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Innledning
Fra 2020 vil alderssammensetningen i befolkning endre seg for Røros med en økning av
antall eldre. Ut fra de forestående utfordringer en slik endring medfører er det startet opp et
omstillingsarbeid som omtales som ny omsorgsstruktur. Det vil ikke være økonomisk
bærekraft i å utøve tjenester innen helse og omsorgsstrukturen på samme måte som det
tradisjonelt har vært gjort med denne økningen i behov.
Hvordan kan vi se et Respons og beredskapssenter opp mot de utfordringer Røros kommune
vil få med en slik endring? For å lykkes med omlegging av omsorgsstrukturen med å kunne
møte økende tjenestebehov uten å øke ressursene tilsvarende er Respons og
beredskapssenter essensielt med tanke på:
- Grep tidligere i omsorgstrappa for å utsette eller eliminere institusjonsbehov.
- Behovsstyrt ressursbruk. Bruke ressursene mer effektivt.
En institusjonsplass koster 940.000 kr i året. Folk ønsker heller å bo i egen bolig enn å bo i
institusjon. Da må vi legge til rette for, og hjelpe folk til å bo i egen bolig. Dette kan gjøres
ved bruk av velferdsteknologi, tilpasninger i eksisterende bolig, opptrening og ved
arealplanlegging. Å behovsstyre ressursene betyr å bruke de til enhver tid på rett plass. Altså
ikke bruke ressurser på å kontrollere, men å utøve. En bør ikke bruke ressurser på å
kontrollere om en bruker ligger i senga og sover. I stedet kan en få et varsel om en person
har stått opp, eller gått ut av huset en unormal tid på døgnet, og styre ressursen mot denne
hendelsen. I et fremtidsperspektiv vil det også bli knapphet på helsefaglig personell.
På samme måte kan vi behovsstyre ressursbruken mot tekniske anlegg. Det handler om å få
varsel om noe er galt eller ikke fungerer for deretter å sette inn nødvendig tiltak, fremfor å
bruke de menneskelige ressursene på å kontrollere og sjekke at ting er i orden. Dette
omhandler vann og avløpsanlegg og bygningstekniske installasjoner. I samarbeid med våre
nabokommuner vil vi kunne ha felles overvåkning/ varslingssystemer og respons/ bakvakt
ordninger.
Eksisterende fasiliteter for vaktmestre, teknisk utetjeneste, brann og ambulanse møter i
manglende grad de bygningsmessige kravene til arbeidsmiljø i dag. Når en likevel bør gjøre
noe med lokaliteter bør en samtidig søke å få til økt arealeffektivitet og gode
samhandlingseffekter.
I et større bilde handler utfordringene ikke bare nødvendigvis om hvor mye en kan spare,
men i stor grad om hvordan Røros kommune kan unngå å få store kostnadsøkninger i årene
fremover.
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2 Historikk
Røros kommune leide tidligere en større andel av arealet ved Vegstasjonen (Hånesveien 1)
av Mesta Eiendom AS for drøyt 1,2 millioner i året. Røros kommune videre utleide en andel
av arealet til ambulanse. I 2012 ga Mesta eiendom As signaler om at de ønsket å legge
anlegget ut for salg. Etter politisk vedtak og forhandling kjøpte Røros kommune anlegget for
9 millioner. I samme periode var det opprettet nytt foretak for ambulanse, Helse Midt Norge
HRF, som gjennomførte en anskaffelses prosess for flere ambulansestasjoner. Røros
kommune ga i denne prosessen tilbud på utleie av areal til ambulanse. Normalt inngikk
ambulanse 20-årig avtale, det lå imidlertid her en intensjon om at nye arealer for brann og
ambulanse skulle etableres og ambulanse skulle medvirke i dette. Det ble derfor i dette
tilfellet etablert en 5-års avtale med intensjon om etablering av nye arealer. Tanken var da å
samle tekniske driftstjenester inn i eksisterende lokaler, når nytt bygg for brann og
ambulanse var ferdigstilt.

3 Vegstasjonen og eksisterende anlegg
3.1 Vegstasjonen
Vegstasjonen ble bygget i 1980 og bestod av en verksted/garasjedel og en kontordel. Senere har det
kommet til mindre tilbygg i form av møte-/spiserom og ei fløy med hybler/soverom. Totalarealet for
bygget i dag er ca. 1400m2. Det er kjeller under kontordelen, i tillegg er det smøregrav i et av
garasjeløpene. Teknisk rom er plassert i et eget rom over en av garasjene. Anlegget opprinnelige
areal med garasjedel, verksted og kontorfløy er av en slik bygningsmessig karakter og volum at det er
godt egnet for rehabilitering. Bygget er 37 år gammelt og er, uavhengig av hvilket innhold det skal ha,
overmodent for rehabilitering. Det nyere tilbygget med møte/ spiserom og hybelrom ansees å være
av en langt mindre egnet kvalitet for rehabilitering.
På tomten er det i tillegg 2 plasthaller som leies ut til eksterne leietakere.
Bygget brukes i dag i hovedsak av det kommunale brann og feiervesenet, og ambulansetjenesten. I
tillegg leies noen mindre arealer ut til andre eksterne leietakere, som bl.a. Røros parkering.
Garasjene brukes til garasjering av både utrykningskjøretøy og andre kjøretøy i tillegg til lagring av
noe utstyr. Garderobeforholdene i bygget er ikke bra i forhold til kunne skille mellom rene og urene
soner for utrykningsbekledning for brannmannskapene. Det foreligger et avvik fra tilsyn av
arbeidstilsynet i 2016 på at det ikke er tilfredsstillende arbeidslokaler. Bygget brukes i dag til annet
formål enn det som var meningen når det ble oppført. Selv om det er gjort tilpasninger er det fortsatt
utfordringer med internlogistikk og hvileplass for nattevakt. Bygget er derimot godt egnet for
kommunal teknisk drift med verksted og garasjering.
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3.2 Elvebredden
Elvebredden ligger i Stamphusveien og omfatter bygningsmassen som verkstedet og uteseksjonen
benytter. Bygningsmassen består en plasthall på 400 m2, sanitærbygg på 70 m2, garasje for
søppelbilene på 126 m2, verkstedhall med kontor på ca. 130 m2 og samt lager og garasjer tilknyttet til
verkstedhallen på ca. 250 m2.
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Plasthallen benyttes til lagring og oppstilling av ulike kjøretøy, redskap og materiell. Garasjen for
søppelbilene er delvis isolert og oppvarmet for avtining av både søppelbilene og andre kjøretøy som
har behov for det på vinterstid. Sanitærbygget benyttes til garderober og spiserom for uteseksjonen.
Garderobe og dusjforholdene i sanitærbygget er dårlig i forhold til dagens behov og standard.
Verkstedet er slitt og er lite hensiktsmessig. Når kunder skal inn på kontoret må de gjennom
verkstedhallen som er uheldig i forhold til sikkerhet. Ingen av bygningen er spesielt godt isolert og
sammen med at portene er gamle og til dels utette, fører dette til at varmetapet fra bygningene er
stort.
Det er foretatt en verdivurdering av anlegget av godkjent takstmann.
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3.3 Vaktmesterverksted
Vaktmesterverkstedet er lokalisert i gårdsrommet bak Postgården i et eget bygg mot krysset mellom
Ellensveta og Lorentz Lossius gata. Bygget består i hovedsak av lager og verksted for vaktmesterne. I
tillegg er det noe areal til spiserom og garderobe. Garderobeforholdene tilfredsstiller ikke kravene til
arbeidsmiljø da det mangler dusj, og toalettet ikke har et eget avlukke.
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Bygget består av en betongplate
støpt på bakken med grunnmur av
naturstein. Vegger består av
reisverk som delvis er isolert.
Etasjeskille mellom 1 og 2 etasje
består av trebjelkelag. Det er
høydeforskjell mellom gulvet
garasjen og verksted som gjør det
vanskelig å transportere større ting
inn og ut. Verkstedets utforming
gjør også at det er uhensiktsmessig
å arbeide med større ting.

3.4 Energi
I dag er den samlede energibruken for de tre stedene ca. 580 000 kWh pr år. Fordelt med ca. 27 000
kWh/år på vaktmesterverkstedet, ca. 160 000 kWh/år på Elvebredden og 390 000 kWh/år på
Vegstasjonen. Fordelt på pr kvadratmeter er strømbruken henholdsvis: Vaktmesterverksted ca. 160
kWh/år, Elvebredden ca. 400 kWh/år og Vegstasjonen ca. 300 kWh/år. Det er her benyttet
oppvarmet areal. For å kalles oppvarmet areal skal temperaturen være over 15 grader. For flere av
byggene vil det være en del areal som kun er temperert og har lavere temperatur enn 15 °C. Det er
derfor gjort en omregning av arealene for å komme fram til oppvarmet areal. Arealene som er
benyttet i beregningene er Vaktmesterverksted 170 m2, Elvebredden 400 m2 og Vegstasjonen 1290
m2. Av de tre stedene er det kun vegstasjonen som har ventilasjonsanlegg. Elvebredden har avtrekk
fra verkstedet som kjøres i driftstiden.
Ved å rehabilitere Vegstasjonen vil man kunne redusere energibruken med 50-75 kWh/år m2, samlet
vil dette utgjøre en reduksjon på 65 000 - 95 000 kWh pr år for hele bygget. Ved å rehabilitere
vegstasjonen og samle alle der vil man kunne spare 250 000 – 280 000 kWh/år. Dette forutsetter null
energibruk ved Elvebredden og Vaktmesterverkstedet, som i praksis vil si at disse må avhendes.
Framtidig energibruk ved disse byggene hvis de beholdes og dagens brukere flyttes til vegstasjonen
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er vanskelig å tallfeste, da energibruken er sterkt avhengig av bruken og hva slags tilpasninger som
gjøres før eventuelle nye brukere tar i bruk byggene.
Til sammenligning er energikravene i gjeldende teknisk forskrift for kontorer 110 kWh/år m2 og
verksted 140 (160) kWh/år m2. Tallet i parrantes er for arealer der varmegjenvinning av
ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensing/smitte.

4 Innhold i Respons og beredskapssenter
Et Respons og beredskapssenter vil samle en rekke funksjoner som i dag er spredt rundt omkring.
Synergien ved samling av tjenestene og avvikling av eksisterende anlegg beskrives nærmere i kapittel
7 og 8. I dette kapittelet gis en opplisting av funksjoner som er tenkt å inngå i et felles område.

4.1 Responsfunksjon
Som innledningsvis beskrevet er responsfunksjon og bakvaktordning noe av kjernen i Respons og
beredskapssenter og ny omsorgsstruktur. En responsfunksjon vil kunne kommunisere med bruker,
motta ulike signaler og alarmer, filtrere disse, og styre nødvendig ressursbruk for respons. En kan
også kalle dette «å behovsstyre ressursbruken» Grovt sett kan en si at en ikke skal bruke ressurser på
å kontrollere og sjekke at ting er i orden. Teknologien skal gjøre dette for oss, sånn at våre
menneskelige ressurser kan brukes mest mulig til utførende arbeidsoppgaver. Dette krever en
menneskelig kompetanse og et teknologisk grensesnitt mot de ulike funksjoner et slikt mottak skal
ha.
Teknologier som gir store innsparinger og kontroll er:
- Velferdsteknologi som trygghetsalarm, fallalarm, døralarm, smarthusteknologi,
posisjonsteknologi (GPS), kommunikasjons og utvekslingsutstyr
- Varslingssystemer for Vann og avløpsanlegg
- Bygningsovervåkning, brann, innbrudd, kuldevakt, vannlekkasje osv
- Sentrale driftssystem. Drifte tekniske anlegg i bygninger sentralt
Tilgjengelige ressurser/ bakvakter for å utføre oppgaver kan være:
- Hjemmetjeneste
- Brann
- Bakvakt vaktmester
- Bakvakt VA
Potensialet i samarbeid med våre nabokommuner på dette området vil være stort. Det er ikke
nødvendigvis helsefaglig personell som skal rykke ut på alle velferdsteknologialarmer. En
trygghetsalarm kan handle om flere ting, eksempelvis at en person ikke får til å lukke igjen vinduet
eller kanskje det er noe feil med en trappeheis, da kan en vaktmester rykke ut. I fremtiden vil det bli
knapphet på helsefaglig personell, det er da viktig å bruke disse ressursene på riktig måte. Scenariene
og mulighetene er mange. I vår digitaliserte verden er det heller ikke nødvendig å være lommekjent
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med nabokommunens ledningsnett når en har all tilgjengelig informasjon med VA kart og gps på et
nettbrett. Felles bakvaktordninger med nabokommuner vil gi en langt lavere kostnad på
vaktordninger og beredskap enn det gjør som en kommune.
Røros har 24/7-365 brannberedskap og vaktordning. Røros kommune har en brannberedskap som
koster drøyt 4 millioner mer enn kommuner av tilsvarende størrelse. Dette skyldes i hovedsak vår
kulturarv og status som verdensarvsted. Dette er en ressurs som kan og bør utnyttes bedre ved bl.a.
responsfunksjon.
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Figur 4.1 skjematisk fremstilling av responsfunksjon

4.2 Forvaltning, drift og vedlikehold av velferdsteknologi og hjelpemidler.
Verksted og lager for hjelpemidler er i dag lokalisert ved Røros sykehjem. Det er naturlig å lokalisere
dette i et felles verksted for vaktmestre. En vil da spare ett verksted, og en vil kunne ha overlapp på
ressursbruken blant vaktmestre og bruke felles ressurser. Lager for hjelpemidler er plasskrevende, og
de bør ikke stues vekk i alle tilgjengelige rom på våre sykehjem. Hjelpemidler og velferdsteknologi vil
i fremtiden omhandle vel så mye private hjem som kommunens egne institusjoner.
Velferdsteknologi skal tas i bruk i private hjem, kommunal boligmasse og institusjoner, og det skal
legge til rette for at folk flest skal ta i bruk en ny generasjon teknologi som er basert på digitale og
nettbaserte løsninger for å sikre liv og verdier. I dette arbeidet skal det framover skapes løsninger i
Røros Respons og beredskapssenter som betjener alle aktørene med kompetanse i egen organisasjon
på anskaffelse, leverandøroppfølging, vedlikehold, trening og bruk av velferdsteknologi. Aktørene er
klar på at kommunen må stå sentralt i bygge den kompetanse som er troverdig i oppgaven som
rådgiver for publikum og brukere.
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4.3 Kraftsenter (samling av nødetater)
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Overordna målsetninger for samling av nødetater:
- Skape et trygt Røros (region) samfunn i et godt samarbeid mellom alle nødetater.
- Tilby alle nødetater hensiktsmessige og fremtidsretta lokaler
- Etablere et energieffektivt, miljøvennlig og arealeffektivt bygg som gir lave driftskostnader
- Egnede lokaler for sivilforsvaret
- Legge til rette for synergieffekter på tvers av etater/ tjenester
Det vil også være naturlig å legge et krise/ beredskapsrom i en slik samlokalisering. Kommunens
kriserom er i dag definert i postgårdens kjellerlokaler, noe som kan være svært uhensiktsmessig ved
en større hendelse i sentrum
Politiet har i møte med administrasjonen gitt uttrykk for å være positive til en slik samlokalisering i
Gjøsvika. De har utnevnt en representant til å delta i prosjekteringsgruppe. De har i dag en leieavtale
med Statsbygg som går ut 31.12.17. Politiet har ikke fasiliteter i dag i forhold til hva som kreves av en
slik etat.
Røros kommune leier lokaler i Veksthuset til sivilforsvaret i dag. Dette har en årlig kostnad på kr.
160.000,-

4.5 Teknisk drift.
De ulike tekniske driftsenhetene er i dag spredt rundt og mister derfor en del synergier som bl.a
felles verksted, utstyrslager og samordninger av arbeidsoppgaver. Samling vil være svært positivt for
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å løse behovet for de tjenester teknisk drift skal levere, og vil gi en større fleksibilitet med en
dynamisk organisasjon. Eksisterende lokaler på vegstasjonen vil ved en rehabilitering være godt
egnet for å samle teknisk drift, med verksteder, garasjeanlegg og kontordel. En vil da kunne samle
administrasjon på drift, vaktmestre og uteseksjon. Dette gir et større og mer samlende miljø, og
forhåpentlig vis også større samhandling om oppgaver.
Å opprettholde egen innsamling
av avfall er svært viktig i forhold
til vår verdikjede. Dette gir det
mannskapsgrunnlaget vi har i
dag. Uten dette vil det være
utfordrende å opprettholde
brøytevaktordningen som er i
dag. Teknisk utetjenester har
heller ikke mulighet til å
vedlikeholde ledningsnettet og
veier i samme grad som i dag
uten dette mannskapsgrunnlaget. Å kjøpe tjenester
for brøyting, vedlikehold av
veier og vedlikehold av
ledningsnett vil gi en helt annen
kostnad enn vi har i dag.
Bil og mannskap har samme kostnad uansett hvor denne er. Dette påvirker ikke at vi kan ha et godt
samarbeid med FIAS.

5 Plassering av ambulanse

For plassering av ambulanse er det 2 lokasjoner
som kan være aktuelle. Lokalisering sammen
med brann og politi i Respons og
beredskapssenter eller plassering ved Røros
helsestasjon. Begge lokasjoner kan ha sine
fordeler og ulemper.
Kostnadsmessig er det dyrere å bygge ved
Helsesenteret, noe erfaringstall fra
byggeprosjekt i 2008 viser. Regnskap i
årsmelding fra 2009 viser at siste utbygging ved
Helsesenteret kostet 30.000 kr/m2 når en
trekker i fra kostnadene ved utenomhus arbeid.

Noe billigere areal blir det når en andel av utbygging er garasjer, men det er likevel en sterk indikator
på at byggekostnad her vil være atskillig høyere enn ved tilsvarende areal ved vegstasjonen som har
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en dokumentert kostnad på 12 – 13.000 kr/m2 jf utbygging av industriområde i Havsjøveien. Det er
mindre muligheter for videre utvikling i området ved Helsestasjonen, men det er plass til å etablere
et byggetrinn som ambulansen vil kreve. Inn og utkjøringsmuligheter for utrykningskjøretøy er noe
utfordrende ved helsestasjonen. Et moment i vurdering er også å se på ambulansens
transportoppdrag og struktur. Det er relativt lite kjøring til helsestasjon/ Røros sykehus.
Hovedtyngden av ambulansetransport skjer til St. Olavs Trondheim og Tynset sykhus. Det tredje
alternativet er om ambulanse finner egnede lokaler i det private markedet, eller at Røros kommune
ikke ønsker å tilby lokaler. Røros kommune har ingen plikt til å tilby lokaler til hverken politi eller
ambulanse, men en ser helt klart at det er positivt for Røros samfunnet om kommunen har en aktiv
rolle i det.
To byggeprosjekter koster mer enn ett. Totalt vil det bli dyrere med to byggeprosjekter fremfor ett.
Dette har sammenheng med grunnkostnader. Kostnader i egen administrasjon med to
anskaffelsesprosesser og byggeledelser, mer konsulentbruk og entreprenørens riggkostnader. Samlet
vil dette utgjøre mer enn 1 million kroner.

6 kompetanseplan og organisering
Kapasitet må økes ved omstilling og investeringer. Dagens kompetanse videreutvikles for økt
kapasitet.
Å bygge nye bygg og/ eller rehabilitere er ikke nødvendigvis noen omstilling i seg selv. Endring av
bygningsstrukturen er en følge av at en utvikler mer effektive og andre måter å levere tjenester på.
Det betyr at bygningsstrukturen imøtekommer de behov som fremkommer gjennom utvikling av
organisasjon og måter å arbeide på. I tillegg kan en også ha stor effekt av å utvikle bedre
arealeffektivitet med utvikling av nye bygg. Det er overordnet viktig at en i omstillingsarbeid (som
Respons og beredskapssenter er) jobber med organisasjon og kompetanseplan på lik linje som i ny
omsorgsstruktur.
Et prosjekt som respons og beredskapssenter vil derfor kreve utvikling av fremtidig organisering og
kartlegging av kompetansebehov i sammenheng med et byggeprosjekt. Dette henger blant annet
sammen med hvilke funksjoner en skal ha og struktur i forhold til nabokommuner, vaktordninger,
bruk og utnyttelse av teknologi og hjelpemidler.

7 Nytt bygg og eksisterende bygg
Både brann, ambulanse, vaktmestre og uteseksjon har behov for mer hensiktsmessige lokaler og av
bedre standard enn de har i dag. Vegstasjonen ble kjøpt i 2012 og har en solid grunnkonstruksjon
som er vel egnet for rehabilitering som tidligere nevnt. Det er imidlertid svært utfordrende å
rehabilitere og drive beredskap i samme bygg. Det vil være tidkrevende og unødig kostbart. Det har
hele veien siden kjøpet i 2012 vært intensjon å bygge nytt for beredskap/ blålys og rehabilitere
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eksisterende til våre tekniske utetjenester, og siden selge/ avvikle de fasiliteter tekniske utetjenester
har i dag. Logistikken i prosjektet er derfor tenkt som følger:
-

Bygge nytt for brann, ambulanse. Og flytte disse ut av eksisterende bygning. Flyttes inn i nye
lokaler sammen med politi og responssenter og Sivilforsvar.
Rehabilitere eksisterende lokaler og flytte tekniske utetjenester inn i disse, samt verksted og
lager for hjelpemidler og velferdsteknologi.
Selge anlegget i Stamphusveien, og omdisponere lokaler i Postgården (Røros parkering)

Ved å etablere anlegg for ambulanse ved Helsesenteret vil dette måtte skje samtidig som ved
etablering av nye lokaler for brann, for å kunne tømme eksisterende bygg på vegstasjonen.
Alternativt må ambulanse ordne seg lokaler på annet vis. Vi skal være klar til 2020 når eldre
(flod)bølgen kommer.

8 Effekter og synergier med Respons og beredskapssenter
8.1 Behovsstyrt ressursbruk
Som et kjernepunkt vil en kunne knytte en rekke av funksjonene mot den kommunale
responsfunksjonen. Responsfunksjonen ivaretas av brannvakt etter dagens organisering. Dette er i
stor grad en ressurs vi allerede har. I dag er dette trygghetsalarmer hvor brannvakta siler ut omtrent
30% og avverger unødig ressursbruk. En vil kunne tilordne og ha en helt annen ressursstyring enn hva
vi kjenner i dag med denne funksjonen.

8.2 Synergier med samling av nødetater (kraftsenter)
Ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten har vært samlokalisert siden starten av 2000tallet. Først i lokalene til teknisk i Lorents Lossius gate fra 2004 i Hånesveien 1. Denne
samlokaliseringen har gjort ambulanse og brann bedre rustet til å løse arbeidsoppgavene i
forbindelse med rednings- og beredskapsoppgaver. Begge kulturer er blitt godt smeltet sammen i det
daglige fellesskapet og ved deltakelse i hverandres øvelser samt arbeidsoppgaver. Dette har gitt god
samhandling og oppdragsløsning, uten unødig tidstap ved aksjoner. Felles kunnskap om hverandres
gjøremål og handlemåte samt samarbeid har vært gjennomgående og er en suksessfaktor.
Dette er også erfaringer gjort i forbindelse med samlokaliseringen av nødetatene i Gran på Hadeland.
Nødetatene ble her samlokalisert i felles bygg i 2013. Brannsjef Arne Moksnes, lensmann Harald
Leifsen og seksjonsleder Evy Rief i ambulansetjenesten uttalte i Brannmannen nr 4 i 2013:
«..nødetatene har i utgangspunktet begrenset med ressurser, men de har blitt godt kjent med
hverandre og drar lettere veksler på hverandre i akuttfasen. kunnskapen om hverandre gjør at
profesjonsgrensene ikke blir så rigide som de ellers er når vi treffes på et skadested. organiseringen
av skadested blitt lettere å organisere når vi kjenner hverandre bedre og vet hvordan de enkelte
jobber. Det har også blitt bedre debriefer og evalueringer av hendelser. Responstiden og
effektiviteten er bedret med samlokalisering av nødetatene».
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Stortingsmelding 2012-2013 nr 21 side 120 skriver: «ledelsen må videre identifisere forhold som
vanskeliggjør samhandling, og sørge for at det arbeides systematisk sammen med
samarbeidspartnere for å møte disse. Dette kan dreie seg som fysiske tiltak, som for eksempel
tekniske systemer, kommunikasjonssystemer og fysiske lokaliteter, men det kan også være forhold
som å forstå kulturforskjeller mellom ulike organisasjoner, profesjoner og fagmiljøer. Forhold som
manglende kjennskap og forståelse for hverandres roller, arbeidsmetodikk og terminologi, vil i
praksis kunne gjøre det vanskelig å få til et velfungerende samvirke, selv om det på et overordnet
nivå er vedtatt klare mål og ambisjoner».
Senest i media uttalte justisminister Per-Willy Amundsen den 30.3.17 at han ønsker samlokalisering
og at det medfører bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser. Informasjon
skal deles og innsats skal samordnes raskt og uten unødig tidsbruk.
Ved å videreutvikle samlokaliseringen i Hånesveien 1, og i tillegg få med politiet, vil dette gjøre
beredskapsetatene i Røros enda mer styrket for fremtiden. Å splitte nåværende samlokalisering med
ambulanse og brann vil være et tilbakeskritt med tanke på samvirke, samhandling og håndtering av
hendelser.
En annen positiv faktor ved samlokalisering med nødetatene er at en kan få rustet opp lokalene til
dagens krav til arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i lokalene til brann- og
redningstjenesten i Hånesveien 1 den 13.9.2016. Arbeidstilsynet ga i dette tilsynet bl.a pålegg om
etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved brannstasjonen.
Fristen for at pålegget skal vurderes som oppfylt må dokumenteres med fremdriftsplan innen
31.12.2017.
Nødetatene vil dra nytte av felles arealer ved at utgiftene blir fordelt på flere aktører. Dette er
garderober, møterom/undervisningsrom, utvendig øvingsareal, felles personalrom, spiserom,
hybeldel, garasjeanlegg, vaskehall og felles treningsrom. Møterom og undervisningsrom er vesentlig
for alle tre nødetater med tanke på lovpålagte oppgaver innen den enkelte etat. Dette er både
teoretiske og fysiske krav. Et slikt møterom bør også være av en slik standard at kommunens
kriseledelse kan benytte dette ved aksjoner og øvelser. I dag møter kriseledelsen ved slike tilfeller i
møterommet i underetasjen til servicetorget, men dette rommet har ikke nødvendig utrustning til å
takle en pågående aksjon av en viss karakter.
Røros brann- og redningstjeneste gjennomfører jevnlig kurs i regi av Norges brannskole for å utdanne
nye brannkonstabler og utrykningsledere for våre fire kommuner, men også for andre brannvesen
som leier tjenester av oss. Dette er både teoriundervisning og praktiske øvelser. Røros brann- og
redningstjeneste leier i dag undervisningsrom av Røros resurs for teoriundervisning med
videooverføring i samarbeid med Gauldal brann IKS. Det er eget utvendig øvingsanlegg i Hånesveien
1 for lovpålagt røykdykking med mer. Dette anlegget blir også utleid til andre brannvesen, vet at
Røros brann- og redningstjeneste stiller med instruktører og veiledning.
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8.3 Samling av teknisk drift
Samling av teknisk drift vil gi en større samlet enhet med bred kompetanse som vil gi rom for bedre
samhandling og løsning av oppgaver med felles tverrfaglige ressurser. En vil dra nytte av felles
arealer, lager, verksteder og utstyrspark. En kan i større grad kombinere felles arealer til flere formål.

8.4 Nabokommuner.
En responsfunksjon og felles bakvakt ordninger vil ha et stort potensial i samarbeid med våre
nabokommuner. Det vil gi en betydelig økt trygghet for brukere og større faglig kompetanse og
bredde. Dette vil gjelde tilnærmet alle fagområder tilknyttet respons og vaktordning. Økonomisk vil
grunnlaget bli større og dermed samlet gi en større økonomisk gevinst som følge av mer felles
ressursbruk.
Det er politisk vedtatt at Røros kommune skal invitere nabokommuner inn i samarbeid om «teknisk
senter» med felles bakvaktfunksjoner. Det har foreløpig vært tema på Rådmannsmøte, men det er
ikke konkret etablert et felles vedtak om samarbeid i prosjektet. Ved et endelig politisk vedtak, vil det
raskt bli satt i gang en prosess med formelle avklaringer der avtaler blir formalisert med
nabokommuner.

8.5 Kommunal beredskap og kriserom
Røros kommune har i dag ikke et vel egnet kriserom, et rom med denne funksjonen vil kunne ha
flerbruk i nytt respons og beredskapssenter. Dette er et rom som også vil kunne benyttes av andre
krise og beredskapsenheter. Det er ikke ideelt at dagens kriserom er beliggende midt i Røros sentrum
ved en større hendelse i nettopp sentrum, da det i verste fall må evakueres.

9 Økonomiplan og økonomiske effekter
9.1 Investering og finansiering.
Byggekostnader til politi og ambulanse er selvfinansierende i den grad husleie finansierer drift og
investering. Arealkostnaden for et bygg med kombinert garasjering, beredskaps og
administrasjonsfunksjoner vil ligge rundt 13.000 kr/m2. Med et estimert kvadratbehov på 1600m2
for politi, brann, ambulanse, sivilforsvaret og en administrasjonsdel tilsvarer dette 24 millioner
medregnet inventar. Ut fra meldt arealbehov vil omtrent halvparten av dette arealet være til
eksterne leietakere. Det betyr at 12 millioner finansieres med leieinntekter. I tillegg vil det komme en
andel av fellesarealer på rundt 400 – 500m2 som kan være, møterom, kantine, oppholdsrom,
vaskerom, vaskehall osv. Kostnaden på fellesarealer kan bli 6 – 8 millioner.
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Eksisterende bygg (hvor bl.a brann og ambulanse er lokalisert i dag) vil gi rom for Teknisk drift med
hjelpemidler, vaktmestre og uteseksjon. Bygget er 37 år gammelt og har et større behov for en
rehabilitering. En rehabilitering vil ligge på rundt 8 millioner. Denne kostnaden dekkes tilnærmet inn
ved salg av dagens anlegg ved «elvebredden» i Stamphusveien. Investeringer kan settes opp i
tabellform:

Nytt bygg egne funksjoner, brann, responssenter,
administrasjon
Nytt bygg eksterne leietakere, politi, ambulanse,
sivilforsvar
Rehabilitering av eksisterende lokaler, hjelpemidler,
vaktmestre og uteseksjon.
Salg av eksisterende anlegg i Stamphusveien
Lagerhall og uteområde
Felles arealer

Bruk av Fond avsatt til Sivilforsvar formål
Finansieringsbehov

Investering
12.000.000

Kommentarer

12.000.000

Dekkes inn med
husleie inntekter

8.000.000
-5.000.000
3.000.000
6.000.000

Etter Verdivurdering
Halvparten dekkes
inn med husleie
inntekter

-1.500.000
34.500.000

Det understrekes at de fremstilte tall er budsjett tall, i et byggeprosjekt vil tilbudte priser fremlegges for vedtak i
kommunestyret

Det vil kunne være aktuelt å flytte Røros parkering til dagens lokaler for vaktmestre i postgården. På
denne måten vil all bygningsmasse være i bruk med unntak av anlegg i Stamphusveien som selges.

9.2 Økonomiske effekter på drift
For Røros kommune handler det økonomisk om å unngå eller å begrense en potensiell
kostnadsvekst på 75 millioner fra 2020 og utover som følge av økt tjenestebehov innen helse og
omsorg. Velferdsteknologi, responsfunksjon og vakt/ bakvakt er vesentlig for å hindre en slik vekst.
For å unngå en slik kostnadsøkning handler mye om å flytte tjenestene lengre ned i omsorgstrappa.
Hjelpe folk til å bo og føle trygghet i eget hjem fremfor å plassere de i institusjon.
I Drift og ressursanalyse av Røros kommune (Rune Devold AS) pekes det på som en større utfordring
at veldig mange brukere ber om hjemmetjenester, som delvis kunne ha vært erstattet med
trygghetsteknologi. Noe som er et påvist effektivitetstap. Den samme analysen viser at Røros taper
10 – 11 millioner kr/ år i effektivitet, fordi folk søker seg til kommunens omsorgsboliger i stedet for å
bo i eget hjem. Oppgitt grunn for dette er behov for trygghet. Velferdsteknologi kan hjelpe brukere til
å bli mer trygge i eget hjem, og dermed øke effektiviteten i tjenestene i Røros kommune.
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Beregning av synergier og kost – nytte betraktninger kan være utfordrende å konkretisere. De tall
som er presentert i dette kapitlet støtter seg på «En nytte-kostanalyse» rapport som er utarbeidet
gjennom et samarbeid med KS og norut. Rapporten er fra 2009, men gir likevel gode pekepinner og
grunnlag for vurderinger. Rapporten heter: Ny teknologi i pleie og omsorg En kost – nytteanalyse av
smarthusteknologi og videokonsultasjoner.
NORUT-analysen konkluderte med at smarthusteknologi kan bidra til økt trygghet og
samfunnsmessig (nasjonal) økonomisk lønnsomhet med 14,45 mrd. kroner årlig (2008-kr), og at
gjennomsnittskommunen på Røros’s størrelse vil kunne realisere besparelser på inntil 14,4 mill kr pr
år (2008-kr). Beregningene tok utgangspunkt i antall eldre, normal forekomst av demens og normal
fordeling av disse som får institusjonsplass og andelen som vil kunne bo og motta tjenester hjemme
lengre med teknologistøtte.

NORUT-analysen studerte også effekten av å bruke videokonferanse for å utøve tilsyn i
kombinasjon med fysisk tilsyn ved oppmøte. Også her var grunnlaget knyttet til demente på linje
med smarthusteknologi-caset ovenfor. Video-caset forutsatte moderat bruk av video.
Samfunnsøkonomisk nytteverdi ble beregnet til 2,1 mrd kr pr år (2008-kr), i
gjennomsnittskommunen tilsvarende omtrent Røros’s størrelse var effekten 4,9 mill kr (2008-kr).
Alt i alt ble det beregnet at effektene av teknologi under moderate forutsetninger vil øke
tryggheten, og at den økonomiske effekten vil kunne kommune opp mot 15-20 mill kr i en
kommune på Røros’s størrelse.
Røros kommunes brannberedskap koster omtrent 4 millioner mer enn i sammenlignbare kommuner,
dette er kostnader vi uansett må ta grunnet verdensarven. Her er det rom for skjerpet
kapasitetsutnyttelse og et potensial med å utnytte en slik ressurs på en god måte. Vi har i dag
brannvakt 24/7-365 som med kompetansebygging og teknologibruk kan fungere som
responsfunksjon. Dette er en kostnad vi allerede har, slik at en responsfunksjon vil ikke tilføre større
kostnader.
Utsiling av trygghetsalarmer utgjør i dag 30% av mottatte alarmer og tilsvarer med dagens volum kr.
150.000 i sparte kostnader. Ved en ekspansjon med bruk av trygghetsteknologi som vil skje fra 2020
kan en påregne at en slik utsiling på litt sikt utgjør kr 500.000 i sparte unødvendige aksjoner.
Tilsvarende kan det spares store beløp i samarbeid med nabokommuner på bruk av teknologi og
bakvaktordninger på ulike fagområder.
Det må påregnes en stor økning i antall som vil trenge bistand på natt når en ser på
befolkningsutviklingen etter 2020. Trygghetsteknologi vil påvirke behovet for å utløse besøk av
nattvakta og kunne forhindre behov for å øke mannskapet i ambulerende nattevakt med en
kostnadseffekt på 1,5 millioner. Til sammenligning sparer Ladesletta Helse og Velferdssenter i
Trondheim drøyt 2 millioner i nattevaktfunksjoner med velferdsteknologi.
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Røros kommune betaler husleie for lokaler til sivilforsvaret i dag. Ved etablering av egne arealer som
finansieres av eget fond vil en spare 160.000,- kr/år i husleie.
Samling av funksjoner vil gi økt arealeffektivitet og deling/ sambruk av en rekke funksjoner som bl.a.
møterom, treningsrom, spiserom/ kantine, vaskehall, garderober. Å samle flere verksteder i ett vil
også gi en god innsparing med mindre samlet verkstedareal og utstyr. Det vil også samle ressursene
og kompetansen. Det vil gi god effekt å samle funksjoner, planlegging av arbeidsdag/ uke for drift,
dynamisk, vi må hele tiden tilpasse oss et behov. Ett vaktmester verksted i stedet for 2 gir en
besparelse på 100.000 årlig besparelse på driftskostnader.
Den totale Innsparingen på energikostnader ved samling av tjenestene utgjør nærmere kr 200.000 i
årlige driftskostnader.
Noen tallfestede innsparinger kan listes opp i tabellform:
Tiltak
Teknologi og responsfunksjon for hjemmeboende
Redusert energiforbruk
Utsiling av trygghetsalarmer
Spart husleie til lokaler for sivilforsvaret
Reduserte arealkostnader verksted
Sambruk av arealer med eksterne leietakere
Redusert bruk av nattevakt (1,8 – 2 årsverk)

Økonomisk innsparingspotensial
15.000.000
200.000
500.000
160.000
100.000
100.000
1.500.000

Tiltak som ikke er tallfestet er Frigjøring av vaktmester ressurser til å utføre oppgaver som følge av
sentral driftsstyring og overvåkning.
Felles vaktordninger med nabokommuner

10 konklusjon og referanser
Røros kommune står ovenfor store utfordringer med økning i tjenestebehov som følge av endring i
alderssammensetning i årene fremover og særlig i fra 2020. Det vil ikke være økonomisk bærekraft i
å utøve tjenesteytinga på samme måte som vi har gjort frem til i dag. Organisasjonen og måten vi
jobber på må derfor utvikles og endres slik at tjenester kan leveres på en mest mulig god og effektiv
måte. For Røros kommune handler dette om å unngå store fremtidige kostnader. Det vil si levere
mer tjenester med tilnærmet samme ressursgrunnlag.
Noe som vil ha god effekt er å yte tjenester lengre ned i omsorgstrappa enn hva vi tradisjonelt har
gjort. Å hjelpe folk til å bo i eget hjem, eller omsorgsbolig vil gi stor økonomisk effekt. Dette kan
gjøres med økt fokus på velferdsteknologi, hjelpemidler, boligtilpasning og opptrening. En
responsfunksjon og bakvaktordninger vil være avgjørende for å få til dette på en god og effektiv
måte.
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En rekke kommunale og andre offentlige tjenester er i dag spredt rundt omkring i til dels dårlige
fasiliteter som ikke møter krav og behov i arbeidshverdagen på en god måte. Å samle enhetene vil gi
gode synergier og gi totalt reduserte arealbehov og sparte kostnader. En vil på denne måten være
bedre rustet for samlet å levere tjenester i samfunnet om det er krise, beredskap eller driftsmessig
vedlikehold.
I større byer kan det være hensiktsmessig å ha egen Helsevakt, noe Trondheim i samarbeid med sine
nabokommuner har etablert. I regionen her er vi ikke større enn at en slik funksjon ikke bare kan
være av helserelatert art, men også omfatte andre drift og beredskapstjenester det offentlige skal
levere. Det økonomiske og kvalitetsmessige potensialet blir større med en slik bredde og med god
lokalkunnskap og eksisterende synergier. Ved et samarbeid med våre nabokommuner vil dette bli
enda mer forsterket. En samling av nødetatene vil gi et sterkt samlet kraftsenter i regionen.

Referanser og lesetips.
-

Framtidsbilder for Røros beredskapssenter, Helsevakt og senter for trygghetstjenester, Rune Devold AS
KS Norut: Ny teknologi i pleie og omsorg: en kost – nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner
NOU 2011 Innovasjon i omsorg
Fagrapport om implementering av velferdsteknologi, Helsedirektoratet
Sintef: evaluering av velferdsteknologi

Andre kommuner eller steder det er etablert eller jobbes med samlokalisering av nødetater:
Eigersund kommune
Gran og Lunner kommuner
Flekkefjord kommune
Grimstad
Sandnes
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