ

Barneverntjenesten rapporterer til fylkesmannen kvartalsvis og til Barne- og
likestillingsdepartementet hvert halvår. Det er et krav i barnevernloven om at alle barn som
mottar hjelpetiltak skal ha en tiltaksplan og at barn som er fosterhjemsplassert skal ha inntil 4
(2 i noen tilfeller) fosterhjemsbesøk og oppfølgingsbesøk pr. år. Forbedring av internkontroll
og prosedyrer vil bli brukt som virkemiddel for å sikre at lovkravet oppfylles og at det gis
forsvarlige tjenester.
Barneverntjenesten ønsker også å ta i bruk egne evalueringsskjema i kontakt med barnet og
dens familie, for å måle om de er fornøyd med de hjelpetiltak som de mottar. Kvello-metoden
er en metode for hvordan man kan jobbe i undersøkelsesfasen, og har som hensikt å øke
kvaliteten på gjennomføringen. Det er ønskelig at alle ansatte har opplæring i metoden.
Det vil jobbes videre med de fokusområder som er valgt ut i forbindelse med
medarbeiderundersøkelsen, og mye at dette arbeidet vil foregå i arbeidsmiljøgruppen. Med
tanke på rekruttering for fremtidige stillinger i virksomheten, ønsker man å legge til rette for å
ha studenter i praksis. Økonomisk vil det kunne være kostnadsbesparende ved at man
beholder ansatte, forenkler rekrutteringsprosessen og at man holder sykefraværet nede.
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Barneverntjenesten har størst økonomiske utfordringer i forbindelse med omsorgs- og
atferdssaker, og det kan være flere hundre tusen kroner i forskjell pr. år. I tillegg økes
satsene for kommunens egenandel årlig. Utgifter i forbindelse med fylkesnemndssaker og
rettssaker er ofte høye og vanskelig å forutse/budsjettere.
Forebyggende tiltak, foreldreveiledning og iverksetting av rette hjelpetiltak vil være
hensiktsmessig for å redusere forekomsten av omsorgs- og atferdssaker.
Barneverntjenesten har tro på at BTI og foreldreveiledning som et lavterskeltilbud vil kunne
være forebyggende, men ser også behov for å kunne tilby flere hjelpetiltak som er
evidensbasert i barneverntjenesten. Dette vil medføre et behov for økt kompetanseheving
blant de ansatte og/eller rekruttering av ansatte med slik kompetanse. Det er også ønskelig å
forsøke å inngå samarbeid med barneverntjenesten i nærliggende kommuner på dette
området.

4.1.8 Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
4.1.8.1 Kort om virksomheten
Virksomheten har per 01.10.16 ca. 11 årsverk og ca. 60 deltagere/elever.
Oppgavene er å gi undervisning til psykisk utviklingshemmede, opptrening av folk med ulike
skader, gi undervisning til innvandrere og ta imot, bosette og integrere flyktninger.
4.1.8.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
2600: Fire ansatte, tre i deltid. Gir undervisning timebasert og til psykisk utviklingshemmede
og trafikkskadde osv. i hjem og på skoler og institusjoner.
2601: Sju ansatte, fem i deltid. Underviser flyktninger, familiegjenforente og
arbeidsinnvandrere.
2610: Fire ansatte, tre i deltid. Bosetter og jobber med integrering av flyktninger.
4.1.8.3 Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

2600 Røros Vo-senter

1615841

1572196

2601 Røros Vo- innvandreundervis.

-803578

604278

-6525278

-7257745

6500000

6200000

2610 Flykningesekretær
2611 Introduksjonsstønad

På ansvar 2600 er det liten forandring fra 2016. Det er gjort en endring i lønnskost da
virksomhetsleders lønn har blitt fordelt på alle de tre ansvarene 2600, 2601 og 2610 i 20-4040 mot 50-50 fordelt på 2600 og 2601. Dette fordi det er riktigere etter arbeidsmengde.
2601 fikk i 2016 en halv stilling ekstra for å veie opp for grunnskoleundervisning. Dette
fortsetter i 2017. Ellers små forandringer.
2610 skulle i 2016 ta imot 16 flyktninger. Dette er i 2017 endra til 10. Det er usikkerhet i
forhold til budsjett når på året disse kommer og om vi rekker å søke om refusjon fra staten
for de sist ankomne. I 2015 ankom fire for sent til at kommunen får tilskudd for dem i 2015.
Disse er det søkt om midler for i 2016. Det samme kan skje i 2017. Noe usikkerhet knytter
det seg også til om vi skal ha samarbeid med Holtålen eller ikke etter at to asylmottak ble
lagt ned der.
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2611 er rene utgifter, stønad til introdeltagere. Kommer de som skal ha stønad sent på året
blir posten noe lavere i forhold til tilsvarende inntekter som kommer på 2610. Det fører likevel
på sikt til tilsvarende større utgifter påfølgende da lønn skal utbetales i 2 år, i noen tilfeller 3
år. I 2017 har vi altså stønadsutgifter for alle som kom i 2015 og i 2016, samt de nye som
starter i 2017. Også noen fra 2014 som har fått forlenget intro til 3 år, vil få stønad deler av
2017. Utgiftene er derfor forholdsvis høye.
Det vil bli utfordringer for budsjett 2018 siden stønadsutgifter til deltagere som starter i 2015
og 2016 vil forplante seg to til tre år fremover i tid. Dette er spesielt utfordrende for Røros
med tanke på ROBEK status og derav manglende mulighet til avsetning fond.
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4.1.8.4 Styringskort Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen

2017 STYRINGSKORT- Voksenopplæring/Flyktningetjenesten
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Andel el ever i Spor 1 på ni vå
A1 i l es i ng, l ytti ng, s kri vi ng og
muntl i g.
Andel el ever i Spor 2/3 s om
gå r opp ett ni vå i l es i ng,
l ytti ng, s kri vi ng og muntl i g.

Res ul ta t på VOX
prøver/ to ga nger
å rl i g
Res ul ta t på VOX
prøver/ to ga nger
å rl i g
Ma nuel l
KVALIT ET PÅ Andel el ever med
regi s treri ng/
T JENEST EN
i ndi vi duel l e pl a ner
Ha l vå rl i g
Ma nuel l
Andel fl yktni nger s om få r
regi s treri ng/
bi s ta nd i hht pl a n for motta k
Terti a l
Ma nuel l
Andel el ever s om få r
regi s treri ng/
el evs a mta l er hver må ned
Ha l vå rl i g
SpørreTi l freds het ved bos etti ng
unders økel s e /Årl i g
BRUKERSpørreFornøyd
med
undervi
s
ni
ngen
T ILFREDSHET
unders økel s e /Årl i g
SpørreTri vs el , a rbei ds ro i ti mene
unders økel s e /Årl i g

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %
4
4
4

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
KOMPET ANSE

Andel a ns a tte s om få r 4 ti mer Ma nuel l reg./
utvi kl i ngs a rbei d pr. mnd
Terti a l
Gjennomførte fa gda ger pr å r

Ma nuel l reg/Årl i g

Mes tri ngs ori entert l edel s e

Fa ktor 10/
Annethvert å r

MEDARBEIDER
UNDERSØKELSE Mes tri ngs kl i ma

Rol l ekl a rhet
SYKEFRAVÆ R

90 %
2
3,5

Fa ktor 10/
Annethvert å r
Fa ktor 10/
Annethvert å r

4
4

Sykefra vær

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

VERDENSARV

VERDISKAPNING

BOKVALIT ET

Anta l l ti l ta k på fri ti d og i
s kol e pr uke s om fremmer
bevegel s e og s a mhøri ghet i
l oka l s a mfunnet
Andel el ever s om del ta r på
undervi s ni ng/omvi s ni ng
kul turmi nne /mi l jøvern
Anta l l del ta kel s er pr mnd på
fora i regi onen og fyl ket for å
s ka pe fel l es retn.li njer og
fors tå el s e

Ma nuel l
regi s treri ng/terti a l

1

Ma nuel l
regi s treri ng/
terti a l

100 %

Ma nuel l
regi s treri ng/
terti a l

2

Ma nuel l
Anta l l pos i ti ve medi eopps l a g
regi s treri ng/
pr å r
å rl i g

5

ØKONOMI
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

For å nå målet om 80% framgang på VOX-prøver er det viktig at lærere har tett oppfølging
av elever. Her er kontaktlærer spesielt viktig. Det er satt inn ekstra ressurser på å styrke
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kontaktlærerrollen. Det jobbes med klasseledelse og felles forventninger til elevene. Vekt på
en skolekultur som stiller krav, men også gir enkeltelever støtte der det trengs ut fra de
ressursene vi har.
Ellers skal vi gjennomføre undersøkelser for å kartlegge hva som fungerer og hva som kan
gjøres bedre for å fremme med-deltagelse og gi deltagerne mulighet til å si sine ting.
Også for personalet skal vi bruke medarbeiderundersøkelsens resultater til å fokusere på det
som vi har størst forbedringspotensiale på. Vi jobber med arbeidsmiljøet og med
rolleavklaring i forhold til ansvar og utfordringer.
Økonomisk er det størst potensiale for innsparing ved å gi en så grundig opplæring og
integrering at våre deltagere kommer ut i jobb, eller fortsetter studier til noe som kan gi jobb.
God og effektiv opplæring kan også føre til at deltagere begynner i jobb eller annen
utdanning tidligere. Det vil gi positiv effekt for samfunnsregnskapet i Røros kommune.

4.1.9 Røros sykehjem
4.1.9.1 Kort om virksomheten
Røros sykehjem er et somatisk sykehjem med 38 plasser, 19 i hver etasje. Sykehjemmet
tilbyr både langtidsplasser, avlastning, rehabilitering og utredning/behandlingsplasser. Røros
sykehjem har 41,69 årsverk, fordelt på 67 ansatte.
4.1.9.2 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3400 Røros sykehjem

Budsjettramme
2016

26719351

Budsjettramme
2017

27739621
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4.1.9.3 Styringskort Røros sykehjem

STYRINGSKORT- Røros sykehjem
HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOKUSOMRÅDE

MÅLEMETODE/
FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)

KVALIT ET PÅ
T JENEST EN

BRUKERT ILFREDSHET

Andel fa l l s om res ul terer i
brudd-s ka der
Andel fei l i dos ett mot a nta l l
ferdi gkontrol l erte dos etter
Hver pa s i ent s ka l ti l bys "mi n
da g" 3 ga nger i å ret,
Andel beboere s om oppl ever
å bl i møtt med res pekt
Andel på rørende s om bl i r
møtt med res pekt
Tri vs el
Brukermedvi rkni ng

Regi s trerte a vvi k
Må nedl i g
Regi s trerte a vvi k
Må nedl i g
Geri ca / å rl i g

0%
0%
100 %

Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPET ANSE

Andel a ns a tte med
høys kol eutda nni ng
Andel a ns a tte med fa gl i g
utda nni ng
2.l ærl i nger under utda nnel s e
hvert å r
Mes tri ngs ori entert l edel s e

MEDARBEIDER
Mes tri ngs kl i ma
UNDERSØKELSE

Rel eva nt
kompeta ns eutvi kl i ng
SYKEFRAVÆ R

Sykefra vær

Ma nuel l reg. /
Årl i g
Ma nuel l reg. /
Årl i g
Ma nuel l reg. /
Årl i g
Unders økel s e /
hvert 2.å r
Unders økel s e /
hvert 2.å r
Unders økel s e /
hvert 2.å r
Sta ti s ti kk/
må nedl i g

20 %
80 %
100 %
3,9
4,1
3,7
9%

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

VERDENSARV

VERDISKAPNING

BOKVALIT ET

Fel l es tri mti l bud for
pa s i entene pr uke i 45 uker

Ma nuel l reg/
Terti a l

1

Sa ng og mus i kk ti l bud pr uke Ma nuel l reg/
i 45 uker
Terti a l

1

Anta l l foredra g
/underhol dni ng pr å r s om
l egger vekt på kul turhi s tori e
og verdens a rv.
Andel henvendel s er fra
ungdoms s kol e/utda nni ngs i ns ti tus joner s om res ul terer i
pra ks i s pl a s s

Ma nuel l reg/
Terti a l

4

Ma nuel l
regi s treri ng/
Årl i g

90 %

Anta l l på rørendemøter pr å r

2.per å r.

2

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

Lønns kos tna der

Terti a l

Buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

Buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

Buds jett

ØKONOMI
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

100 %

For å bygge opp under målene i styringskortet, vil Røros sykehjem i 2017 starte prosessen
med å bli et «livsglede-sykehjem». Dette er en sertifiseringsordning som blant annet
innebærer å sette større fokus på livsglede og sette aktivitetene til pasientene mer i system.
Brukermedvirkning vil stå i fokus her. I omstilling og utviklingsperspektiv, er dette konseptet
et viktig løft både for pasienter og ansatte ved Røros sykehjem.
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Videre arbeid med reduksjon av sykefravær og IA-arbeid, vil også i 2017 ha stor
oppmerksomhet.

4.1.10 Gjøsvika sykehjem
4.1.10.1 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 har vi
en liten forsterket avdeling med 2 rom for pasienter, som på grunn av sykdomsutvikling eller
atferd ikke kan bo sammen med andre pasienter. Denne avdelingen er kun ment til
midlertidig bruk. Det er ikke avsatt økonomiske og personale ressurser til å drifte denne
avdelingen. Ved behov må det leies inn ekstra personell.
Gjøsvika sykehjem har 30 årsverk fordelt på 59 ansatte.
Dagsenter for personer med demens har åpent 3 dager i uka. (mandag, onsdag og fredag)
Pasienten må ha en demens diagnose eller starte med demens utredning for å kunne få
plass på dagsenteret. Pr. dag er det plass til 8 pasienter. Plassen kan tildeles som
aktiviseringstilbud eller som avlastning.
4.1.10.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
3401 Gjøsvika sykehjem
3407 Dagsenter for personer med demens
4.1.10.3 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

3401 Gjøsvika sykehjem

20511527

18232465

3407 Gjøsvika dagsenter

0

1002707
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4.1.10.4 Styringskort Gjøsvika sykehjem

2017 STYRINGSKORT- Gjøsvika sykehjem
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
KVALIT ET PÅ
T JENEST EN

Andel s om føl ger i ndi vi duel l
ernæri ngs pl a n
Andel fei l i dos ett mot a nta l l
kontrol l erte dos etter

BRUKERT ILFREDSHET

Geri ca
Må nedl i g
Avvi ks l ogg
Må nedl i g
Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r

100 %
0%

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
KOMPET ANSE

Andel a ns a tte med 50%
s ti l l i ng el l er s tørre med
gjennomført Demens ABC
Mes tri ngs ori entertl edel s e

MEDARBEIDER
Mes tri ngs kl i ma
UNDERSØKELSE

Bruk a v kompeta ns e
SYKEFRAVÆ R

Sykefra vær

Regi s trert
kompeta ns e i GAT.
Årl i g
Unders økel s e
Hvert 2. å r
Unders økel s e
Hvert 2. å r
Unders økel s e
Hvert 2. å r
Sykefra vær-s ta ti s t.
Må nedl i g

100 %

4,2

3,4

3,9

3,7

4,1

4,0

4,2

< 10 %

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
Anta l l ti rs da ger pr å r med
tri m for pa s i enter.
FOLKEHELSE

Anta l l ons da ger pr. å r med
da ns / mus i kk for pa s i enter.

Tel l e a nta l l
ti rs da ger det er
gjennomført.
Tel l e a nta l l
ons da ger det er
gjennomført.

45

35

VERDENSARV
VERDISKAPNING

Andel s ti l l i nger s om bl i r
dekket med det
kompeta ns ebehovet ma n
trenger

Ma nuel l
regi s treri ng/ å rl i g

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

100 %

BOKVALIT ET

ØKONOMI
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

-

Oppfølging av ernæring hos personer som bor på sykehjem er lovpålagt. Det er
utarbeidet prosedyrer i Røros kommune for oppfølging, når og hvilke tiltak man
kan sette i gang. Ved å legge det i styringskort, har vi satt et ekstra fokus på dette
området, og bidrar til å kvalitetssikre om alle pasienter får den oppfølgingen de
har krav på.

-

Sykepleiere og vernepleier har ansvar for å legge opp dosetter og kontrollere
dem. Pleiere på avdelingene med delegasjon for håndtering av legemidler, har lov
til å dele ut medisiner som er lagt opp og kontrollert av sykepleiere / vernepleiere.
De må kunne gå ut fra at dosetter er lagt opp med riktige medisiner. De har gode
rutiner for utdeling, og oppdager noen gang at det er avvik på hva som er lagt opp
og hva som er ordinert.
Vi har som målsetting at alle dosetter som forlater medisinrommet, skal være uten
feil. Det for å kvalitetssikre at pasienter får riktig medisiner.
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-

Gjøsvika sykehjem er et sykehjem tilrettelagt for personer med demenssykdom.
Helsedirektoratet har i samarbeid med kompetansesenter for aldring og helse
utarbeidet en 2-årig opplegg for å øke kompetanse innenfor demensomsorg.
Mange ansatte på Gjøsvika sykehjem har allerede gjennomført dette opplegget
og vi ser det som en positiv utvikling at vi gjennomføre pleie og omsorg ut fra
samme kunnskapsbasis.
På grunn av at personalet skiftes ut blir kompetanse også borte. Derfor har vi satt
oss som mål 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 blir vi enige om å jobbe med 3
punkter (en bestemt sentralt og 2 bestemt på Gjøsvika sykehjem).
-mestringsorientertledelse
-mestringsklima
-bruk av kompetanse
Vi skal utarbeide handlingsplaner og har som mål å oppnå landsgjennomsnitt på
neste medarbeiderundersøkelse.

-

Sykefravær har vært en stor utfordring for Gjøsvika sykehjem de siste årene. Til
tross for aktiv jobbing har vi ikke klart å få ned sykefravær. IA-gruppen i Røros
kommune veileder oss i dette arbeidet. Vi skal øke fokus på forebyggende arbeid
framover i samarbeid med ansatte.

4.1.11 Hjemmebaserte tjenester
4.1.11.1 Kort om virksomheten
Av de avdelingene som organisert i hjemmetjenesten er det hjemmebaserte tjenester og
tiltak for funksjonshemmede som er 24 timers drift. Forvaltningskontoret ble opprettet
01.03.16.
Formålet med hjemmebaserte tjenester er å gi hjemmeboende personer nødvendig
helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes og at brukeren kan bo lengst mulig
hjemme.
Brukerne skal ha vedtak med bakgrunn i individuell vurdering. Alle som oppholder seg i
Røros kommune har rett til helsehjelp jamfør helse og omsorgstjenesteloven §3-1 og §3-2 nr.
6 bokstav a.
Tjenesten driftes 24 timer i døgnet 365 dager i året.
Forvaltningskontoret
Hovedmålet med etablering av forvaltningskontor er at Røros kommune skal ha fornøyde
brukere med riktige tjenester, på rett nivå etter effektiv og kvalitativt god saksbehandling.
Arbeid for yrkes- / utviklingshemmede
Pris for kjøp av tjenester fra Optimus AS er noe redusert for 2017. Røros kommune kjøper
tjenester til kommunale tilrettelagte plasser og har en egenandel på Varig Tilrettelagte
Arbeidsplasser i samarbeid med NAV. Det jobbes for å få til mer forutsigbare avtaler mellom
Røros kommune og Optimus AS.
Tiltak for funksjonshemmede betjener 22 personer med ulike diagnoser, hvor av 4 har 1:1
ressurs. De fleste bor på Øverhagan 1. Tjenesten utfører samme tjenestetilbud som øvrige
hjemmebasert tjeneste, men med fokus på praktisk bistand opplæring til egen mestring og
bistand til fritidsaktiviteter. TFF har 19,5 årsverk.
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4.1.11.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Virksomheten består av: hjemmebaserte tjenester, tiltak for funksjonshemmede (TFF),
forvaltningskontor, arbeid for yrkes- / utviklingshemmede. TFF dagsenter.

4.1.11.3 Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

3402 Hjemmetjenesten

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

31880401

30066803

652913

1339520

3404 Arbeid for Yrkes-/utviklingsh.

3735000

3535000

3405 Tiltak funksjonshem.

8823399

7929999

10000

10000

45101713

42881322

3403 Forvaltningskontor

3406 TFF Dagsenter
SUM VIRKSOMHET

3402 Hjemmebaserte tjenester har redusert rammene med 1,8 millioner. Årsaken til dette er
at oppstart for ressurskrevende bruker i 2016 ikke kom i gang av ulike årsaker. Dersom det
blir behov for denne tjenesten i 2017, vil dette komme opp som egen sak.
På tross av at tjenesten har fått redusert rammene med 1,8 millioner kroner er
hjemmetjenesten styrket med 1,5 årsverk.
3403 Forvaltningskontor har økt rammen med ca. 685 000. Ved intern omstilling har vi
omdisponert ressurser til å sette forvaltningskontoret i drift. Dette har vært et viktig løft for
virksomhetene, og i løpet av det 1.halve året det har vært i drift, er det tydelig et stort behov
for kompetansen og fokuset dette kontoret besitter. På bakgrunn av at det er utfordrende å ta
ut ytterligere effekter ved intern omstilling, er det i budsjettet for 2017, og videre i 2018 lagt
opp til styrking av forvaltningskontoret. Om man ikke får til å gjøre disse grepene, vil det gå
ut over tjenestekvaliteten og forvaltningen av helse og omsorgstjenestene.
3404 Kjøp av tjenester ved Optimus er redusert med ca. 200 000 kroner, etter innspill fra
Optimus. Kommunen kjøper tjenester med Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser i samarbeid
med NAV.
3405 TFF reduserer rammen med 800 000 kroner. Dette skyldes økt inntekt på
ressurskrevende brukere fra 4,7 mill til 6,1 mill. Brukerne ved TFF er blitt eldre og krever mer
ressurser enn tidligere, samtidig som det kommer nye brukere inn i tjenesten. Det er ikke tatt
høyde for dette i driften.
3406 Dagsenteret ved Øverhagan 1 er et aktivitets tilbud for de som i er tilknyttet TFF.
Innkjøp og salg av mat, div utsyr for salg, gjør at dette går i balanse.
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4.1.11.4 Styringskort hjemmebaserte tjenester

STYRINGSKORT- Hjemmebaserte tjenester
HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOKUSOMRÅDE

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Regi s trerte a vvi k/
Må nedl i g
Regi s trerte a vvi k/
Må nedl i g

Anta l l fa l l på brukere
KVALIT ET PÅ
T JENEST EN

BRUKERT ILFREDSHET

Andel fa l l s om res ul terer i
brudd-s ka der

Andel beboere s om oppl ever
å bl i møtt med res pekt
Andel på rørende s om bl i r
møtt med res pekt
Tri vs el
Brukermedvi rkni ng

<30
<1%

Unders økel s e /
hvert 3. å r
Unders økel s e /
hvert 3. å r
Unders økel s e /
hvert 3. å r
Unders økel s e /
hvert 3. å r

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
KOMPET ANSE

Andel a ns a tte med
høys kol eutda nni ng
Andel a ns a tte med fa gl i g
utda nni ng
mes tri ngs ori entert l edel s e

MEDARBEIDER
Mes tri ngs l ki ma
UNDERSØKELSE

Sel vs tendi ghet
SYKEFRAVÆ R

Redus ere s ykefra vær

Årl i g

25 %

Årl i g

75 %

Unders økel s e /
hvert a nnet å r
Unders økel s e /
hvert a nnet å r
Unders økel s e /
hvert a nnet å r
Sta ti s ti kk/
må nedl i g

3,9

3,4

4,1

3,3

4,2

3,9

<9%

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
Anta l l s økere l a ngti ds pl a s s
Oppl evd l i vs kva l i tet gjennom Brukergruppetreni ng med fys i oter. unders økel s e
Fl ere s om bor hjemme
FOLKEHELSE

VERDENSARV
VERDISKAPNING
BOKVALIT ET

Legge ti l rette for
pra ks i s pl a s s er
Attra kti v a rbei ds pl a s s
Ti l rettel eggi ng a v bol i ger

Anta l l
pra ks i s pl a s s er
Anta l l s økere med
ri kti g fa g
Anta l l i nns pi l l fra
hjemmetjenes ten

2
100 %
100 %

ØKONOMI
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

Hjemmebaserte tjenester har som mål å redusere antall fall i hjemmet, som fører til brudd.
Bruddskader fører til store utgifter for samfunnet. Fokus på dette vil redusere behov for
institusjonsplasser. Sammen med ergoterapeut jobber hjemmebaserte tjenester med
tilrettelegging av boliger, som håndtak, trappeheis, rullatorer, fjerning av matter / tepper osv.
Tjenesten har også kjøpt trygghetsalarmer som blant annet kan kople på fallsensor.
For at hjemmebaserte tjenester skal kunne møte de krav som stilles til tjenesten i framtiden,
ser vi at vi må ha større andel med helsefaglig høyskole utdanning, samt at vi må tenke
utradisjonelt angående yrkesgrupper. For å kunne rekruttere ansatte og være en attraktiv
arbeidsgiver, må vi legge til rette for å ta imot elever, studenter og lærlinger.
Sykefraværet i tjenesten har økt noe. Målsettingen er å få under 9 %.
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4.1.11.5 Styringskort TFF (Tiltak for funksjonshemmede)

STYRINGSKORT- Hjemmebaserte tjenester TFF
HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOKUSOMRÅDE

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
KVALIT ET PÅ
T JENEST EN

BRUKERT ILFREDSHET

Anta l l a vvi k på med.
utl everi ng
Andel brukere s om føl ger
opps a tt ti mepl a n
Andel beboere s om oppl ever
å bl i møtt med res pekt
Andel på rørende s om bl i r
møtt med res pekt
Tri vs el
Brukermedvi rkni ng

Regi s trerte a vvi k
Må nedl i g
Regi s trerte a vvi k
Må nedl i g
Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r
Unders økel s e
Hvert 3. å r

90 %
90 %

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPET ANSE

Andel a ns a tte med
høys kol eutda nni ng
Andel a ns a tte med fa gs kol e
utda nni ng

Mes tri ngs ori entert l edel s e
MEDARBEIDER
Mes tri ngs kl i ma
UNDERSØKELSE

Nyori enteri ng moti va s jon
SYKEFRAVÆ R

Sykefra vær

Årl i g

40 %

Årl i g

60 %

Meda rbei der
unders økel s e
Meda rbei der
unders økel s e
meda rbei der
unders økel s e
Sykefra vær-s ta ti s t.
Må nedl i g

3,9

3,8

4,1

3,8

4,7

4,6

11 %

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Økt fol kehel s e gjennom
ti l rettel a gt treni ng og
da gti l bud

Brukerunders økel s e

Anta l l pra ks i s l ærl i ngepl a s s er pr å r

Ma nuel l /Årl i g

Attra kti v a rbei ds pl a s s

Andel s økere med
ri kti g fa gkompeta ns e

100 %

Anta l l s økere ti l bol i ger med
pers onel l ba s e

Anta l l s økna der på
ti l rettel a gte bol i ger

100 %

Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader
Øvrige driftsinntekter
Øvrige driftskostnader

Tertial
Tertial
Tertial
Tertial

VERDENSARV

VERDISKAPNING

BOKVALIT ET

1-2

ØKONOMI
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

100 %
budsjett
budsjett
budsjett

TFF ønsker å sette fokus på å redusere antall avvik på medikament utlevering. Kartlegging
for å finne ut hvor avvikene skjer og hvordan de skal løses er viktig. At brukerne ikke får sine
medisiner eller at de får feil medisin kan få store helsemessige konsekvenser for brukerne.
Brukerne har fastsatte ukeplaner som skal følges. Årsak til avvik i forhold til planen, vil det
fokuseres på. Dette er viktig slik at brukerne kommer seg til sine daglige gjøremål til rett tid.
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Riktig og nok kompetanse er også fokus i TFF. Brukerne av denne tjenesten har andre typer
utfordringer enn tidligere og krever en annen kompetanse enn tidligere. Rekruttering er også
viktig her.
Tjenesten har som mål å komme under11% i sykefravær.

4.1.12 Helse
4.1.12.1 Kort om virksomheten
Alle avdelingene innen helse har nå fungert som en virksomhet siden september 2015.
Røros kommune overtok vertskommuneansvaret fra 1 mai 2016. Røros kommune har
reorganisert frisklivsentral fra juni 2016. Nytt for budsjettåret 2017 er at vi nå har fått tilsatt
interkommunal psykolog, som ligger direkte under virksomhetsleder helse i Røros kommune.
Fra 01.01.2017 har også virksomheten helse ansvar for interkommunal kreftsykepleier.
Ergoterapeut er lagt direkte under virksomhetsleder og fysioterapitjenesten har blitt egen
avdeling, med egen avdelingsleder for både fysioterapeutene med driftstilskudd og de
kommunale fysioterapeutene.
4.1.12.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Viser til figur under for å synliggjøre virksomhetens oppbygging.
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4.1.12.3 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

3001 Administrasjon helse

Resultat 2016

852 428

1 171 233

3003 Legevakt

2 195 569

2 145 000

3004 Legesenter

6 473 238

7 089 988

3005 Intermediær avd./samhandlingsreformen

4 887 440

4 787 440

3104 Edruskapsvern

-81 500

-81 500

3200 Helsestasjonen

5 206 114

6 979 888

3202 Jordmorberedskap

-187 240

-81 653

3300 Fysioterapitjenesten

2 869 514

2 528 678

128 310

691 058
161 809

6 018 892
28 362 765

5 559 549
30 951 490

3301 Ergoterapi
3411 Kreftkoordinator
3600 Psykiatri
SUM VIRKSOMHET

Kommentar til økonomiske rammer i 2017:
3001 - Administrasjon helse har økt rammene med vel 300 000, dette er lønn til
kommunepsykolog. Vi har fått statlige midler til denne interkommunale stillingen som dekker i
underkant av halvparten av stillingen. Ved å øke denne kompetansen reduserer vi psykisk
helse- og rustjenesten med en 40% stilling.
3006 - Psykisk helse- og rustjenesten har gjort om den ene ruskonsulentstillingen til en fast
60% stilling (fra en 100% engasjementstilling). Dette er gjort for å gjøre tjenesten mere
forutsigbar og stabil. Statlige tilskudd til boligsosialt arbeid har dekt denne stillingen i flere år,
vi regner med at vi får disse midlene i 2017 også. 40% av stillingen er altså omgjort til en
psykologstilling.
3003 - Interkommunal legevakt. Det er første året vi har lagt et budsjett for hele året. Har
vært i tett dialog med økonomiavdeling på Os ved budsjettlegging.
3004 - Legesenter har vikar i 100% stilling frem til 01.09.2017 for å dekke vakanser. Dette er
gjort for å få ned ventelistene. Inntekter fra brukerbetaling og refusjoner fra staten er noe
uavklart, når vi har lagt 2017 budsjettet. I 2016 ligger legesenteret etter budsjett i forhold til
inntekter (som nevnt tidligere handler dette om mindre kurativt arbeid og mere offentlig jobb
for de kommunale legene, og fri etter vakt).
3200 - Helsestasjonen får i neste år en ny ressurskrevende bruker, dvs. utgifter på ca. 1, 5
mill.
3300-3301. Som nevnt ovenfor er fysioterapiavdelingen etter intern evaluering, blitt en
selvstendig avdeling. Ergoterapeut ligger under stab virksomhetsleder.
3411 - Kreftkoordinator tidligere ligget under hjemmebaserte tjenester. Evaluering har ført til
at denne ønsker overflyttes til virksomhet for helse.
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4.1.12.4 Styringskort Helsestasjonen

STYRINGSKORT- Røros helsestasjon
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Va ks i na s jons dekni ng

Va ks i na s jons ta tus i
10 kl a s s e/ å rl i g
gjennomga ng i
hel s ekort

T JENEST EIngen a vvi k på ti l ta ks pl a n for
MOT T AKER
Ti l ta ks pl a n
(T jenestekvalitet) hel s es ta s jonen og
føl ges /Terti a l

100 %

100 %

s kol ehel s etjenes ten.

Anta l l s om få r opprettet
Sta fettl ogg.

BRUKER-

Oppmøte ved
hel s es ta s jons kontrol l er
Brukerunders økel s e

Anta l l
s ta fettl ogger/
terti a l
HS-pro, regi s treri ng
a v kontrol l er/ å rl i g
gjennomga ng

3

100 %

Hvert 3 å r

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPET ANSE

Ti l gjengel i g kompeta ns e i
forhol d ti l ps yk.hel s e i
hel s es ta s jonen

Årl i g

>1

Andel a ns a tte s om ha r
oppl æri ng i BTI metodi kk.

Al l e nya ns a tte/
å rl i g

100 %

Det fys ./ps yk./s os .
a rbei ds forhol det, må l es ved
vernerunder
MEDARBEIDER
Mes tri ngs ori entert l edel s e
UNDERSØKELSE

Rel eva nt
kompeta ns eutvi kl i ng
Mes tri ngs kl i ma
SYKEFRAVÆ R

Sykefra vær

Vernerunde/
hvert 2 å r

>4

Meda rbei derus .,
hvert a nnet å r
Meda rbei derus .,
hvert a nnet å r
Meda rbei derus .,
hvert a nnet å r
Sta ti s ti kk

>4

4

4,1

3,9

>4,1

4,1

<3%

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
Sta tus på ps yki s k hel s e ,
depres jon jenter 13-18 å r

Ung Da ta .no/3 hvert
å r/

<30%

Anta l l bes øk i
a nta l l bes øk i s kol e s kol ehel s etjenes ten grunnet
hel s etjenes ten pr
ps ykos os i a l e utfordr. Jenter
s kol eå r.
13-18 å r

>10%

Anta l l overvekti ge ba rn 6- 10
år

Vei i ng/må l i ng a v 1
og 3 kl a s s i nger

< 10%

VERDISKAPNING

Anta l l pra ks i s pl a s s er pr. å r.

Årl i g

1

BOKVALIT ET

Anta l l publ i ka s joner i medi a Årl i g

2

FOLKEHELSE

VERDENSARV

ØKONOMI

VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

Det er fortsatt et viktig mål for helsestasjonen å ha en opptil 100% vaksinasjonsdekning.
Dette for å unngå spredning av smittsomme sykdommer og for å unngå smitte til alvorlige
syke som ikke kan få vaksine. Det blir stadig innført vaksiner for flere sykdommer i det
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norske barnevaksinasjonsprogrammet, og helsestasjonen får dermed en større jobb med
vaksinasjon og informasjon ut til befolkningen. Helsestasjonen jobber etter egen tiltaksplan,
som er laget ut fra nasjonale retningslinjer. Målsettingen er at denne skal følges 100%.
Helsestasjonen jobber med metoden BTI for å gi familiene tidlig innsats, med dette håper vi å
redusere meldinger til barneverntjenesten og forebygge sykdommer. Hovedfokus for
skolehelsetjenesten er psykisk helse hos ungdom og å forebygge overvekt hos barn.
Helsestasjonen jobber stadig med medarbeidertilfreds, med fokus på
medarbeiderundersøkelsen i 2016. Helsestasjonen har nesten ikke fravær.
4.1.12.5 Styringskort Røros legesenter

STYRINGSKORT- Røros legesenter
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

MÅLEMETODE/
FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Anta l l da ger venteti d på
ti me hos fa s tl ege, pri ori tert

T JENEST EMOT T AKER
(T jenestekvalitet) Anta l l uker venteti d på ti me

hos fa s tl ege, i kke pri ori tert
BRUKERT ILFREDSHET

Anta l l mi nutter s va rti d
tel efon

Gj.s ni tts beregni ng/
Terti a l / 1. da g med
l edi g bl å ti me

<5

10

Gj.s ni tts beregni ng/
Terti a /l 1. da g med
2 l edi ge ti mer.

<3

35

Sta ti s ti kk fra
i nfonett, må nedl i g

<2

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
Ti l gjengel i g s ykepl ei er med
di a betes kompeta ns e

Årl i g s ta tus

1

0

Ti l gjengel i g
a l l menl egekompeta ns e

Årl i g s ta tus

6

4

Score: 4- 5

2

3,9

3,6

4,1

3,7

3,7

3,1

<5%

7,2

KOMPET ANSE

Det fys i s ke a rbei ds forhol det, Vernerunde/
må l es ved vernerunde
Hvert 2.å r
Mes tri ngs ori entert l edel s e
MEDARBEIDER
UNDERSØKELSE

Mes tri ngs kl i ma

Rel eva nt kompeta ns ehevi ng
SYKEFRAVÆ R

Sykefra vær

Meda rbei derunders økel s e , hvert
a nnet å r
Meda rbei derunders økel s e , hvert
a nnet å r
Meda rbei derunders økel s e , hvert
a nnet å r
Fra værs l i s ter/terti a l

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Anta l l henvi s ni nger ti l
Fri s kl i vs s entra l

Ma nuel l tel l i ng?/
å rl i g?

10

Anta l l s tudenter i pra ks i s

Årl i g s ta tus

3

VERDENSARV
VERDISKAPNING
BOKVALIT ET

ØKONOMI

VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnå el s e vedta tt ra mme

Terti a l

100 %

Lønns kos tna der

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts i nntekter

Terti a l

buds jett

Øvri ge dri fts kos tna der

Terti a l

buds jett

Legesenteret har som mål å redusere ventelistene som har vært noe lang i 2016. Det er
derfor ansatt legevikar til 01.09.2017. Kompetanseheving: Målsettingen er at alle
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allmennlegene er spesialister (2 leger som ikke er ferdig med sin spesialitet enda). I tillegg
jobbes det for å få diabetessykepleierkompetanse, da dette er en av livsstilsykdommene som
øker mest. Vernerunden som ble foretatt i 2016 viser at lokalene til legesenteret er nedslitt,
det er for få kontorer og ekspedisjon/ venterom er for lite. Avdelingen har hatt møter med
teknisk for å få dette inn i investeringsbudsjettet. Legesenteret har lite fravær. Fortsatt et mål
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.
4.1.12.6 Styringskort Psykisk helse- og rustjeneste

STYRINGSKORT - PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE
Fokusområde

Hva skal måles?

Målemetode/

(måleindikator)

Frekvens

Mål

Resultat

Snitt land Resultat

Resultat

Resultat

1.Tertial

2.Tertial

dette år

forrige år

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)

KVALITET PÅ
TJENESTEN

Antall uker svartid på
tildeling av tjenester etter
Andel av brukere med vedtak
som får behandling og

Inntaksmappe/
tertial
Data fra Gerica/
årlig

<2
100 %

Brukerundersøkelse

BRUKERTILFREDSHET

4

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
KOMPETANSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
SYKEFRAVÆR

Tilgjengelig
psykologkompetanse
Andel ansatte med pasientansvar får opplæring i

Kompetanseoversik
1
t/ årlig
Manuell
100 %
registrering/ tertial

Mestringsorientert ledelse
Mestringsklima
Relevant
kompetanseutvikling
Sykefravær

Medarbeiderundersøkelse/ hvert
Medarbeiderundersøkelse/ hvert
Medarbeiderundersøkelse/ hvert
Sykefraværsstatisti
kk/Tertial

3,9
3,8
3,7
<5%

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Antall deltakere på
Manuell
markering av verdens psykisk måling/årlig

50

VERDENSARV

VERDI-SKAPNING

BOKVALITET

Antall studenter i praksis pr
år
Andel ROP pasienter som har
en funksjonell bolig
Andel alv.psykisk syke som
har funksjonell bolig

Manuell
registrering/ årlig
Kartlegging tildelt
bolig/ årlig
Kartlegging tildelt
bolig

1
75 %
75 %

ØKONOMI

Psykisk helse og rustjeneste opplever et stadig økende antall henvisninger, mere komplekse
saker, tidligere utskriving fra sykehus og noen få brukere som bruker en forholdsvis stor
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ressurs av tjenesten. Målsettingen er fortsatt kort svartid på tildeling av tjenester. Etter
tilsynet i 2015 er målsettingen at alle brukere av tjenesten skal ha et skriftlig vedtak. Vi har
p.d.d. oppnådd målet med å få tilsatt psykolog.
I 2017 skal det jobbes videre med de funksjonsområdene som er valgt ut i forbindelse med
medarbeiderundersøkelsen, og mye av dette arbeidet vil foregå i arbeidsmiljøgruppen.
Sykefraværet i tjenesten er lav, og målsettingen for 2017 er å ha et fravær på under 5%.
Pasienter med en ROP diagnose eller alvorlig psykisk sykdom mangler det å ha en
funksjonell bolig; bofellesskap med bemanning. Målsettingen for 2017 er at vi har kommet
langt i denne planleggingen. Vi fikk i 2016 tilskuddsmidler for å planlegge dette.
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4.1.12.7 Styringskort Fysio- og ergoterapitjenesten

2017 STYRINGSKORT- Fysio. og ergoterapitjenesten i Røros
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Antall uker ventetid til
fysioterapeut, 1.prioritet

KVALIT ET PÅ
T JENEST EN

Timelister/ hver
tertial

<2

Antall måneder ventetid til
fysioterapeut, 2.prioritet
Antall brukere med
hverdagsrehabilitering

Antall brukere med
bassengtrening
Grad av tilfredshet
BRUKERsvømmetilbudT ILFREDSHET
funksjonalitet/ kvalitet

<3
Manuell
registrering/
tertial
antall brukere av
tilbudet/tertial

3
35

Brukerundersøkelse/årlig

4

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
Antall møter tverrfaglig
samarbeid

Manuell
registrering/ årlig
MedarbeiderMestringsorientert ledelse undersøkelse hvert
annet år
MedarbeiderMEDARBEIDER
Mestringsklima
undersøkelse hvert
UNDERSØKELSE
annet år
MedarbeiderRelevant
undersøkelse hvert
kompetanseutvikling
annet år
Fraværsrapporter/
SYKEFRAVÆ R
Sykefravær
tertial
KOMPET ANSE

4
4,2

4,3

4,1
<3

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)

FOLKEHELSE

Antall overvektige barn 6- Veiing/ måling av 110 år
3 klasse
Antall
Antall brukere av
henvisninger/
frisklivssentral
tertial

< 10%
15

VERDENSARV
VERDISKAPNING

BOKVALIT ET

Studenter i praksisplass

Årlig

Antall rådgivninger ang
ombygging til funksjonell
bolig pr år
Antall positive omtaler i
media pr år

Manuell
registrering/
årlig
Manuell
registrering/Årlig

Oppnåelse vedtatt ramme
Lønnskostnader
Øvrige driftsinntekter
Øvrige driftskostnader

Tertial
Tertial
Tertial
Tertial

100 %

6
2

ØKONOMI
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

100 %
budsjett
budsjett
budsjett

Fysioterapitjenesten har hatt en økende ventetid for sine pasienter. Det jobbes aktivt for å
redusere ventetiden- bl.a. rett pasient til rett fysioterapispesialitet og å skille pasienter med 1
og 2 prioritet. Bassengtreningen kom i gang igjen i høst, målsettingen er at minst 35
deltakere benytter seg av dette tilbudet i 2017.
Ny frisklivskoordinator er ansatt fra juni 2016. Målsettingen er at minst 60 personer skal
motta hjelp av frisklivsentralen i løpet av 2017, enten ved henvisning fra fastlege eller ved at
de selv tar kontakt.
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Hverdagsrehabilitering og rådgivning angående ombygging til funksjonell bolig, slik at eldre
kan bo hjemme lenger, er satsningsområde for både fysio- og ergoterapitjenesten i 2017.
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4.1.13 Kultur
4.1.13.1 Kort om virksomheten
Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjon, kulturvern/museer,
idrett/friluftsliv/mosjon, annet barn- og ungdomsarbeid (UKM), øvrige kulturformål,
Ratvolden/Falkberget, bibliotek, Røros kino, Storstuggu, ungdommens hus og frivilligsentral.
Virksomheten har til sammen i underkant av 20 ansatte. Her er det da regnet med alle fast
ansatte uansett stillingsbrøk, samt de som er fast og går på timer.
4.1.13.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Kulturadministrasjon (5000):
Består av kultursjef/virksomhetsleder og kulturkonsulent. Ansvar for virksomheten kultur og
fritid, herunder også ansvar for budsjettkapitlene 5001 – 5006.
Kulturvern/museer (5001):
Herunder ligger ordinært tilskudd til museene i Sør-Trøndelag (MIST), samt driftstilskudd til
Rørosmuseet for forvaltning av området rundt Doktortjønna.
Sang/musikk/dans/teater (5002):
Utgår i 2017 pga omlegging av tilskuddsordninger i 2016.
Idrett/friluftsliv/mosjon (5003):
Her ligger husleie til Verket AS, samt tilskudd til idrettslagene i Røros kommune. Det ligger
også et direkte tilskudd til Røros tur- og løypeforening, samt tilskudd til idretten gjennom fri
halleie til barn/ungdom til og med 12 år. Husleie til Verket AS er lagt inn med en økning på
ca. 200 000,-. Bakgrunnen for dette er at det er møter og drøftinger gjort med bankene og
styreleder/daglig leder i Verket AS. Her er det redegjort for at inntektsbildet til Verket er
betydelig lavere enn intensjonene. Det er lagt inn en total økning på husleie fra Røros
kommune på ca. 250 000,-. Dette er både hovedavtalen (kultur og fritid) og kulturskolens
husleie (kulturskole). En antar med stor sikkerhet at det vil være behov for ytterligere
drøftinger rundt dette i 2017. Det er også lagt inn en liten økning på tilskudd til tur- og
løypeforeningen. Bakgrunnen for dette er at sti- og løypeprosjektet hadde skrevet en 10årsavtale med foreningen. Det vil være hensiktsmessig for både foreningen og kommunen at
det opereres med en avtale.
Annet barne- og ungdomsarbeid (5004):
Denne posten er i hovedsak knyttet til UKM. Innenfor dette har vi startet med et prosjekt med
unge arrangører. Formålet med prosjektet er å øke kompetansen til barn/ungdom når det
gjelder å planlegge, gjennomføre og evaluere kulturprosjekter. Det søkes eksterne midler til
dette arbeidet.
Øvrige kulturformål (5005):
En post som inneholder mange elementer. Prosjektene den kulturelle skolesekken (DKS) og
den kulturelle spaserstokken (DKSS) ligger her. Disse prosjektene får/søker vi eksterne
midler for å gjennomføre. Kommunen skal stille med egne midler i tillegg. Begge prosjektene
mottar midler etter planer som bygger på samme modell fra år til år. Kommunestyret vedtok i
2016 nye retningslinjer og nye tilskuddsordninger innenfor kulturfeltet. Alle disse
tilskuddsordningene er lagt inn under dette budsjettkapitlet. Når det gjelder
arrangementsstøtte er det foreslått en liten økning. Andre ting som faller inn under denne
budsjettposten er kulturpris, frivillighetspris og Bergstadstipend, samt støtte til 17.maikomiteene i kommunen.
Ratvolden/Falkberget (5006):
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Røros kommune eier bygningene på Ratvolden etter at vi fikk dem testamentert i 1988.
Denne posten inneholder vedlikehold av bygninger, samt vedlikehold/vaktmestertjenester for
området og bygningene. Vi er i ferd med å gjennomføre ytre vedlikehold av hovedhuset på
Ratvolden nå i løpet av høsten 2016. Resten av prosjektet knyttet til hovedhuset antas å
være ferdigstilt i 2017.
Bibliotek (5100):
Under denne posten ligger drift av hovedbiblioteket som ligger i Bergstaden, samt filialen i
Brekken. Hovedbiblioteket og filialen har 4 ansatte med til sammen 1,8 årsverk. En satser
på å gjennomføre prosjekter for å videreutvikle biblioteket, bl.a. gjennom å arrangere
debatter/møter og ulike kulturarrangement. Lokalene er i løpet av 2016 pusset opp. Det er
skiftet gulv i 1. etg, i tillegg har denne etasjen også blitt malt. For øvrig viser en til
bibliotekutredning, politiske vedtak og debatter på flere plan i lokalmiljøet knyttet til nytt
bibliotek i Bergstaden. Dette arbeidet må det holdes et trykk på, samt legge planer for slik at
man er forberedt til dette når økonomien tilsier at vi kan etablere et nytt bibliotek. Det vil være
viktig å knytte dette arbeidet opp mot det arbeidet som gjøres fra initiativtagerne rundt
Falkbergets hus.
Kino (5300):
Her ligger drift av kinoen. Kinoansvarlig i 50 % stilling, samt timelønnede som kioskbetjening
og kinomaskinister er ansatte her. Kioskbetjeningen server også kulturdrift på Storstuggu.
Målsettingen i 2016 er å nå et publikumstall på 12 000. Dette ser vi at vi allerede har passert,
og målsettingen for 2017 må være å nå minst 13 000 publikummere på kino.
Storstuggu (5400):
Driften av Storstuggu gjennomføres med 100 % stilling som kulturhusleder. Man kjøper i
tillegg til dette tekniske tjenester fra Rørosteknikk. Målsettingen for Storstuggu er å tilby så
bredt kulturtilbud som mulig til så stor del av befolkningen som mulig. Husleie til RKK
(eiendomsselskapet) ligger også under denne budsjettposten. Det er for lav bemanning på
Storstuggu i forhold til den aktiviteten kulturhuset bedriver. Her snakker vi både om
møteavvikling på dag- og kveldstid, samt kulturaktiviteter på kveldstid og i helger. Til tider
jobber kulturhusleder betydelig mere enn han skal. Det er derfor lagt inn en økning på
bemanning Storstuggu på 50 % stilling. Noe inndekning i økte inntekter er tatt inn for å
finansiere noe av denne stillingen. Dersom det ikke settes av nok midler til dette blir det
sannsynligvis nødvendig å redusere aktivitetsnivået på Storstuggu.
Ungdommens hus (5500):
Her ligger drift av Ungdommens hus (UH) som gjennomføres av to ansatte med til sammen
1,65 årsverk. I tillegg er det en ansatt som går på timer. Formålet med UH er å skape et
fritidstilbud til ungdom innenfor ulike områder. Det er i dag høy aktivitet med relativt
begrensede midler. En søker å prioritere dette arbeidet i tiden framover gjennom bl.a. å se
på mulighetene for å øke driftsbudsjettet noe. UH har fått et ry på seg til å gjennomføre
arrangement av ulik karakter som supplerer det øvrige kulturlivet på en god måte.
Medvirkning fra ungdommen selv er viktig mht dette. Det siste tilskuddet til UH er
musikkbrakka som åpnet på sensommeren 2015.
Frivilligsentralen (5600):
Frivilligsentralen har en ansatt i 100 % stilling. Tidligere var den statlige delen av
finansieringen av frivilligsentraler et direkte tilskudd til den enkelte sentral. Fra og med 2017
inngår dette tilskuddet som en del av den totale rammeoverføringen til kommunen. Som det
framgår av tabellen under vises dette som en økning på over 300 000,- på budsjettrammen
til Frivilligsentralen. Fokusområdene er mange, bl.a. integrering, folkehelse, samarbeid med
ulike organisasjoner og tiltak knyttet opp mot det som får fokus i lokalmiljøet.
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4.1.13.3 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

5000 Kulturadministrasjon

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

1477419

1500015

650000

658000

3895000

4165000

70000

70000

5005 Øvrige kulturform.

674000

724000

5006 Ratvolden/Falkberget

215000

215000

1623229

1658730

237724

115000

4200269

4507869

5500 Ungdommenshus

922698

957211

5600 Frivilligsentral

441778

764429

14407117

15335254

5001 Kulturvern/museet
5003 Idrett/Friluftsliv/Andre mosjon
5004 Annet barn- og Ungdomsarbeid

5100 Bibliotek
5300 Røros kommunale kino
5400 Storstuggu

SUM VIRKSOMHET
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4.1.13.4 Styringskort Kultur og fritid

STYRINGSKORT- Kultur og fritid
FOKUSOMRÅDE

MÅLEMETODE/
FREKVENS

HVA SKAL MÅLES (måleindikator)

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL 2.TERTIAL

SNITT
LA ND

RESULTA T RESULTA T

MÅL
RESULTA T

INNEVÆRENDE ÅR Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
T JENEST EMOT T AKER
Antall medlemmer Ungdommens hus
(T jenestekvalitet)
BRUKERT ILFREDSHET

Kundens fornøydhet med kinotilbud
og komfort i sal

Medlemsregister

50

Spørreskjema

4

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
HMS-kurs avdelingsledere

Manuell

Fagutdannet leder av biblioteket

CV

alle

KOMPET ANSE

MEDARBEIDER- Mestringsorientert ledelse
T ILFREDSHET
Mestringsklima
(Medarbeiderundersøkelse)
Relevant kompetanseutvikling
SYKEFRAVÆ R

Sykefravær

100 %

Medarb.undersøkelse

4,4

4,3

Medarb.undersøkelse

4,1

4.0

Medarb.undersøkelse

3,9

3,7

2,50 %

2,10 %

HRM

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

VERDENSARV

VERDISKAPNING

min. 1
pr.avd.

arr/prosjekt/tiltak for flyktninger

Manuell

Antall innvilgede søknader om støtte
til idrettslag

ESA

10

ESA

min.3

Antall innvilgede søknader om støtte
til immaterielle arr/prosj/tiltak
konferanse/møte med fokus på
immateriell kulturarv

Manuell

1

Antall kinopublikum

Billettsystem

12 000

Antall unike kulturarr Storstuggu

Billettsystem

40

Utlån biblioteket

Micromarc

BOKVALIT ET

30 000

ØKONOMI

VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

Øvrige driftsinntekter

Tertial

budsjett

Øvrige driftskostnader

Tertial

budsjett

Kultur og fritid har valgt å ha et styringskort for hele virksomheten. Vi kan i hovedsak dele
opp styringskortet i to deler, det som gjelder avdelingene og det som gjelder
administrasjonen.
Avdelingenes mål er stort sett delt opp i måleparameter der det er mulig å måle i hvor stor
grad vi lykkes. Dette knyttes opp mot ting som antall medlemmer, antall publikummere, antall
utlån, antall besøk, antall arrangement. Den enkelte avdeling legger selv en plan for hvordan
de vil nå disse målene.
Administrativt knyttes en del av målene i styringskortet seg til hvordan vi innretter
tilskuddsordningene våre. En ser at det her må gjøres en jobb opp mot enkelte miljøer for å
oppfordre om å søke, samt hvilke tilskuddsordninger det er mulig å søke på. Det vil for øvrig
bli laget en plan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
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4.1.14 Tekniske områder
4.1.14.1 Kort om virksomheten
Tekniske områder er tungt involvert i en rekke prosjekter og omstillinger som er
sektorovergripende. En fellesnevner for disse prosjektene er å etablere mer effektiv drift og
sikre god kvalitet på tjenestenivået. På driftsrammen kommer denne prosjekt tyngden frem
med at det er økte rammer på ansvar 6000. Her er prosjekt/ byggeleder stilling lagt inn.
Stillingen er selvfinansierende med timesalg inn i prosjekter, og erstatter en del
konsulentkjøp vi ellers måtte ha gjort. Det er en uvurderlig kvalitet å ha en slik kompetanse i
egen organisasjon og nærmest en forutsetning for å sikre gode bestillinger. I tillegg bruker
virksomhetsleder og leder for bygningsforvaltning mye av sin tid og kompetanse i
prosjektene.
Ny omsorgsstruktur i form av byggeprosjekt er godt i gang. Her har det vært en bred
prosess, og nå er føringer for prosjektet videre lagt. Det gjennomføres dialogkonferanse med
arkitekter i løpet av 2016, i tråd med leverandørutviklingsprogrammet. Etter dette startes
prosessen for å utarbeide totalentreprise. Hoveddelen av byggeprosjektet skal være
ferdigstilt til 2020. Prosjektet vil kreve mye interne ressurser fra teknisk i tillegg til eksterne.
Et teknisk senter med responsfunksjon vil gi bl.a. et nødvendig verktøy for å kunne
gjennomføre tiltak lengre ned i omsorgstrappen på et tidlig nok tidspunkt. Skal vi lykkes med
omlegging av omsorgsstrukturen fra en institusjonstung struktur til en mer behovsrelatert
struktur med flere hjemmeboende og omsorgsleiligheter er en avhengig av å få dette på
plass. Både responsfunksjon, beredskap, bakvakt og teknisk drift er områder som har stort
interkommunalt potensial i lønnsomhet og levering av tjenester. Dette er arbeid vi ønsker å
legge trykk på i 2017 for å forberede gjennomføring.
EPC-prosjektet er i innspurten og ferdigstilles sommeren 2017. Dette er gode energi- og
miljøtiltak som også gir reduserte kostnader direkte på totalrammen for Røros kommune i
form av innsparinger på energiforbruket.
Det er stort etterslep på planarbeid. Planstrategi som legges frem for politisk vedtak i høst
illustrerer også at det er stort behov for å prioritere området. det er gitt politisk føring på at
plan skal prioriteres. Teknisk har derfor gjort følgende grep: Ansatt ny kommuneplanlegger,
ansatt ny saksbehandler som begynner i januar som bl.a. skal avlaste planleggere med
delingssaker og private reguleringsplaner og frigjøre deres tid til å fokusere på planarbeid.
Dette fremgår som en rammeøkning på 6200 Plan, stilling kommuneplanlegger og eksternt
konsulentkjøp kr 500.000. Det er behov for å kjøpe spisset kompetanse og tjenester i noe av
det forestående planarbeidet.
Digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser prioriteres og er nødvendig for å bedre
effektiviteten og kvaliteten på tjenestene.
Boligframskrivningsprosjektet har til hensikt å avhende boliger med stort vedlikeholdsbehov
og skaffe nye boliger med mindre vedlikeholdsbehov. Fram til nå har prosjektet arbeidet med
å avhende eksisterende boligmasse og noe planleggingsarbeid. For 2017 er det planer om å
rive eksisterende bygg i Konstknektveien og sette opp et nytt bygg. I 2018 er det planer om å
gjennomføre en totalrenovering av Søsterhjemmet.
På de kommunaltekniske avdelingene vil kommende budsjettår som vanlig bestå i å gi
innbyggerne best mulig tjenester med de rammene vi har. Både innen vann og avløp, samt
på kommunale veier har Røros kommune et vedlikeholdsetterslep vi gjør vårt beste for å
knappe inn på, det krever harde prioriteringer og gode planer for utskifting. Utskiftingsplanen
skal rulleres i 2017, da behovet endres fra år til år. For vannverkenes del, skjer det en del
utviklingsarbeider om dagen. Gjennom året har det oppstått problemer ved Glåmos vannverk
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som det nå pågår arbeid for å utbedre. Dette arbeidet vil fortsette i 2017 – samtidig som
prosjektarbeidet med en ny vannkilde på Røros vil fortsette med full kraft. Vi framstår som
svært sårbare uten en reservekilde på Røros – og ser at dette vil løse mange av de
problemene vi har per i dag.
4.1.14.2 Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

6000 Administrasjon

93680

822233

6001 Eiendomsskatt

304645

319104

-1064979

-736505

987269

736505

-8360003

-8239432

6131 Renseanlegg

8033542

8239432

6140 Renovasjon

293769

0

6200 Plansaksbehandling

524372

2063709

61168

4623

207217

107259

6203 Kart og geodata

0

853378

6300 Adm. Landbruk

1280386

1400000

-6026

0

237000

0

6330 Naturforvalter

50000

0

6331 Viltforvaltning

-19636

0

6400 Kulturminneforvalter

820854

369071

2123937

2499789

6501 Næringsbygg

-1779600

-1690000

6502 Utleieboliger

-1241744

-1270302

6503 Røros Vegstasjon

-535000

-435000

6504 Administrasjonslokaler

2626055

2289754

6505 Omsorgs/trygdeboliger

-1334838

-1018000

570568

559984

6507 Søsterhjemmet

-315103

-67081

6508 Skolebygg

6666425

6682194

6509 Barnehager

2072497

2231040

6120 Vannledning
6121 Vannverk
6130 Avløpsnett

6201 Byggesaksbehandling
6202 Kart og oppmåling

6310 Vikarordning
6320 Skogbruk

6500 Interne serviceenheter

6506 Helsesentret

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017
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6000 Administrasjon

93680

822233

6001 Eiendomsskatt

304645

319104

-1064979

-736505

987269

736505

-8360003

-8239432

6131 Renseanlegg

8033542

8239432

6140 Renovasjon

293769

0

6200 Plansaksbehandling

524372

2063709

61168

4623

207217

107259

6203 Kart og geodata

0

853378

6300 Adm. Landbruk

1280386

1400000

-6026

0

237000

0

6330 Naturforvalter

50000

0

6331 Viltforvaltning

-19636

0

6400 Kulturminneforvalter

820854

369071

2123937

2499789

6501 Næringsbygg

-1779600

-1690000

6502 Utleieboliger

-1241744

-1270302

6503 Røros Vegstasjon

-535000

-435000

6504 Administrasjonslokaler

2626055

2289754

6505 Omsorgs/trygdeboliger

-1334838

-1018000

570568

559984

6507 Søsterhjemmet

-315103

-67081

6508 Skolebygg

6666425

6682194

6509 Barnehager

2072497

2231040

6510 Institusjonslokaler

2355620

2289877

6511 Kommunale Kulturbygg

239789

458056

6512 Øverhagaen 1

-72443

-68597

14819421

18401091

6000 Administrasjon

93680

822233

6001 Eiendomsskatt

304645

319104

-1064979

-736505

987269

736505

-8360003

-8239432

6120 Vannledning
6121 Vannverk
6130 Avløpsnett

6201 Byggesaksbehandling
6202 Kart og oppmåling

6310 Vikarordning
6320 Skogbruk

6500 Interne serviceenheter

6506 Helsesentret

SUM VIRKSOMHET

6120 Vannledning
6121 Vannverk
6130 Avløpsnett
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6131 Renseanlegg

8033542

8239432

6140 Renovasjon

293769

0

6200 Plansaksbehandling

524372

2063709

61168

4623

207217

107259

6203 Kart og geodata

0

853378

6300 Adm. Landbruk

1280386

1400000

-6026

0

237000

0

6330 Naturforvalter

50000

0

6331 Viltforvaltning

-19636

0

6400 Kulturminneforvalter

820854

369071

2123937

2499789

6501 Næringsbygg

-1779600

-1690000

6502 Utleieboliger

-1241744

-1270302

6503 Røros Vegstasjon

-535000

-435000

6504 Administrasjonslokaler

2626055

2289754

6505 Omsorgs/trygdeboliger

-1334838

-1018000

570568

559984

6507 Søsterhjemmet

-315103

-67081

6508 Skolebygg

6666425

6682194

6509 Barnehager

2072497

2231040

6510 Institusjonslokaler

2355620

2289877

6511 Kommunale Kulturbygg

239789

458056

6512 Øverhagaen 1

-72443

-68597

6201 Byggesaksbehandling
6202 Kart og oppmåling

6310 Vikarordning
6320 Skogbruk

6500 Interne serviceenheter

6506 Helsesentret

SUM VIRKSOMHET
14819421
18401091
Kommentarer til budsjettrammen
Endring i totalramme er på 3,6 mill. Dette gir ikke et reelt bilde på en økning av driftsnivået.
Det har litt tilbake i tid vært en praksis å lønne noen stillinger på investeringsprosjekter. Dette
er noe vi ønsker å synliggjøre og realisere i drift. Det prioriteres å selge tjenester inn i
prosjekter fremfor å lønne direkte inn i disse.
Et budsjett og økonomi modell bør være mest mulig transparent og reell. Det er også bygd
opp en ny modell hvor områdene 6201 Byggesak og 6202 Oppmåling etableres som
selvkostområder. Kart og geodata er derfor skilt ut og opprettet i eget område 6203 Lønn på
dette området har tidligere vært dekket av investering, men kommer nå til syne i drift på rundt
kr 800.000 På litt sikt vil området sannsynligvis være finansiert i en felles kartløsning i et
interkommunalt samarbeid med våre nabokommuner.
Selvkostområdene vann og avløp budsjetteres nå i balanse, noe som er korrekt, men gir et
redusert inntektsnivå på totalen sammenlignet med fjoråret. Salg fra selvkostområder til 6000
er redusert slik ansvaret påvirkes av mindre inntekter. Tidligere salg fra selvkost er nå mer
fordelt over servicetorg og sentraladministrasjon etter nyere og mer korrekt modell.
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Fra 01.01.17 opprettes felles landbrukskontor med Os og Holtålen, postene på ansvarene
6300 til 6331 er derfor betydelig endret og er nå samlet i en pott på kjøp av tjenester på
6300.
Ansvaret 6200 Plan påvirker alene budsjettrammen med en økning på ca. 1,7 millioner
kroner. I dette ligger i all hovedsak kommuneplanleggerstilling og kjøp av eksterne tjenester.
Vi er i gang med store og omfattende planoppgaver. Områdene kan forventes å tas noe ned
når vi kommer i forkant med planarbeid. Et godt planverk vil gi bedre økonomi i
saksbehandlingen i form av redusert tidsbruk og bedre kvalitetssikring. Det vil også gi større
forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere.
På bygningsforvaltning overføres også noen lønnskostnader over på drift. 6507
Søsterhjemmet planlegges rehabilitert i 2018 gjennom boligutviklingsprosjektet, derfor må
dette tømmes for beboere i løpet av 2017 og derav reduserte leieinntekter på nesten
300.000 kroner. Det har også vært fokus på reell budsjettering av inntekter på de ulike
områder, noe som også påvirker totalrammen.
4.1.14.3 Styringskort for Tekniske områder- Kommunalteknikk

STYRINGSKORT - KOMMUNALTEKNIKK
Fokusområde

Hva skal måles?

Målemetode/

(måleindikator)

Frekvens

Mål

Resultat

Snitt land Resultat

Resultat

Resultat

1.Tertial

2.Tertial

dette år

forrige år

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
KVALITET PÅ
TJENESTEN

Rensegrad avløpsvann
Mengde restavfall
Tilbakeslag avløp

Prøvetaking iht.
regelverk.
Årsrapport FIAS
ulike fraksjoner NB:
Antall
henvendelser/regre

Overhold
e sentrale
Arbeide
målrettet
Ingen
tilbakesla

96 %

14

BRUKERTILFREDSHET

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
KOMPETANSE

Kompetanse vs. Behov og
krav
Mestringsorientertledelse

Faktor 5, 7, 9

Årlig gjennomgang
av beviser og
Undersøkelse
Hvert 2. år
Undersøkelse
Hvert 2. år
Medarbeiderunders
økelse
Vernerunde
Medarbeiderundersøkelsen

Sykefravær (i %)

Statistikk

Mestringsklima
Selvstendighet
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

SYKEFRAVÆR

Arbeidsforhold

Sørge for
at

Score
høyere
60 % > 4

4,1

3,9

4

4,1

4,1

4,3

4,0
Maks. 5%,
ikke

5,1

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Vannkvalitet Røros VV

Prøvetaking iht.
regelverk.

Overhold
e sentrale

VERDENSARV
VERDI-SKAPNING

Å være en attraktiv
Antall søkere med
arbeidsplass med høy faglig riktig

100 %

BOKVALITET

ØKONOMI

VEDTATT
KOSTNADSNIVÅ

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

Øvrige driftsinntekter

Tertial

budsjett

Øvrige driftskostnader

Tertial

budsjett

Avdeling for kommunalteknikk er i stor grad styrt av sentrale krav, noe også
måleindikatorene indikerer. Dette er viktige parametere som både indikerer kvaliteten på
tjenesten som leveres innbygger, men også kvaliteten på tjenesten opp mot statlige klima og
forurensningskrav – som bare vil bli strengere i framtiden. De rent «faglige» kravene som
vannkvalitet, rensekrav og tilbakeslag nås gjennom fokus på å være proaktiv i den daglige
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driften, sørge for at infrastruktur er i god stand og iverksette riktige tiltak (utvikling) om
nødvendig. Lykkes vi i dette, vil det også gjøre det enklere å nå målkravene under økonomi,
dårlig drift hvor man ikke evner å være proaktiv gir et dårligere økonomisk resultat.
Samtidig er det åpenbart at avdelingen ikke vil nå disse målene uten kompetente
medarbeidere som trives med arbeidsoppgavene. Dette er en forutsetning for å lykkes både
ift. kvalitet og økonomi – området er rent teknisk i en rivende utvikling som krever
kompetanseheving og ansettelse av kompetente medarbeidere, som videre stiller større krav
til ledelse og selvstendighet i arbeidshverdagen.
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4.1.14.4 Styringskort for Tekniske områder- Plan og miljø

STYRINGSKORT- Tekniske områder, plan og miljø
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOREGÅENDE ÅR

MÅLEMETODE/
FREKVENS

1.TERTIAL 2.TERTIAL

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

RESULTA T

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend

RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
T JENEST EMOT T AKER
(T jenestekvalitet) Leveri ngs ti d på

mi l epæl er i ESA

overhol de
kra v i PBL og
forva l tni ngs l ov

Motta ks kontrol l

4 vi rkeda ger
fra regi s rert
motta k

s a ks beha ndl i ng
BRUKERT ILFREDSHET

Mi dl erti di g s va rbrev/
ma ngel brev, ori enteri ng om
hvor s a ken s tå r

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
Kurs i Ti ngs rett
KOMPET ANSE

Serti fi s eri ng offentl i ge
a ns ka ffel s er
Mes tri ngs ori entert l edel s e

MEDARBEIDER
UNDERSØKELSE Rol l ekl a rhet

SYKEFRAVÆ R

kurs /
gjennomført
eks a mens bevi s
/ bes tå tt
kurs /
gjennomført
eks a mens bevi s
/ bes tå tt
meda rbei derunders ø
3,9
kel s e
Meda rbei derunders ø
kel s e

4,3

Mes tri ngs kl i ma

meda rbei derunders ø
kel s e

4,1

Sykefra vær

Sta ti s ti kk

5%

N/A

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

Ti l rettel eggi ng for ga nge og
s ykkel

VERDENSARV

Si kri ng a v verdens a rv verdi er

VERDISKAPNING

Ti l rettel eggi ng for utvi kl i ng
og utbyggi ng

pl a nl egge el l er
gjennomføre ga ng og 2 s tk/ å r
s ykkel a ks er
a nta l l gi tte
di s pens a s joner
mi ndre enn
i nnenfor vernes ona
2 s tk/å r
s om forri nger
verdens a rv
a nta l l vedta tte
mer enn 5
kommuna l e og
s tk/ å r
pri va te pl a ner

BOKVALIT ET

ØKONOMI

VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

Øvrige driftsinntekter

Tertial

budsjett

Øvrige driftskostnader

Tertial

budsjett

Plan og miljø er en betydelig samfunnsaktør som påvirker lokal utvikling, og har mange
kunder. Vi har derfor som overordnet mål å være dyktig på levering i form av både tid og
kvalitet. Derfor ønsker vi å måle oss på leveringstid og brukerundersøkelse.
Plan og miljø skårer relativt høyt på medarbeiderundersøkelse. Det er likevel valgt ut 3
områder som vil bli prioritert i utviklingsarbeid på avdelingen. Hvordan vi skal jobbe med
dette og behov for kompetanseutvikling drøftes i helhet med alle ansatte på avdelingen, og

RESULTA T
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ender i et internt dokument med arbeids og utviklingsmål for avdelinga. Det er også et
politisk vedtak på at plan er et satsningsområde som vi følger opp.
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4.1.14.5 Styringskort for Tekniske områder- Bygg- og eiendomsforvaltning

STYRINGSKORT - TEKNISKE OMRÅDER- BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING
Fokusområde

Hva skal måles?

Målemetode/

(måleindikator)

Frekvens

Mål

Resultat

Snitt land Resultat

Resultat

Resultat

1.Tertial

2.Tertial

dette år

forrige år

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)

KVALITET PÅ
TJENESTEN

Ti l ba kemel di nger til s øker,
mi dl ertidi g s va rbrev
Bes va rel s e på henvendel s er
fra beboere

Al l e henvedel s er
ha r få tt
Tertia l /å r

Al l e s ka l
få s va r på
Al l e
henvende

Antal l kl a ger på renhol d

Avvi ks regi s ter

0

BRUKERTILFREDSHET

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
Kompetanse VS behov og
krav
Gra d a v oppda tert
KOMPETANSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

kompetans e i HRM
Gjennomført
l ederutvi kl i ngs progra m- PPT
Gjennomført s tudi emodul tes tkompetans e - PPT
Mestringsorientert ledelse

Årlig gjennomgang Sørge for
av beviser og
at
Tertia l
100 %
Årl i g
Årl i g
årlig

Mestringsklima

årlig

1
2
Komme
likt eller
Komme
likt eller
Komme
likt eller
Maks.
4%, ikke

Oppgavemotivasjon

årlig

SYKEFRAVÆR

Antall dager med sykefravær

Statistikk

FOLKEHELSE

Utlei ebol i genes s tanda rd

VERDENSARV

På l egg s om rettes mot
å rl i g
kommunen bygni nger s om er

Ingen
bol i ger
Ingen
å pne

Antal l bytter a v bol i g s om
føl ge a v a t oppri nnel i g i kke

Pers oner
s om få r

3,1
3
3,7

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
ha l vå rl i g

VERDI-SKAPNING
BOKVALITET

ha l vå rl i g

Avdeling for bygg og eiendomsforvaltning står for drift og vedlikehold av kommunens
bygninger, både formålsbygg og utleieboliger. Avdelingen har også ansvaret for boligkontoret
som er kontaktpunktet for de kommunale utleieboligene. Den største utfordringen for
avdelingen er å holde tritt med vedlikeholdsbehovet de kommunale byggene har. Spesielt på
en del boliger er behovet for vedlikehold stort. Gjennom boligframskrivningsprosjektet så
arbeides det med å avhende noe av boligmassen med stort vedlikeholdsbehov. Midlene som
frigjøres ved avhendingen skal benyttes til å bygge nye boliger. Selv om dette gjøres vil det
være behov for en god del vedlikehold på den boligmassen som ikke blir skiftet ut.
For å kunne yte brukerne av boligkontoret best mulig service er det vesentlig at de som
kontakter boligkontoret får svar på sine henvendelser innen rimeligtid, da brukerne ofte er
personer som har andre utfordringer som de burde bruke sin tid og krefter på.
Avdelingen ønsker å ha fornøyde brukere av byggene som avdelingen er ansvarlig for. For å
kunne yte denne servicen vil det avholdes møter mellom avdelingen og brukerne om hvilke
forventninger som partene har om de oppgavene som skal utføres. Både når det gjelder
kvalitet og hvilke kvalifikasjoner avdelingen sitter på.
For å kunne planlegge vedlikehold er det ønskelig med forutsigbare forutsetninger som står i
stil med hvor stort vedlikeholdsbehovet er. Med å benytte en modell som bygger på
leieinntektene for boligene så vil man kunne få avsatt midler til vedlikehold som står i stil med
bygningsmassen. Her det for framtiden ønskelig å kunne sette av vedlikeholdsmidler som
ikke blir benyttet et år i et fond som kan brukes senere. For eksempel hvis det planlegges en
større oppussing et år så kan man i årene forkant sette av midler til prosjektet.
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Ved å følge med på energibruken i byggen vil man også kunne oppdage når tekniske anlegg
ikke fungerer slik de skal og man kan utføre tiltak fortløpende. Hvis man ikke har kontroll på
energibruken så kan man ha anlegg som har dårligere virkningsgrad enn de burde, med
påfølgende økte energikostnader.
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4.1.15 Brann
Røros brann- og redningstjeneste består av to avdelinger som er forebyggende avdeling og
beredskapsavdeling. Virksomheten sysselsetter til sammen 11,2 årsverk samt en lærling i
feierfaget. Røros brann- og redningstjeneste har rullerende vakt med fire vaktlag med fire
mannskaper i hvert vaktlag, og vaktlagene består av deltidsmannskaper.
Brannstasjonen er lokalisert i Hånesveien 1 i Røros. Er samlokalisert med
ambulansetjenesten og Røros parkering. I tillegg leies det lokaler i Brekken for Brekken
bistasjon.
Røros brann- og redningstjeneste er vertskommune for brannvesenet i Os, Tydal og Holtålen
og har felles brannledelse.
4.1.15.1 Avdelinger og ansvar i virksomheten
•
•
•
•
•

6150
6151
6152
6153
6154

Røros brann- og redningstjeneste
Samarbeide brann
Feiing
Deltidsutdanning
Bybrann

4.1.15.2 Budsjettrammer
Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

6150 Røros brannvesen

7756874

6787961

6151 Samarbeide brann

733241

936442

6152 Feiing

191496

0

6153 Deltidsutdanning
6154 Bybrann
SUM VIRKSOMHET

53664

66902

351702

349998

9086977

8141303
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4.1.15.3 Styringskort Brann
STYRINGSKORT- Røros brann- og redningsetat
HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

FOKUSOMRÅDE

MÅLEMETODE/
FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL

2.TERTIAL

INNEVÆRENDE
ÅR

RESULTA T

RESULTA T

RESULTA T

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

Trend

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Sa ks beha ndl i ngs ti d i hht kra v

T JENEST EPyros økna der
MOT T AKER
Sa ks beha ndl i ng i hht kra v (T jenestekvalitet)

100 %

Ma nuel l / Terti a l

100 %

Andel gjennomførte ti l s yn
s ærs ki l te bra nnobjekter

Ma nuel t
regi s ter/Terti a l

100 %

Andel bol i ger/ fri ti ds bol i ger
s om få r ti l s yn og fei i ng i hht
kra v

Regi s ter/ Årl i g

100 %

Ri kti g kompeta ns e jfr
l ovpå l a gt kra v

Årl i g gjennomga ng
i forbi ndel s e med
meda rbei ders a mta l e

a rra ngementer

BRUKERT ILFREDSHET

Ma nuel l / Terti a l

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)

KOMPET ANSE

Sta tus s om l ærl i ngebedri ft
Anta l l ti l bud pr a ns a tt om
kompeta ns eutvi kl i ng
Mes tri ngs ori entert l edel s e

MEDARBEIDER
Mes tri ngs kl i ma
UNDERSØKELSE

Rol l ekl a rhet

100 %

Ans a ttregi s ter/ Årl i g

1

Årl i g
meda rbei ders a mta l e

1

Meda rbei derunders økel s e /hvert
2.å r
Meda rbei derunders økel s e /hvert
2.å r
Meda rbei derunders økel s e /hvert
2.å r

SYKEFRAVÆ R

Sykefra vær

Terti a l

FOLKEHELSE

Andel a ns a tte med
gjennomført å rl i g fys i s k tes t

Ma nuel t regi s ter/
å rl i g

VERDENSARV

Anta l l ukentl i ge kontrol l er a v
Dokumentert kontrol l /
deteks jons a nl egg på
terti a l
Bybra nna nl egget.

4,2

4,1

4,3
2%

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)

VERDISKAPNING

BOKVALIT ET

Andel a ns a tte med godkjent
og nødvendi g kompeta ns e

Ma nuel t regi s ter/
å rl i g

100 %

10

100 %

Del ta gel s e på l oka l e mes s er
Årl i g
i regi a v vi dereå gende s kol e

100 %

Kl a rgjorte og vedl i kehol dte
trygghets a l a rmer

100 %

Ma nuel l regi s treri ng/
Årl i g

Anta l l å rl i ge opps l a g på egen
Ma nuel l tel l i ng/Årl i g
netts i de og l oka l e medi er

4

ØKONOMI

VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

Oppnåelse vedtatt ramme

Tertial

100 %

Lønnskostnader

Tertial

budsjett

Øvrige driftsinntekter

Tertial

budsjett

Øvrige driftskostnader

Tertial

budsjett

Røros brann- og redningstjeneste har satt opp mål i styringskortet som er viktige og
relevante sett opp mot tjenesten som vi skal levere til våre innbyggere. I tillegg målepunkter
som gir innflytelse og medvirkning for medarbeidere.
Vi gjennomgår status på bybrannanlegget for hvert tertial, dette for å vite at dette fungerer
100 % ved et reelt tilfelle. For å klare dette må vi minst kontrollere fysisk i snitt 10 stk
bybrannanlegg pr uke. I tillegg vesentlig at vi er riktig dimensjonert i forhold til
dimensjoneringsforskriften og brannordningen for Røros, som sikres gjennom årlig
systematisk gjennomgang. For å lykkes med en brann i verdensarven, så må det være tidlig
deteksjon, rask innsats samt riktig kompetanse og utstyr.
Røros brann- og redningstjeneste har lite sykefravær, og dette har vi jevnlig fokus på
gjennom forebygging. Dette er å opprettholde godt arbeidsmiljø, samt yte god tilrettelegging
og veiledning til kolleger som har behov for dette i forskjellige livsfaser.

4.1.16 NAV
Holtålen kommune er vertskommune for NAV Røros og Holtålen. Enheten er lokalisert i
Kjerkgata 15 på Røros og disponerer et samtalerom på kommunehuset i Holtålen for
forhåndsavtalte møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros.
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Kontoret på Røros har åpent for publikum mandag, onsdag og fredag 10.00 til 14.00. Avtale
utenom åpningstid gjøres på begge steder.
Enheten sysselsetter 8 statlig og 4 kommunalt ansatte, 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.
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.
Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av NAV-kontoret.
4.1.16.1 Avdelinger og ansvar i virksomheten
•
•
•

3100 Sosialadministrasjon
3103 Sosialhjelp
3110 Sosiale lån

4.1.16.2 Budsjettrammer

Ansvarsnummer

Ansvarsnavn

Budsjettramme
2016

Budsjettramme
2017

3100 Sosialadministrasjon

2370000

2779636

3103 Sosialhjelp

4150000

3763000

6520000

6542636

SUM VIRKSOMHET
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4.1.16.3 Styringskort NAV

STYRINGSKORT- NAV Røros og Holtålen
FOKUSOMRÅDE

HVA SKAL MÅLES
(måleindikator)

MÅLEMETODE/
FREKVENS

FOREGÅENDE ÅR

1.TERTIAL

2.TERTIAL

RESULTA T

RESULTA T

MÅL
RESULTA T

SNITT
LA ND

INNEVÆRENDE
ÅR
Trend
RESULTA T

TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)
Andel s om ha r motta tt
økonomi s k s tøna d

Soci o, må nedl i g

< 1,5 %

1,4 %

1,5 %

1,6 %

T JENEST EAndel unge 18 - 24 å r s om ha t
MOT T AKER
Soci o, må nedl i g
motta tt økonomi s k s tøna d
(T jenestekvalitet)

< 2,0 %

1,4 %

1,9 %

2,2 %

7

3

7

7

Bedre enn 2015

Bedre
enn 2014

-

-

0

2

1

0

BRUKERT ILFREDSHET

Anta l l del ta kere i
Soci o, må nedl i g
Kva l i fi s eri ngs progra m (KVP)
Brukerunders økel s e (brukere
NAV, å rl i g, 4. kva rta l
s om fys i s k opps øker NAV)
Servi cekl a ger, s ta t og
NAV, må nedl i g
kommune

MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)
Meda rbei ders a mta l e, a ndel
KOMPET ANSE
meda rbei dere gjennomført
Huma n ka pi ta l i ndeks (HKI),
MEDARBEIDER energi s core
UNDERSØKELSE Huma n ka pi ta l i ndeks (HKI),
a l l e del må l (s ka l a 1-6, der 6
er bes t)
Sykefra vær, s a ml et for bå de
SYKEFRAVÆ R
kommuna l t og s ta tl i g a ns a tte

NAV, å rl i g, 1. kva rta l

> 80 %

100 %

88 %

88 %

NAV, å rl i g, 4. kva rta l

< 25,0

24,3

-

-

NAV, å rl i g, 4. kva rta l

> 4,2

4,1

-

-

< 6,5 %

6,1 %

6,8 %

7,6 %

Wi nTi d, a kk.,
må nedl i g

SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)
FOLKEHELSE

VERDENSARV

VERDISKAPNING

Andel med gra dert
s ykemel di ng ved 12 ukers
Andel gjennomførte
di a l ogmøte 2 i nne 26 uker
Ingen relevant måleparameter
for NAV
Andel vi rks omheter s om ha r
få tt a rbei ds ma rkeds bi s ta nd
Andel a rbvei ds s økere med
overga ng ti l a rbei d

Arena , må nedl i g

> 43 %

41 %

55 %

52 %

Arena , må nedl i g

> 80 %

85 %

84 %

85 %

Arena , må nedl i g

> 20 %

16,2 %

13,6 %

13,9 %

Arena , må nedl i g

> 61 %

68 %

77 %

72 %

1

-

1

1

Soci o, må nedl i g

-

46

56

54

Soci o, må nedl i g

-

140 608

179 476

-

115,4 %

Sta rtl å n, a nta l l s økna der s om Ma nuel l tel l i ng,
bl i r beha ndl et pr. må ned
må nedl i g
BOKVALIT ET

Bos tøtte, a nta l l s a ker
(hus l ei e, s trønm og a ndre
boutgi fter), s ni tt pr. må ned
Bos tøtte, utbeta l i ng a v
bos tøtte (hus l ei e, s trøm,
a ndre boutgi fter), s ni tt pr.
må ned (kr)

169 314

ØKONOMI
Oppnå el s e vedta tt ra mme
Tertial/årsrapport
(ra pportert a vvi k s ta tl i g dri ft)
VEDT AT T
KOST NADSNIVÅ

100 %

111,7 %

Lønns kos tna der
Øvri ge dri fts i nntekter
Øvri ge dri fts kos tna der

4.1.17 Næring
Næringsbudsjettet er utfordrende med flere større poster som overstiger inntektene fra
konsesjonsavgifter og renteinntekter. Den tapte kraft-saken 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
– med kontorplassering, en på Røros og en på Tynset. Røros er slik en av vertskommunene
med tilbakeføring av midler fra de andre kommunene i regionen. Prosjektet startet i 2014 og
utgår ved utgangen av 2017. Ordningen skal evalueres i regi av regionrådet. I tillegg
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prioriteres en evaluering av ordningen fra Røros kommune sin side. Dette arbeidet
samordnes med revidering av strategisk næringsplan og vil behandles som komitesak.
De regionale næringssjefene jobber for hele fjellregionen som omfatter 8 kommuner og ikke
spesifikt mot rent kommunalt næringsarbeid. Derfor er det i tillegg en 40 % stilling som
ivaretar kommunalt næringsarbeid, blant annet informasjonsoppgaver, saksbehandling
næringsfond og interkommunalt næringsfond, vertskap/tilflytting etc. Dette skal også
vurderes i sammenheng med evalueringen av organiseringen av næringsarbeidet.
Om kommunale næringsfond

Inngående beholdning
Konsesjonsavgiftsfond
Utgifter
Destinasjon Røros
Rørosregionens
Næringshage
Drift Næring
Avdrag lån
Næringsprosjekter /
næringsplan
Totalt

Inngående beholdning

Sum inntekter
2 345 312 (2016)

Utgifter
Kr. 800 000.Kr. 150 000.Kr. 820 000.Kr. 645 000.Kr. 200 000.Kr 2.615 000,-

Kommunalt og interkommunalt næringsfond:
Kommunalt næringsfond skal være med på å styrke kommunens arbeid med
næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes her.
Søknadene som kommer inn behandles kontinuerlig gjennom hele året og det er
formannskapet som fungerer som fondets styre.
Interkommunalt næringsfond er et samarbeid mellom Røros kommune og Holtålen kommune
som ble inngått i 2012. Røros kommune er tilfreds med samarbeidet med Holtålen kommune
om det interkommunale næringsfondet og mener denne organiseringen har bidratt til å løfte
større prosjekter og å se mer regionalt på bruken av fondsmidlene. Det er Røros kommune
som er vertskommune for det interkommunale næringsfondet.
Retningslinjene både for det kommunale og interkommunale næringsfondet ble vedtatt i
2012. Disse retningslinjene er ikke endret, for formålet med retningslinjene er fortsatt at
fondet skal understøtte kommunens strategiske næringsplan og regionale- og nasjonale
føringer. Fokuset skal fortsette å være at det kontinuerlig skal jobbes for ytterligere å spisse
prioriteringene av disse midlene for å skape vekst og nye arbeidsplasser.
Destinasjon Røros.
Tilskuddet foreslås opprettholdt på samme nivå som i 2016.
Rørosregionens næringshage
Rørosregionens næringshage har fokus på innovasjon, utvikling, vekst og skal ellers arbeide
i tråd med det som er nedfelt som satsningsområder i kommunale og regionale
næringsplaner. Næringshagen er en viktig samarbeidspartner for kommunen og utfører 1.
linjetjeneste for Røros kommune i næringsarbeidet.
Etablererkurs fullfinansieres nå av Innovasjon Norge. Rørosregionens næringshage har fått
leveransen/oppdraget på vegne av Innovasjon Norge. Etablereropplæring for Røros og
Holtålen startet våren 2015 og har fortsatt etter dette.
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4.1.18 Kirkelig fellesråd
Ansvarsnummer

Budsjettramme
2016

Ansvarsnavn

Budsjettramme 2017

7000 Kirkelig adminstrasjon

3 361 000

3 361 000

7001 Andre religiøse formål

60 000

90 000

3 421 000

3 451 000

SUM VIRKSOMHET

Rammene som tildeles kirkelig fellesråd legger opp til videreføring av aktivitetsnivået i 2016.

Finansielle nøkkeltall
Tall i hele 1000
Lånegjeld
Netto eks startlån,
1000
Antall innbyggere
Netto lånegjeld pr
innbyggere
Kommune gruppe

2015

2016

2017

2018

2019

2020

428 526

420 526

426 526

497 336

540 246

475 386

5 601

5 617

5 628

5 648

5 648

5 648

76 509

74 867

75 786

88 055

95 653

84 169

Lån Røros kirke, 1000

57 680

54 075

50 470

46 865

43 260

39 655

Pr innbygger
Gjennomsnitt uten
kirke, pr innbygger

10 298

9 627

8 968

8 298

7 659

7 021

66 211

65 240

66 819

79 758

87 993

77 148

Gjennomsnitt Norge

Netto driftsresultat

Sum frie inntekter

Finansforvaltning

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

0

0

0

0

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

-341 021

-340 791

-340 368

-342 610

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Avdrag på lån

18 500 000

20 000 000

21 000 000

21 000 000

Rentekostnader

13 450 000

14 450 000

14 450 000

15 000 000

Andre finansinntekter

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

5 INVESTERINGER
Det er et uttalt mål fra rådmannen at investeringstakten i Røros kommune skal ned. På tross
av dette, legges det opp en del større investeringer i planperioden. Disse investeringene er
enten 1) tett knyttet opp til driftsmessige tiltak som ligger i forpliktende plan for inndekning
(EPC, omsorgsstruktur), eller 2) knyttet til selvkostområdet. Rådmannen planlegger at
balansekonto for ubrukte lånemidler ikke skal inneholde betydelige beløp eldre enn ett år ved
utgangen av økonomiplanperioden 2016-2019. Forutsetningen for å få dette til, ligger i de
begrensningene som gis av kommunens til enhver tid disponible likviditet.
Likviditetsprognosene for utgangen av 2016 og året 2017 er relativt gode. Derfor legges det i
dette budsjettet opp til et relativt høyt nivå av mindre investeringer finansiert av ubrukte
lånemidler og tilskudd i 2017 ved siden av lånefinansierte investeringer som begrenser seg til
tiltak i forpliktende plan for inndekning og selvkostområdet.
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I økonomiplanperioden er det 3 store prosjekter som legger grunnlaget for de største
låneopptakene. Dette er ny omsorgsstruktur, teknisk senter og ny reservevannkilde for Røros
sentrum. Alle de tre prosjektene er satt opp i økonomiplanperioden 2016 – 2020 med
betydelige beløp. For 2017 er de lånefinansierte investeringene satt opptil ca. 23 millioner
kroner, noe som bringer det totale investeringsbeløpet langt ut over det som er ønsket, årlig
finansieringsbehov for økonomiplanperioden. Det er viktig å påpeke at opp mot 50% av
investeringer i omsorgsstrukturprosjeket vil bli kompensert av tilskudd ved utgangen
av perioden, og at samlet netto investering dermed vil synke betraktelig.
Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer belaster ikke kommunen driftsbudsjett. Dette er
midler som allerede er opplånt, og som ligger i kommunens balanse, disse lånene
tilbakebetales på lik måte som lånebeløp som er knyttet opp mot bokførte investeringer.
I selvkostområdet er årets investeringsbehov definert av behov for utskifting av en
renovasjonsbil, samt at 2017 er siste år i vedtatt, rullerende utskiftingsplan for VAR-området.
Belåning av investeringer i selvkostområdet belaster ikke kommunens driftsutgifter, og vil i
utgangspunktet bli godkjent av fylkesmannen uavhengig av hans innstilling til andre
investeringsbehov.
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Finansiering av investeringer 2017

ALLE TALL I HELE 1000
Prosjekt
65803
10001
70802
NY
NY
NY
NY
NY
10900
10901
11801
11802
11804
11811
60006
60008
60801
60802
60804
61801
61802
65001
65008
65802
65810

Prosjektbeskrivelse
Ny omsorgsstruktur Øverhagaen
Rådhuset - rehabiliterin
Kirkemurer
Bofellesskap psykisk helse/rus
Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus
Brekken kirke, påbygg
Hitterdal kapell, maling og universell utforming
Gruvveien - rehabilitering
Kjøp/Salg bygg/eiendom
Kjøp/salg aksjer/andeler
Skifte av leverandør av nettsider, antatt kostnad
Ny telefonløsning
Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år). År 3 av 3
Nye lærer-Pcer
Responssenter/ Teknisk senter
EPC Energitiltak
Utskifting utstyr/kjøretøy
Digitaliseringsplan
Digitalisering av byggesaksarkiv og Landbruksarkiv
Gatelys STFK
Kommunale veier
Boligfremskriding
Barnehager Røros sentrum
Elektroniske låsesystemer Rådhusgården
Brannsikringstiltak TFF

Fremtidige investeringsbehov

Samlet
Samlet
Samlet
Nytt i 2017 - Samlet
finansierings- finansierings- finansierings- finansieringsoverføres Nytt i 2017 - annen
finansiering behov 2017 behov 2018 behov 2019 behov 2020
fra 2016 Lån
-55000
40000
70000
20000
19600
400
400
600
2000
2000
-2000
4500
500
500
150
200
130
1000
4000

320
2300
300
300
1000
1500
300
1000
200
1800

270
200
110
250
180
1000
1200

200
4500

270
200
110
250
500
3300
1500
300
1000
1500
500
5500
200
1800

110

110

200
110

8000

20000

2000

200
0

0

500
6000
250

500
5000

500
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70006
70007
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
61803
61804
70003
NY

Trafikksikkerhet
70
Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata
100
Utvikling av kommunen hjemmesider
Konvertering Oracle-baser til SQL
Utbygging trådløst
Skanning i Gerica (flere enheter)
Modernisering skolesystemer
Ombygging/ brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet
Gangakse ved Øverhagaen/ Rema
Brannvarslinganlegg Glåmos skole
Rehabilitering Teknisk (felles plankontor)
Glåmos kirke, orgel
Inventar Sykehjem
Medisinsk utstyr sykehjem
Forprosjekt bibliotek
Selvkost - utskifting vannledning
0
Selvkost - utskifting avløpsledning
0
Renovasjon - containere
100
Ny renovasjonsbil
Sum
9690

Finansiering overført fra 2016
Finansiering med ubrukte lånemidler eller tilskudd
Finansiering med nye lån selvkostområdet
Finansiering med nye lån utenom selvkostområdet

9690
10815
8500
20100

30
300
170
200
120
100
500
500
350
100

100
100
300
170
200
120
100
500
500
350
100

100

100

100

100
500

100

100
100
2000

200
165
120
250
3500
3500
0
1500
28600

10815

165
120
250
3500
3500
100
1500
49105

96810

67910

-49860

6 KOMMENTARER KNYTTET TIL DE ENKELTE
INVESTERINGSTILTAKENE
Alle investeringer som er merket med et investeringsnummer, er tiltak som enten ikke
forventes ferdigstilt i 2016 og som derfor må videreføres for at opprinnelig mål med
investeringen skal nås, eller så er det investeringsprosjekter som går over flere år. Flerårige
investeringer nå vedtas hvert år for at bevillingen skal være gjeldende. Investeringer som er
merket NY, er ny fra og med budsjettåret 2017.
10005 Startlån Husbanken
65803 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen
10001 Rådhuset – rehabilitering
70802 Kirkemurer
NY
Bofellesskap PRO
Et bofellesskap for PRO er sterkt ønsket og vil kunne gi en tettere og bedre oppfølging
NY
Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus
Ikke pålegg, men det er behov
NY

Brekken kirke, påbygg

NY

Hitterdal kapell, maling og universell utforming

NY

Gruvveien – rehabilitering

10900 Kjøp/Salg bygg/eiendom
10901 Kjøp/salg aksjer/andeler
11801 Skifte av leverandør av nettsider, antatt kostnad
Dette er et fellesprosjekt mellom Os, Holtålen og Røros. Overført fra 2016, da sluttdato er
utsatt til 2017.
11802 Ny telefonløsning
Ny telefoni- og sentralbordløsning legger opp til at vi i størst mulig utstrekning går over til
mobilbruk, men noen funksjoner og fellesrom krever fast-telefon. Denne kan i mange tilfeller
være en soft-phone (hodesett koplet til PC). Investeringen er ment å dekke et "en bloc"-kjøp
av både mobiler, IP-apparater og soft-telefoner som setter brukerne i stand til å bruke den
nye løsningen på best mulig måte.
11804 Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år). År 3 av 3
Dette gjelder kommunens antivirusprogram, som ble anskaffet med betaling over tre år.
Summen for 2017 gjelder år 3 av 3.
11811 Nye lærer-Pcer
Lærer-PC-ene begynner å bli gamle. Mange av dem er fra 2009.
60006 Responssenter/ Teknisk senter
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60008 EPC Energitiltak
60801 Utskifting utstyr/kjøretøy
Midlene øremerkes utskifting av kjøretøy på virksomhet for tekniske områder, som har noe
utstyr som er preget av lang fartstid og tøffe arbeidsoppgaver. Alt utstyr har dessverre sin
levetid, og en utskifting vil bedre driftssikkerheten og få ned driftskostnaden mtp.
reparasjoner/vedlikehold. Ifølge utskiftingsplanen for kjøretøyer er hjullaster planlagt utskiftet
i 2017 – det er også her behovet merkes. Hjullasteren har gått 12000 timer, dens tilstand og
alder gjør at situasjonen framstår som sårbar og usikker. Hjullasteren er et flerbrukskjøretøy
flere avdelinger i kommunen benytter seg av, men er særlig viktig ift. brøyting vinterstid,
Røros kommune er helt avhengige av dette kjøretøyet for å få gatene snøfrie.
60802 Digitaliseringsplan
60804 Digitalisering av byggesaksarkiv og Landbruksarkiv
61801 Gatelys STFK
Prosjektet skal dekke kostnader til utbedring av kommunale gatelys langs fylkesveier, hvor
disse etter utbedring overføres formelt til Sør – Trøndelag Fylkeskommune. Prosjektet styres
i samarbeid med Statens Vegvesen.
61802 Kommunale veier
Midlene skal dekke mindre tiltak i Røros kommune og i verdensarvområdet, hvorav noen
prosjekter ikke ble igangsatt ila. 2016, av ulike årsaker.
65001 Boligfremskriding
65008 Barnehager Røros sentrum
65802 Elektroniske låssystemer Rådhusgården
65806 Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjemmet
65810 Brannsikringstiltak TFF
70006 Trafikksikkerhet
70007 Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata
NY
Utvikling av kommunen hjemmesider
Videreutvikling av sidene med ansattportal, digitalisering for automatikk mot publikum,
byggsøk-skjemaer.
NY
Konvertering Oracle-baser til SQL
Leverandørene av våre helseapplikasjoner akter å gå over til SQL som database. Den er
enklere å drifte, da det bl.a. finnes flere som har kompetanse på denne plattformen. Dette
medfører en konvertering fra Oracle til SQL. Dette er Røros' andel.
NY
Utbygging trådløst
Vi har nådd grensen for hvor mange trådløsbaser vi kan ha på de lisensene vi har betalt for.
Vi utvider med muligheten for å kunne installere 25 til, og bygger ut trådløsnettet på
Storstuggu og sykehjemmet
NY

Skanning i Gerica (flere enheter)

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2018-2020, Årsbudsjett 2017
85

Innskanning av dokumenter i Gerica på flere virksomheter. Det er avvik i psykisk helse og
rus, samt pleie og omsorg knyttet til mangler i helhetlig (elektronisk) pasientjournal, pga av
en del papirdokumenter. Skanning i Gerica vil løse dette.
NY
Modernisering skolesystemer
Modernisering av IT-løsningene i skolen (utenom lærer-PC-er). Dette skal dekke smartboard
på åttekanten, samt samkjøring av skoleløsning for ROH.

NY
Ombygging/ brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet
Denne har ligget i økonomiplanen. Det er utarbeidet en brannteknisk rapport som tilsier at
det bør gjøres noen bygningsmessige brannsikringstiltak
NY

Gangakse ved Øverhagaen/ Rema

NY

Brannvarslingsanlegg Glåmos skole

NY
Rehabilitering Teknisk (felles plankontor)
Det er behov for å rehabilitere 1. etg i Teknisk etat bygg før vi samler ressursene i et
interkommunalt kontor for plan og miljø. En rehabilitering vil gi bedre planløsning og flere
kontorplasser.
NY

Glåmos kirke, orgel

NY

Inventar Sykehjem

Kontorstoler (forskjellige virksomheter helse og omsorg): det er kontorstoler (både
med og uten hjul) som er gamle og slitte og på andre plasser mangler det
kontorstoler.
Spisebordstoler (dagsenter): stoler som pr. dags dato finnes er limt sammen, eller
holder på å rase sammen.
Stoler (helsesenter): Stolene på det felles møte-/ pauserommet har vært der siden
helsesenteret ble bygd, dvs. ca. 18 år siden. Dette rommet er et "hardbruksrom",
stolene er slitte i trekket og flere har blitt "knekt" i ryggen. Likeledes er bordene slitt
på overflaten og det skulle gjerne vært også nye bord. Det er daglig ca. 20 personer
som bruker rommet som pauserom. Utenom dette brukes rommet også som
møterom inntil flere ganger om dagen.
NY

Medisinsk utstyr sykehjem

EKG apparat (Gjøsvika sykehjem): pasienter blir dårligere og mange med
demenssykdom klarer ikke å beskrive hjerteproblematikk. Økende uro kan være en
ikke oppdaget hjertesykdom eller akutt hjerteproblematikk. I akuttsituasjoner med
mistanke om hjerteinfarkt , har vi pr. dags dato ikke mulighet til å gjennomføre en
EKG.
Takheiser (Røros sykehjem): har skinner og takheiser på ca., halvparten av
rommene . Vi har behov for ytterliggere 4 rom som det monteres takheiser i,
pasienten blir gradvis dårligere og takheiser letter personalet i forflytning fra seng til
stol.
Blærescanner (helsesenter): -diagnoseutstyr for legene, dette for å unngå
unødvendige innleggelser på sykehus for eldre hjemmeboende.
Brystpumpe (helsestasjonen): det er ikke lenger et driftsbudsjett for å kjøpe ny brystpumpe.
De brystpumpene helsestasjonen har i dag er gamle ( en stk forholdsvis ny). Den eldste er
nok nærmere 40 år. Helsestasjonen behøver disse til utlån for nybakte mødre for å unngå
brystbetennelse, og hjelpe nybakte mødre til å komme godt i gang med ammingen.
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61803 Selvkost - utskifting vannledning
61804 Selvkost - utskifting avløpsledning
70003 Renovasjon – containere
NY

Ny renovasjonsbil

Denne posten øremerkes til utskiftning av en eldre renovasjonsbil. Eksisterende kjøretøy har
betydelige, årlige vedlikeholdskostnader, en situasjon som medfører mye tid til vedlikehold
på bekostning av drift og er uholdbar på lengre sikt. Det er blitt utført mange tiltak på
eksisterende kjøretøy, uten at situasjonen har blitt bedre.
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7 VEDLEGG
Hovedoversikt drift
Hovedoversikt drift
Økonomisk oversikt drift
Brukerbetalinger

Regnskap
2015
-22 563 758

Bud. 2016

Bud. 2017

Bud. 2018

Bud. 2019

Bud. 2020

-19 146 031

-19 148 000

-19 500 000

-19 750 000

-20 000 000

Andre salgs- og leieinntekter

-56 124 400

-55 725 097

-56 504 772

-57 000 000

-57 000 000

-57 000 000

Overføringer med krav til motytelse

-84 035 758

-54 047 765

-60 068 275

-60 067 331

-60 067 331

-60 067 331

Rammetilskudd

-164 449 992 -150 953 000 -153 307 000 -151 525 000 -149 534 000 -149 693 000

Andre statlige overføringer

-4 864 055

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

Andre overføringer

-1 709 000

0

0

0

0

0

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
Lønnsutgifter

-126 206 455 -148 188 000 -155 214 000 -156 766 000 -158 334 000 -159 917 000
-28 741 849

-29 500 000

-29 500 000

-29 500 000

-29 500 000

-30 000 000

-2 345 312

0

0

0

0

0

-491 040 579 -460 559 893 -476 742 047 -477 358 331 -477 185 331 -479 677 331
241 961 842

237 036 253

Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
komm tjenesteprod
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
komm tjprod
Overføringer

48 883 783

52 812 780

52 186 930

52 891 603

54 061 435

55 425 471

67 273 452

66 441 715

71 028 065

71 847 057

72 044 500

72 155 230

47 910 874

49 214 303

53 879 487

53 900 000

54 000 000

54 000 000

34 415 642

14 795 394

15 282 116

15 536 044

15 846 765

16 163 700

Avskrivninger

18 566 934

5 492 029

5 492 029

5 492 029

5 492 029

5 492 029

0

1 487 822

-2 651 900

0

0

0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

459 012 527

427 280 296

443 996 174 450 899 984 457 202 645 463 828 368

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

Fordelte utgifter

248 779 447 251 233 251 255 757 916 260 591 938

-32 028 052

-33 279 597

-32 745 873

-26 458 347

-19 982 686

-15 848 963

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-1 388 926

-900 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

0

-56 911

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)
Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter

-1 445 837

-900 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

11 684 320

13 450 000

13 450 000

14 450 000

14 450 000

15 000 000

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån

19 404 632

18 500 000

18 500 000

20 000 000

21 000 000

21 000 000

Utlån
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)
RESULTAT EKSTERNE
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Motpost avskrivninger
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)
Bruk av tidligere års regnskapsmessig
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditesreserve
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)

733 123

0

0

0

0

0

31 822 075

31 950 000

31 950 000

34 450 000

35 450 000

36 000 000

30 376 238

31 050 000

30 850 000

33 350 000

34 350 000

34 900 000

-18 566 934

-5 492 029

-5 492 029

-5 492 029

-5 492 029

-5 492 029

-20 218 748

-7 721 626

-7 387 902

1 399 624

8 875 285

13 559 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 239 559

-3 278 374

-4 112 098

-3 278 374

-3 178 369

-3 278 374

0

0

0

0

0

0

-7 239 559

-3 278 374

-4 112 098

-3 278 374

-3 178 369

-3 278 374
1 500 000

Overført til investeringsregnskapet

0

1 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Dekning av tidligere års merforbruk

5 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

6 819 420

6 157 000

6 192 000
0

Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserven
SUM AVSETNINGER (K)
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK
(L = I+J-K)

0
11 090 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 090 354

11 000 000

11 500 000

8 319 420

7 657 000

7 692 000

-11 367 953

0

0

6 440 670

13 353 916

17 972 634
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Hovedoversikt investering
Økonomisk oversikt investering
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

Regnskap
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett 2018
2015
2016
2017
2019
2020
-676 753 -1 500 000 -1 500 000
-1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
0

Overføringer med krav til motytelse

-5 235 258

Kompensasjon for merverdiavgift

-1 960 234

-3 664 750

-8 751 250

Statlige overføringer

0

-200 000

0

-2 500 000

-2 500 000

0

Andre overføringer

0

0

0

0

0

0

-67 105

0

0

0

0

0

-26 927 500 -20 177 500

-2 785 000

97 910 000 69 910 000

5 140 000

8 751 250

22 927 500 16 177 500

1 285 000

50 111 004 38 527 250 57 856 250

120 837 500 86 087 500

6 425 000

Renteinntekter og utbytte
SUM INNTEKTER (L)
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i
kommunal tj.prod.
Kjøp av tj.som erstatter tj prod
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
SUM UTGIFTER (M)

-7 939 350

-5 364 750 -10 251 250

1 102 279

1 900 000

208 761

350 000

39 101 446 32 612 500 49 105 000
0

0

9 698 434

3 664 750

84

0

0

0

Avdrag på lån

3 909 270

1 100 000

Utlån

1 999 500

0

Kjøp av aksjer og andeler

1 310 547

1 000 000

0

0

Dekning av tidl års udekket
Avsetning til ubundne investeringsfond

-22 927 500 -16 177 500

-1 285 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

2 500 000

4 323 549

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)

11 542 866

3 600 000

4 100 000

6 600 000

6 600 000

4 100 000

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)

53 714 520 36 762 500 51 705 000

100 510 000 72 510 000

7 740 000

-43 619 011 -31 062 500 -43 605 000

-91 910 000 -62 910 000

-5 140 000

Avsetning til bundne investeringsfond

Bruk av lån
Salg av aksjer og andelere

-83 400

0

-3 619 287

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

Overføringer fra driftsregnskapet

0

-1 000 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

0

0

Bruk av bundne driftsfond

-745 000

0

0

0

0

0

Bruk av ubundne inv fond

-961 364

0

0

-2 500 000

-2 500 000

0

-4 372 062

-3 600 000

-5 500 000

-3 500 000

-4 500 000

0

-100 510 000 -72 510 000

-7 740 000

Mottatte avdrag på utlån

Bruk av bundne inv fond
SUM FINANSIERING (R)
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)

-53 400 124 -36 762 500 -51 705 000
314 396

0

0

0

0

0
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Budsjettskjema 1A/B og 2A/B for budsjettåret
Skjema 1A
1 A Driftsforslag Røros kommune
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd

Regnskap
Budsjett
Budsjett
Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
2015
2019
2020
-126 206 455 -148 188 000 -155 214 000 -156 766 000 -158 334 000 -159 917 000
-164 449 992

-150 953 000 -153 307 000

-151 525 000 -149 534 000 -149 693 000

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte
skatter
Andre generelle statstilskudd

-28 741 849

-29 500 000

-29 500 000

-29 500 000

-29 500 000

-30 000 000

0

0

0

0

0

0

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

Sum frie disponible inntekter

-323 762 351

-4 364 055

-331 641 000 -341 021 000

-340 791 000 -340 368 000 -342 610 000

Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle
instrumenter

-1 282 389

-900 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

0

0

0

0

0

0

Renteutgifter og andre finansutg

11 823 645

13 450 000

13 450 000

14 450 000

14 450 000

15 000 000

Tap på finansielle instrumenter

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån

19 404 632

18 500 000

18 500 000

20 000 000

21 000 000

21 000 000

Netto finansinntekter/-utgifter
Dekning av tidl års regnskm
merforbruk
Til bundne avsetninger

29 945 888

31 050 000

30 850 000

33 350 000

34 350 000

34 900 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl års regnskm
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger

0

0

0

6 819 420

6 157 000

6 192 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bruk av bundne avsetninger

0

0

0

0

0

0

5 000 000

10 000 000

10 000 000

6 819 420

6 157 000

6 192 000

1 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift

0
-288 816 463

-289 591 000 -298 671 000

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

277 448 509

289 591 000

298 671 000

Merforbruk/mindreforbruk

-11 367 954

0

0

Skjema 1B
Netto driftsutgift / ramme oversikt

Regnskap
2015

-299 121 580 -298 361 000 -300 018 000
305 562 251 311 714 916 317 990 635
6 440 671

13 353 916

Budsjett
2019

Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

17 972 635

Budsjett
2020

Sentraladministrasjonen
Netto driftsutgifter / Ramme

27 913 374

40 248 573

41 949 146

42 997 875

43 857 832

44 734 989

86 149 101

77 521 257

82 623 051

84 329 877

86 016 475

87 736 804

127 428 318

132 449 324

133 776 339

0

1

0

0

0

0

13 560 015

14 407 117

15 335 254

15 718 635

16 033 008

16 353 668

14 203 476

12 643 022

14 441 525

14 730 813

15 025 429

15 325 938

8 943 975

11 376 163

12 461 714

12 773 257

13 028 722

13 289 296

3 301 000

3 421 000

3 576 000

3 421 000

3 421 000

3 421 000

281 499 259

292 066 457

304 163 029

-4 050 750

-2 475 457

-5 492 029

277 448 509

289 591 000

298 671 000

Oppvekst
Netto driftsutgifter / Ramme
Helse- og Sosial
Netto driftsutgifter / Ramme

137 082 822 139 824 479 142 620 969

Næring
Netto driftsutgifter / Ramme
Kultur
Netto driftsutgifter / Ramme
Plan- Drift- og Landbruk
Netto driftsutgifter / Ramme
Bygningsforvaltning
Netto driftsutgifter / Ramme
Kirker
Netto driftsutgifter / Ramme
Total
Sum
Finansielle transaksjoner
Sum fordelt drift

311 054 280 317 206 945 323 482 664
-5 492 029

-5 492 029

-5 492 029

305 562 251 311 714 916 317 990 635
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2A Investering
Investering i anleggsmidler

Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett 2019
2016
2017
2018
2020
50 111 004 39 027 250 57 856 250 120 837 500
86 087 500 6 425 000

Regnskap 2015

Utlån og forskuttering

1 999 500

0

0

0

0

0

Kjøp av aksjer og andeler

1 310 547

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Avdrag på lån

3 909 270

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

0

0

4 323 549

1 500 000

0

0

0

0

Årets finansieringsbehov

61 653 870

41 627 250

60 456 250 123 437 500

88 687 500

9 025 000

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av
anleggsmidler
Tilskudd til investeringer

-43 944 011

-91 910 000

-62 910 000

-5 140 000

Dekning av tidl års udekket
Avsetninger

Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

-31 562 500 -43 605 000

-760 153

-1 500 000

0

0

0

0

0

-200 000

0

0

0

0

-1 960 234

-3 664 750

-8 751 250

-22 927 500

-16 177 500

-1 285 000

-8 854 545

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

-1 100 000

0

0

0

0

0

-38 027 250 -53 456 250 -115 937 500

-80 187 500

-7 525 000

-67 105
-55 586 048

Overført fra driftsregnskapet

0

0

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

0

-5 753 425

-3 600 000

-5 500 000

-6 000 000

-7 000 000

0

-41 627 250 -60 456 250 -123 437 500

-88 687 500

-9 025 000

0

0

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/ udisponert

-61 339 473
314 397

0

0

0

Skjema 2B

ALLE TALL I HELE 1000

Prosjekt
Prosjektbeskrivelse
65803

Ny omsorgsstruktur Øverhagaen

10001

Rådhuset - rehabiliterin

70802

Kirkemurer

Overføres
fra 2016
400

Finansiering av investeringer 2017
Fremtidige investeringsbehov
Nytt i 2017 - Samlet
Samlet
Samlet
Samlet
Nytt i 2017 - annen
finansierings- finansierings- finansierings- finansieringsLån
finansiering behov 2017 behov 2018 behov 2019 behov 2020
19600

25000

87500
750

50000
500
2500

NY

Bofellesskap psykisk helse/rus

NY

Brannvarslingsanlegg Ungdommens hus

NY

Brekken kirke, påbygg

NY

Hitterdal kapell, maling og universell utforming

NY

Gruvveien - rehabilitering

10900

Kjøp/Salg bygg/eiendom

10901

Kjøp/salg aksjer/andeler

11801

Skifte av leverandør av nettsider, antatt kostnad

270

11802

Ny telefonløsning

200

250

11804

Panda antivirus/inventering (fordelt på 3 år). År 3 av 3

110

137,5

11811

Nye lærer-Pcer

250

312,5

60006

Responssenter/ Teknisk senter

320

180

625

60008

EPC Energitiltak

2300

1000

4125

60801

Utskifting utstyr/kjøretøy

300

1200

1875

60802

Digitaliseringsplan

300

375

60804

Digitalisering av byggesaksarkiv og Landbruksarkiv

1000

1250

61801

Gatelys STFK

1500

61802

Kommunale veier

300

200

625

65001

Boligfremskriding

1000

4500

5500

65008

Barnehager Røros sentrum

65802

Elektroniske låsesystemer Rådhusgården

200

65810

Brannsikringstiltak TFF

1800

70006

Trafikksikkerhet

70007

Veier - Kjerkgata-Bergmannsgata

500

625

187,5
200
162,5
5000

1250

137,5

137,5

137,5

10000

25000

2500

625

625

625

6000

5000

337,5
250

250

1875

312,5
250
2250

70

30

100

125

125

125

125

125

125

NY

Videreutvikling av ny nettportal - digitalisering av tjenester

300

375

NY

Konvertering Oracle-baser til SQL

170

212,5

NY

Utbygging trådløst

200

250

NY

Skanning i Gerica (flere enheter)

120

150

NY

Modernisering skolesystemer

100

125

125

125

NY

Ombygging/ brannsikring omsorgsboliger ved sykehjemmet

500

625

2500

625

NY

Gangakse ved Øverhagaen/ Rema

500

625

NY

Brannvarslinganlegg Glåmos skole

350

437,5

NY

Rehabilitering Teknisk (felles plankontor)

100

125

NY

Glåmos kirke, orgel

NY

Inventar Sykehjem

165

206,25

NY

Medisinsk utstyr sykehjem

120

150

NY

Forprosjekt bibliotek

250

312,5

NY

Fremskutt enhet "det store brannløftet"

61803

Selvkost - utskifting vannledning

61804

Selvkost - utskifting avløpsledning

70003

Renovasjon - containere

NY

Ny renovasjonsbil

2500

5625

125

200

1375
0

3500

3500

0

3500

3500

100

0

100

1500

1500
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Budsjettdetaljer alle ansvar
Ansvar
1000
1001
1002
1004
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108
1109
1110
1120
1121
1130
1202
1203
1305
1306
2110
2111
2120
2121
2122
2130
2132
2200
2300
2310
2320
2330
2340
2341
2360
2600
2601
2610
2611

Ansvarets beskrivelse
Politiske utvalg
Politiske partier
Politiske valg
Kontrollutvalg
Rådmannskontoret
Økonomiavdelingen
Fellesutgifter IT
Fellesutgifter
Arbeidsmiljøutvalget
Reserverte tilleggsbevilgninger
Skatteavdelingen
Lønningskontor
Regnskapskontrollen
Servicetorg
Felles grunnskole
Felles barnehage
Felles helse- omsorg
Sivilforsvaret
Eldrerådet/ Ungdomsrådet
Verdensarvkoordinator
Prosjekt
Røros skole
Røros SFO
Glåmos skole
Glåmos SFO
Glåmos skole bygg
Brekken skole
Brekken skole bygg
Røros kulturskole
Ledelse sentrumsbarnehager/Spes.ped
Kvitsanden barnehage
Ysterhagaen barnehage
Øya barnehage
Brekken barnehage
Brekken barnehage bygg
Glåmos barnehage
Røros Vo-senter
Røros Vo- innvandreundervis.
Flykningesekretær
Introduksjonsstønad

2016
3 160 700
65 000
765 541
9 589 217
3 230 758
7 769 000
3 245 900
652 000
100 000
949 145
1 650 000
238 278
3 080 892
2 857 000
7 190 000
375 030
180 000
1 000
-11 649
-20 000
36 148 978
2 036 144
3 282 681
483 072
-13 133
4 096 592
-70 500
3 319 237
2 874 154
6 795 321
3 059 255
4 175 950
1 419 802
42 000
1 894 719
1 615 841
-803 578
-6 525 278
6 500 000

2017
3 114 865
65 000
135 000
786 000
9 823 687
3 783 791
7 821 000
3 717 000
675 000
568 000
856 449
1 508 850
359 035
3 262 399
2 052 267
7 900 000
537 310
180 000
30 000
-10 000
36 550 237
2 498 660
4 324 741
406 426
-13 000
4 029 273
3 478 596
2 809 240
7 557 079
4 044 067
4 165 483
1 630 220
2 123 300
1 572 196
604 278
-7 257 745
6 200 000
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2700
3001
3003
3004
3005
3100
3103
3104
3200
3202
3300
3301
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3411
3600
3700
3701
3702
5000
5001
5003
5004
5005
5006
5100
5300
5400
5500
5600
6000
6001
6120
6121
6130
6131
6140
6150

PP-tjenesten
Administrasjon helse
Legevakt
Legesenter
Intermediær
avd./samhandlingsreformen
Sosialadministrasjon
Sosialhjelp
Edruskapsvern
Helsestasjonen
Jordmorberedskap
Fysioterapitjenesten
Ergoterapi
Røros sykehjem
Gjøsvika sykehjem
Hjemmetjenesten
Forvaltningskontor
Arbeid for Yrkes-/utviklingsh.
Tiltak funksjonshem.
TFF Dagsenter
Gjøsvika dagsenter
Kreftkoordinator
Psykiatri
Barneverntjenesten
Barnevern i familien Røros
Barnevern utenfor familien Røros
Kulturadministrasjon
Kulturvern/museet
Idrett/Friluftsliv/Andre mosjon
Annet barn- og Ungdomsarbeid
Øvrige kulturform.
Ratvolden/Falkberget
Bibliotek
Røros kommunale kino
Storstuggu
Ungdommenshus
Frivilligsentral
Administrasjon
Eiendomsskatt
Vannledning
Vannverk
Avløpsnett
Renseanlegg
Renovasjon
Røros brannvesen

2 370 761
852 428
2 195 569
6 473 238

2 683 493
1 171 233
2 145 000
7 089 988

4 887 440
2 370 000
4 150 000
-81 500
5 206 114
-187 240
2 869 514
26 719 351
20 511 527
31 880 401
652 913
3 735 000
8 823 399
10 000
128 310
6 018 892
1 766 725
1 877 380
1 589 863
1 477 419
650 000
3 895 000
70 000
674 000
215 000
1 623 229
237 724
4 200 269
922 698
441 778
93 680
304 645
-1 064 979
987 269
-8 360 003
8 033 542
293 769
7 756 874

4 787 440
2 779 636
3 763 000
-81 500
6 979 888
-81 653
2 528 678
691 058
27 739 621
18 232 465
30 103 803
1 339 520
3 535 000
7 929 999
10 000
1 002 707
161 809
5 559 549
1 736 186
2 201 056
2 451 856
1 500 015
658 000
4 165 000
70 000
724 000
215 000
1 658 730
115 000
4 507 869
957 211
764 429
892 233
319 104
-736 505
736 505
-8 239 432
8 239 432
6 787 961
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6151
6152
6153
6154
6160
6161
6170
6200
6201
6202
6203
6300
6310
6320
6330
6331
6400
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
7000
7001
8000
8001
8010
8011
8020
8030
8032
8040
8065
8071
8072

Samarbeide brann
Feiing
Deltidsutdanning
Bybrann
Maskindrift
Verksted
Kommunale veier
Plansaksbehandling
Byggesaksbehandling
Kart og oppmåling
Kart og geodata
Adm. Landbruk
Vikarordning
Skogbruk
Naturforvalter
Viltforvaltning
Kulturminneforvalter
Interne serviceenheter
Næringsbygg
Utleieboliger
Røros Vegstasjon
Administrasjonslokaler
Omsorgs/trygdeboliger
Helsesentret
Søsterhjemmet
Skolebygg
Barnehager
Institusjonslokaler
Kommunale Kulturbygg
Øverhagaen 1
Kirkelig adminstrasjon
Andre religiøse formål
Skatt
Eiendomsskatt
Rammetilskudd
Generelle statstilskudd
Kalkulatoriske avskrivniger
Renter lån
Renter start lån
Avdrag
Amortise.tidl.års premieavvik
Overføring til investeringsregnskapet
Årets regnskapsmess. Resultat

733 241
191 496
53 664
351 702
-4 032 243
195 817
3 949 213
524 372
61 168
207 217
1 280 386
-6 026
237 000
50 000
-19 636
820 854
2 123 937
-1 779 600
-1 241 744
-535 000
2 626 055
-1 334 838
570 568
-315 103
6 666 425
2 072 497
2 355 620
239 789
-72 443
3 361 000
60 000
-148 188 000
-29 500 000
-150 953 000
-3 000 000
-5 492 029
12 500 000
50 000
18 500 000
3 016 572
1 000 000
10 000 000
-1

936 442
66 902
349 998
-4 278 560
282 673
4 286 732
2 063 709
4 623
107 259
853 378
1 400 000
369 071
2 499 789
-1 690 000
-1 270 302
-435 000
2 289 754
-1 018 000
559 984
-67 081
6 682 194
2 231 040
2 289 877
458 056
-68 597
3 486 000
90 000
-155 214 000
-29 500 000
-153 307 000
-3 000 000
-5 492 029
12 300 000
50 000
18 500 000
1 500 000
10 000 000
0
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