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1 RÅDMANNENS FORORD
Budsjett og økonomiplan er rådmannens viktigste arbeidsdokument der kommunestyret i sitt
vedtak legger rammer for nivå og fordeling av ressurser til de ulike tjenesteområdene. Det
overordnede målet med rådmannens budsjettforslag er å sørge for at kommunen har en sunn
økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud både på kort og lang sikt. Rådmannen i
Røros kommune legger frem budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020 -2022 med avsetning til
disposisjonsfondet hvert år i perioden. Dette gir signaler om god økonomisk styring og kontroll,
hvor målet i løpet av de nærmeste årene er å ha bygd opp en sunn økonomi. Det er likevel viktig
å formidle at rammene er marginale for å håndtere større endringer og svingninger som kan
oppstå i løpet av et budsjettår. Fortsatt økning av disposjonsfondet er derfor avgjørende viktig. En
positiv befolkningsutvikling er grunnleggende viktig for kommunens økonomi da dette vil
gjenspeile de statlige rammeoverfrøingene.
Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for
neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling, har rådmannen tatt
utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett,
samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. I dette ligger også føringer gitt i det
interkommunale samarbeidet, hovedsakelig sammen med Holtålen og Os kommuner.
Samarbeidsområdene er i hovedsak forankret i samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene,
og i den forbindelse ble det fremforhandlet en nøkkel for kostnadsfordeling som skal tas i bruk fra
010119. Den innebærer at 60 % skal fordeles etter folketall, 40 % fordeles med 1/3 på hver av
kommunene.
Med en driftsutgift i 2018 på 490 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det viktig
å fokusere både på omfang og bredde i det tilbudet som gis. Rådmannen har mange ulike forhold
å ta hensyn til når budsjettet skal legges fram til behandling. De siste årene har
budsjettprosessen vært lagt opp slik at kommunestyret om våren samles til dialogkonferanse
sammen med administrativ ledelse og tillitsvalgte. I konferansen kommer det forslag til prioriterte
områder som behandles i kommunestyret før sommeren. Vedtaket her gir styringssignaler til
rådmannen om hvilke tjenester og områder som ønskes prioritert og utredet nærmere. Dette tar
rådmannen med seg inn i det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan.
Følgende prioriteringer ble på bakgrunn av dialogkonferansen vedtatt i kommunestyret i juni
2018:
•
•
•

Primærtjenester, herunder skoler, barnehager og eldreomsorg
Boligpolitikk
Oppfølging av planverk med særlig vekt på folkehelseplanen

Rådmannen har lagt disse prioriteringene til grunn i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. I
tillegg er også tidligere års prioriteringer videreført da dette er store tiltak og prosesser som vil gå
over flere år. Det er viktig i den sammenhengen å framheve endring av omsorgsstruktur som i
hovedsak tydeliggjøres i investeringsbudsjettet med byggestart i 2019, utredning av ny
barnehagestruktur, planarbeid, satsing på kompetansebygging gjennom oppfølging av tiltakene i
kompetanseplan og videre satsing på næringsutvikling som vedtatt i den reviderte
næringsplanen. For å kunne løse flere sentrale utfordringer innen næringsutvikling hvor
kommunen i hovedsak har en tilretteleggerrolle, er det parallelt viktig å fortsette arbeidet med å få
på plass viktig planer. I rådmannens forslag til budsjett for 2019 ligger det derfor også midler til
arbeidet med reguleringsplan for sørsiden av jernbanen. Arbeidet med kommuneplanens arealdel
er inne i sluttfasen og skal behandles politisk tidlig i 2019. Rammene kan også gi en mulighet for
oppstart av arbeidet med kommunedelplan sentrum.
Klima- og miljøplanen følges også opp innenfor ulike virksomheter og tjenester. I
investeringbudsjettet er det lagt inn midler for bygging av ladestasjoner, og EPC -prosjektet
(energieffektivisering av bygg) er i sluttfasen og vi ser at forbruket har gått ned som følge av
dette. Vi er også i startfasen av utforming av anbud for ny bilpark for hjemmetjenesten der
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ambisjonen er en størst mulig andel utslippsfrie biler. Reduksjon av tjenestereiser gjennom økt
bruk av videokonferanseutstyr i alle virksomheter er også et godt bidrag i arbeidet.
Rådmannens budsjettforslag 2019 og økonomiplan 2020-2022 må oppfattes som et svært stramt,
men likevel forsvarlig budsjett. Virksomhetsrammene er holdt på omtrent samme nivå som 2018.
Hjemmebaserte tjenester er imidlertid styrket i forhold til budsjett 201 8. Folkehelsearbeidet
gjennomsyrer ulike virksomheter, og det er satt av midler til folkehelsekoordinator. Dette er i tråd
med politiske prioriteringer. Budsjettet har også fått et nytt ansvar – samisk forvaltningsområde.
Et langsiktig arbeid er i startgropa – et arbeid som representerer et helhetlig
organisasjonsutviklingsarbeid i samspill med samisk befolkning og innbyggerne for øvrig.
Det vil fortsatt være behov for ytterligere effektiviseringstiltak. For at kommunen skal oppfylle
kravene må den drives effektivt med innovasjon i arbeidsprosesser og tilrettelegging for bruk av
ny teknologi. For å få dette til må det være evne og vilje til å drive endringsarbeid og innovasjon.
Arbeidsgiverstrategien som er vedtatt vektlegger arbeid med dette. Derfor drives det utviklings og kompetansehevende tiltak på dette feltet. Dette betyr i praksis omstilling både fo r innbyggere,
ansatte, ledere og politikere. Et godt bilde på dette er at budsjettet som nå tar høyde for
omfattende investeringer spesielt innen omsorgssektoren, skal gi mer effektiv drift på sikt, og
samtidig være tilpasset ulike behov hos brukerne med differensierte tiltak. Dette vil bli belyst flere
steder i dette dokumentet, spesielt under kapitlet kommunalsjef helse og omsorg.
Kommunens innbyggere kan også bidra til å skape et sterkt velferdssamfunn. Derfor er
medborgerdialog og innbyggerinolvering satt på dagsorden i 2018, og arbeidet her fortsetter inn i
årene framover. Komite kultur og samfunnsutvikling arbeider med å utforme en strategi for
medborgerdialog og nærdemokrati som skal til behandling i 2019. Undervegs i dette arbeidet skal
ulike modeller prøves ut sammen med utvalgte innbyggergrupper, blant annet med ungdom og
flyktninger. Dette vil i årene framover prege kommunens måte å samhandle med innbyggere og
brukere på.
Vi skal også fortsatt ha fokus på å utvikle kommunikasjonen, både eksternt og internt. Det har
vært en god utvikling på dette feltet, ikke minst med et målrettet arbeid med vår
kommunikasjonsstrategi «Innsiden reflekteres på utsiden». Dette arbeidet skal fortsette slik at vi
sikrer innbyggerne våre god informasjon og mulighet for involering.
Røros kommune har svært mange dyktige og dedikerte medarbeidere som bidrar til gode
velferdstjenester for innbyggerne våre. Kommunen har en liten, men en effektiv og tverrfaglig
administrasjon som samspiller godt med virksomhetene som på sin side ivaretar sine
ansvarsområder på en god måte. Rådmannen er også spesielt fornøyd med at antall lærlinger
går opp, og at praksisstudenter og traineer fortsetter å bidra til fornyelse av kommunens
arbeidsmåter, og til tjenesteproduksjonen generelt.
Rådmannen legger med dette frem budsjett 2019 og økonomiplan 2020 -2022 som vektlegger
fortsatt god styring innenfor begrensede rammer.

Røros, 2. november 2018
Kjersti Forbord Jensås
Konst. rådmann
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1.1 Politisk og administrativ organisering
1.1.1 Organisasjonskart politisk organisering

1.1.2 Organisasjonskart administrasjonen

1.2 Organisasjon
Rådmannen gjennomførte en evaluering av administrativ organisering i 2018. Dette var en
prosess med stor grad av medvirkning fra virksomhetene/ansatte. Dette har ført til endringer
som vil ha virkning fra 010119:
• Kulturskolen blir en del av virksomhet kultur og fritid
• Brekken oppvekst- og lokalsenter og Glåmos oppvekstsenter blir en virksomhet
med felles leder
• PPT blir en del av nåværende virksomhet flyktningtjeneste/voksenopplæring som
endrer navn til Røros lærings- og veiledningstjeneste
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•
•

Røros tar over vertskommuneansvaret for NAV der også Os kommune blir med,
og NAV blir da en ny virksomhet
Organisasjonsavdelingen endrer navn til HR-avdeling (Human Resource) som blir
en bedre betegnelse for avdelingens ansvarsområde

I tillegg vil fagbenevnelser på kommunalsjefene falle bort fra 010119, men p.t. har de samme
oppfølgingsområder.
Røros kommune har de siste 4-5 år gått gjennom en omfattende endrings- og
omstillingsfase. Dette er imidlertid ikke noe som «går over», da endringsarbeid ikke er et
prosjektarbeid, men en vedvarende situasjon. Endring og utvikling er en konstant faktor, og
organisasjonen må endre seg i takt med endringer i rammefaktorer og samfunnet for øvrig.
Derfor fortsetter arbeidet også inn i 2019 og i hele økonomiplanperioden.
Vi bruker verktøyet «Kommunekompasset» som veiledende for hvordan vi prioriterer
organisasjonsutviklingsarbeidet. Det ble gjennomført en ny evaluering på slutten av 2017.
Resultatet av denne la grunnlaget for vedtaket på en ny utviklingsstrategi, «Utviklingsstrategi
2 – 2018-2020». Med denne utviklingsstrategien tar kommunen sikte på å bevege
kommunen ytterligere i retning av det som mange kaller 3.0-kommunen, eller
samskapingskommunen. Kommune 3.0 har et tydeligere fokus på at den gode kommunen
skapes sammen med innbyggerne, næringsliv og besøkende. Med bakgrunn i dette skal vi
fortsette arbeidet med utgangspunkt i følgende delstrategier:
1. Helhetlig styring – implementering og videreutvikling
2. Kommunen som politisk-demokratisk arena – innbyggerorientering og
medborgerskap
3. Servicekommunen Røros – tilgjengelighet og brukerorientering
4. Digital transformasjon
Delstrategi 1 innebærer også at vi skal systematisere arbeidet med oppfølging av vedtatte
planer. De overordnede planene og dokumentene som er vedtatt og som bygger på
kommuneplanens samfunnsdel, legger føringer for innholdet i budsjett- og økonomiplan og
styringskortene. Disse sammenhengene i plansystemet er komplekse og skal systematiseres
og skisseres blant annet i tilknytning til innføringen av et nytt budsjett-, plan- og
analyseverktøy, jf kommentarer under økonomiavdelingen. Delstrategi 2 ivaretas av komite
for kultur og samfunnsutvikling og deres arbeid legges fram for kommunestyret til behandling
i 2019.
Delstrategi 3 er startet opp som del av lederutviklingsprogrammet, mens digital
transformasjon har vært, og kommer til å være, en svært sentral del av organisasjons- og
tjenesteutviklingen. Dette vil stille krav til endringsledelse og påvirke våre medarbeidere i
form av krav til endrede arbeidsprosesser og våre brukere gjennom effektivisering av
tjenester. Vi er også tatt opp i et nettverk i regi av kommunal- og
moderniseringsdepartementet og KS som vil fortsette i 2019. Formålet med dette nettverket
er å bidra til økt kompetanse i organisasjonen til arbeidet med digital transformasjon.
Arbeidsgiverstrategien ligger som et godt fundament for organisasjons- og
medarbeiderutviklingen i Røros kommune. De ulike prioriterte områdene er i hovedsak under
arbeid på ulike måter og ulike nivå i organisasjonen, og dette vil fortsette inn i 2019. Den er også
førende for både kompetanseplanen, kommunikasjonsstrategien og utviklingsstrategi 2. I det
pågående lederutviklingsprogrammet er alle disse berørt og brukes som grunnlag for arbeid med
reelle problemstillinger ute i virksomhetene. Alle virksomhetsledere (fase 2) og avdelingsle dere
(fase 1) er nå inne i programmet som avsluttes våren 2019. Det vurderes videreføring av fase 2
også for avdelingslederne.
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I tillegg til kontinuerlig behov for kompetanseutvikling, har også organisasjonen Røros kommune
et stort rekrutteringsbehov i årene framover. Strategisk kompetanseplan inneholder med
bakgrunn i dette utfordringsbildet fire strategier for kompetanseutvikling: Interne læringsarenaer,
eksterne læringsareaner, rekruttering og samarbeid og kjøp av tjenester. Planen rulleres årlig og
blir derfor en dynamisk plan som skal ta høyde for endringer og behov innen
kompetanseområdet.
God kommunikasjon gir god service! Med bakgrunn i kommunikasjonsstrategien «Innsiden
reflekteres på utsiden», vil en sentral prioritering i 2019 være å se kommun ikasjon i sammenheng
med arbeidet med delstrategi 3 i utviklingsstrategien: Servicekommunen Røros – tilgjengelighet
og brukerorientering. Med god kommunikasjon skaper vi et godt samarbeidsklima internt på
arbeidsplassen, samtidig som vi gir bedre service til innbyggerne våre. Vi skal derfor gjennom
kurs og refleksjon ha fokus på kommunikasjon i arbeidshverdagen.
Satsingen på et klart og brukertilpasset språk fortsetter gjennom klarspråkprosjektet.
Skriveverksted og brukerinvolvering er sentrale virkemiddel i arbeidet. Det jobbes kontinuerlig
med å videreutvikle nettsida, spesielt med fokus på relevant informasjon, god funksjonalitet og
universell utforming. Kommunen skal også synliggjøre utviklingsarbeid og oppmuntre til
involvering gjennom å kommunisere prosjekter og resultater.

1.3 Helse og omsorg
Helse og omsorgstjenestene i Røros kommune leverer ulike typer tjenester gjennom hele døgnet,
hele året. Det krever en robust, fleksibel og tilpasningsdyktig tjeneste. Med endringene som skjer
i samfunnet og befolkningsutviklingen som skjer lokalt, er det avgjørende viktig at kommunale
helse- og omsorgstjenester fortsetter å tilpasse seg fremtidens behov og krav.
Omsorgstjenestene
Røros kommune jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre sine omsorgstjenester. Nå
begynner effekten av at kommunen gjennom flere år har endret strukturen fra en
institusjonsbasert kommune, til en kommune med mer fokus på hjemmebaserte tjenester og
tjeneste i omsorgsbolig å synes. Samtidig er tjenestene midt i en endringsprosess, så det er ikke
mulig å se full effekt av prosessene enda. Tjenestene er effektivisert over flere år så godt det lar
seg gjøre. Det har vært jobbet godt med å legge budsjett fremover, men det er ikke noe ekstra å
gå på driftsmessig. Tjenestene er hardt presset og det skal lite fravær eller ekstra pasienter til før
det blir merforbruk. Byggestart av nye Øverhagaen bo-, helse – og velferdssenter er satt til 2019.
Trinn 1 vil inneholde nye sykehjemsplasser i tillegg til at det også kommer inn et nytt trinn på det
øverste trinnet i omsorgstrappa som skal bli boliger med heldøgns omsorg (se figur under). Det er
estimert at trinn 1 vil ferdigstilles i 2020. Etter det settes trinn 2 av utbyggingen i gang og det
forventes å stå klart i overgangen 2021-2022. Prosjektet ny omsorgsstruktur har vært det viktigste
fokusområdet i helse og omsorg de siste årene og vil fortsatt være det i årene som kommer. Det
er først i årene etter at prosjektet er ferdig at det vil være mulig å se resultatet av
omstillingsprosessene.
Omsorgstrappen viser tjenestetilbudet som finnes i omsorgstjenestene i kommunen. Den skal
synliggjøre mangfoldet i tjenestene og sikre at det til enhver tid finn es tjenester som dekker
behovet til den enkelte bruker. Det vil være mulig å bevege seg opp og ned i trappen når behov
endrer seg. På den måten kan reduseres bistandsbehovet på sikt, og det er mulighet til å sette
inn ekstra ressurser der det er størst behov. Å utvikle denne trappen har vært et av
fokusområdene i prosjektet med ny omsorgsstruktur, og den vil fortsatt være under utvikling i
2019.
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I et utviklingsperspektiv
Administrativ omorganisering
Som nevnt tidligere i dokumentet, har rådmannen foretatt en evaluering av administrativ
organisering. Et av vedtakene som ble gjort der var å opprette ny stilling som avdelingsleder ved
Røros sykehjem i tillegg til den ene som vi har i dag. Dette er et viktig grep for å øke
ledertettheten til de ansatte. Mer om dette står i kapitel 4.1.8 Det er også foretatt endringer på
legesenteret. Det vises til 4.1.11 der dette står nærmere beskrevet.
Optimus AS
Som nevnt starter byggeprosessen til det som skal bli Øverhagaen bo -, helse- og velferdssenter i
2019. Området på Øverhagaen kan generere flere oppdrag for Optimus AS. Røros kommune har
i dag en eierandel på 75%. Dersom Røros kommune hadde vært eneste eier av Optimus, hadde
det ytterligere økt bedriftens evne til å tilpasse driften etter kommunens f ramtidige tjenestebehov.
Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne
Rådmannen satte i 2018 ned en administrativ gruppe som skulle jobbe med organisering av
tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne. Grunnen til dette er at kommunen har mange barn
med ulike funksjonsnedsettelser og ansvaret for disse barna er fordelt på helsestasjon,
skole/barnehage og tjenesten for funksjonshemmede (TFF). I tillegg kjøper kommunen tjenester i
barnebolig av Rytrøa i Os kommune. Rådmannen ser et potensiale for å få sa mlet ansvaret og
tjenestene til en virksomhet. Det medfører at det i 2019 vil pågå et utredningsarbeid som tar for
seg ulike alternativer for å løse dette på best mulig måte. Et av alternativ rådmannen ønsker
utredet er muligheten for å opprette barnebolig i egen kommune.

Befolkningsutvikling 67+ 2019-2028
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Befolkningsutviklingen viser tilnærmet samme prognose i 2019 og årene fremover, som det som
har vært signalisert tidligere år. Det bekrefter at de grepene som er gjort i omsorgstjenesten, er
nødvendige for å håndtere det økende antall eldre i kommunen.
Barneverntjenesten
Et stort satsningsområde i barneverntjenesten i 2019, er å opprette akuttberedskap i
virksomheten. Dette er en lovpålagt ordning som trer i kraft 1.1.19. Det er svært krevende for
mindre kommuner/interkommunale samarbeid å håndtere denn e typen lovkrav. Det er derfor
jobbet med ulike alternativer til løsninger. Forslaget som ligger i budsjettet for 2019, mener
rådmannen er en god og fornuftig løsning, både med tanke på kostnader og kvalitet. Mer om
dette under barneverntjenesten kapittel 4.1.6.
Mulighetsstudie om fremtidens helsetjenester
Innen helseområdet er det flere ting som vil være i fokus i årene fremover. Et av områdene det
skal jobbes med er nye lokaler for legesenteret/helsestasjonen. Det har i flere år vært formidlet
fra legetjenesten at lokalene ikke er hensiktsmessige for dagen s og fremtidens drift. Det er for få
kontorer med hensyn til antall ansatte – for trangt og for lite tilpasset de tjenestene som skal ytes.
Rådmannen fikk i oppdrag i 2018 å lage en plan for utbygging av legesenteret. Grunnet ulike
årsaker har ikke prosessen kommet så langt som forutsatt i vedtaket. Det settes ned en
arbeidsgruppe som skal utarbeide en mulighetsstudie i starten av 2019. Kommuneoverlegen vil
ha en sentral rolle i dette arbeidet. Denne studien vil blant annet se på hva fremtidens
helsetjenester bør inneholde og hvordan den skal organiseres. Herunder vil samarbeidet til
St.Olavs hospital, avd. Røros sykehus bli belyst. Prosjektering og kostnad til utbygging av
legesenteret ligger i økonomiplanen for 2020 – 2022.
Folkehelse
Røros kommune sin første folkehelseplan ble vedtatt i 2017. I budsjettprosessen for 2019 har et
av satsningsområde vært å opprette en stilling som folkehelsekoordinator. Det er nå lagt inn en
stilling på 50% på dette i sentraladministrasjonen. Dette vil være et viktig løft for å sikre
oppfølging og koordinering av de tiltak som ligger i folkehelseplanen.
Planer
Komite for helse og omsorg skal våren 2019 ferdigstille arbeidet med boligpolitisk handlingsplan.
Denne planen vil inneholde hvordan man ser for seg at generell boligutvikling i Røros vil være
fremover, boligsosiale forhold og organisering og boligforvaltning. Når det gjelder det boligsosiale
forhold, så har Røros kommune i mange år hatt en utfordring med at det ikke er etablert et
bofellesskap for brukere av psykisk helse/rus tjenesten. Behovet vil synliggjøres ytterligere i
denne planen.

1.4 Oppvekst
Befolkningsutvikling

Elevtall alle skoler
640
620
600
580

560
540
520
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Barnehage (0-5 år)

Barnetallsutvikling skole og
barnehage 2017-2027
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Grunnskole (6-15 år)

Befolkningstrendene innenfor oppvekst viser at mens det vil være en økning i antall barn i
barnehagealder i de neste 6-7 årene, vil antall barn i grunnskolealder gå ned i det samme
tidsrommet. Økningen i antall barnehagebarn merkes allerede på antall søkna der. I 2019 tilbys
alle som har rett til plass, en barnehageplass – takket være modulavdelingene som er satt opp i
tilknytning til Kvitsanden barnehage. Det vil være mulig å tilby plass til alle som har rett
til barnehageplass i perioden fram til vi får bygget en ny barnehage.
I skolene forventes det en nedgang i årene som kommer. Dette legger et stort press på skolens
rammer. Nedgangen er ikke stor nok til at antall klasser kan reduseres. Innførte lærernormer
medfører fordeling av lærerressurs etter antall elever i hver klasse, og ikke nødvendigvis det
skolen mener er det mest hensiktsmessige. Våre to oppvekstsentre ligger langt over lærernorm,
mens Røros skole vil balansere akkurat rundt statens krav. Totalt sett er økonomien stram for
skolene, spesielt Røros skole, mye takket være en dyr skolestruktur.
Drift og organisering av tjenestene
Alle innenfor oppvekstområdet må fortsette å tilpasse seg de forventede endringene i
befolkningssammensetningen i kommunen. Stramme rammer fører til prosesser som er
utfordrende både for ledere, tillitsvalgte og ansatte. I forbindelse med ny administrativ
organisering er avdelingsledelsen ved Røros skole endret uten økning i lederressurs. Det gjøres
ved at avdelingsledere har en delt stilling mellom ledelse og undervisning. I forbindelse med
rekruttering av virksomhetsleder ved Brekken oppvekst- og lokalsenter til Røros skole, ble
virksomhetsleder ved Glåmos oppvekstsenter konstituert virksomhetsleder ved begge
oppvekstsentrene. Dette er vedtatt som en permanent ordning fra 1. 1.2019. I den forbindelse vil
det rekrutteres avdelingsledere ved hvert av sentrene slik at det alltid vil være tilstedeværende
ledelse. Dagens konstituering varer fram til skoleslutt 2019. Oppvekstsentrene vil da være
organisert på samme måte som Røros barnehage. I samme prosess er det bestemt at en
avdelingslederressurs flyttes fra barnehagene til Røros sykehjem. Dette er gjort med bakgrunn i
en samlet vurdering av ledertetthet i de forskjellige virksomhetene.
Skole
Som nevnt over er rammene til skolene veldig stramme. Det jobbes hver dag for å utnytte tildelte
ressurser på en effektiv og hensiktsmessig måte til det beste for både elever og ansatte. Det
foregår mye godt utviklingsarbeid i skolene. Det har vært jobbet med «vurdering for læring» i en
del år, og nå følger skolene et program gjennom Høgskolen Innlandet. Utviklingsarbeidet gir
skolene en felles kompetanse og felles vurderingskultur. Dette arbeidet skal avsluttes våren
2019. Gjennom flere år har skolene hatt for dårlige resultater på nasjonale prøver på 5. trinn.
Samtidig har resultatene etter 10. trinn vært forholdsvis gode. Kommunen har søkt fylkesmannen,
via Gauldalsregionen, om midler til å sette fokus på grunnleggende ferdigheter på småtrinnet.
Dette skal gjøres gjennom et program som kalles TIEY (Tidlig Innsats Early Years). Samtidig
satses det på samarbeidslæring gjennom et program som kalles Cooperative Learning. Begge
programmene har høstet skryt og gode resultater i andre kommuner. Arbeidet har begynt, og vil
fortsette i økonomiplanperioden.
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Den samiske avdelingen ved Brekken oppvekst- og lokalsenter har ansvaret for all samisk
opplæring i kommunen og selger fjernundervisning til andre kommuner som har elever med rett til
sørsamisk språkopplæring. Det undervises etter LK06s, det vil si samisk læreplan, i samisk og på
samisk i enkelte fag. De ansatte følger et utviklingsarbeid gjennom fylkesmannen i Nordland,
forsterkning i sørsamisk språk ((S)ULPAN-metoden). De fleste av de samiske elevene går på
Røros skole. I det videre arbeidet, nå som kommunen har blitt forvaltningsområde, ses det på om
det er mulig å samle kompetansen på en annen måte enn i dag – nærmere elevene. Sametinget
framhever at Røros kommune har en fordel med å ha Aajege i kommunen, og ber om at den
fordelen utnyttes. Selv om Aajege er fylkeskommunal, må det ses på et samarbeid til det beste
for kommunens sørsamiske barn og ungdom, slik at det blir et sørsamisk «kraftsentrum» – i
samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen.
Barnehage
Innenfor barnehageområdet er det et kontinuerlig arbeid for at tjenestene skal holde et
kvalitetsmessig godt nivå. Bygningsmassen er dårlig, og det blir bra med et nytt bygg som kan
føre til mer fleksibilitet i forhold til varierende barnetall. Det er viktig for kostnadsnivået for hele
barnehagesektoren, at driften av kommunale barnehager blir mer effektiv. Kommunen har høye
overføringer pga høye kostnader pr barnehagebarn. Det er viktig med en kostnadseffektiv drift av
kommunale barnhageplasser da disse også ligger til grunn for overføringen til private
barnehager. Vi vil ha nok barnehageplasser til de som har rett til det fram til ny barnehage er
bygget.
Den samiske barnehageavdeling, Svaale, på Ysterhagaen barnehage er nå full. Det ses på om
organiseringen i barnehagen må gjøres noe om, slik at det blir plass til alle de samiske barna
som søker plass. Når ny barnehage er etablert, vil en ny samisk barnehageavdeling legges dit.
Det må fram til da være et mål å gi plass til alle samiske barn som ønsker et samiskspråklig tilbud
i Ysterhagaen barnehage. Det skal gis et tilbud av høyest mulig pedagogisk og sosial kvalitet for
de samiske barna.
Kulturskolen
Kulturskolen flyttes under Kultur og fritid i organisasjonskartet fra 1.januar. Kulturskolen vil
allikevel ha tett samarbeid med oppvekst framover. Kulturskolens utviklingsarbeid for 2019 vil
være rullering av lokal kulturskoleplan samt utvikling av møtearenaer. Kulturskolen driver godt,
med et variert tilbud. I 2019, som i 2018, vil kulturskolen ha høyere leiekostnader enn tidligere.
Dette skyldes dårlige betingelser på Verkets lån.
Røros lærings- og veiledningstjeneste
Fra 1. januar vil også organiseringen av denne virksomheten få en forandring. I ny administrativ
organisering vil PPT flyttes ut av staben og blir en del av voksenopplæring/flyktningetjenesten.
Ansatte som har ansvar for spesialundervisningen i barnehagen legges også under denne
virksomheten. Denne omorganiseringen vil gi et større faglig miljø, til det beste for ansatte og
brukere. Virksomheten endrer derfor navn til Røros lærings- og veiledningstjeneste fra 1.1.2019.
Virksomheten driver utviklingsarbeid på samme måte som grunnskolene, dvs. «vurdering for
læring» i regi av Høgskolen Innlandet.
Kommunen har bosatt flyktninger i 2018, men har ennå ikke fått anmodning om å bosette noen i
2019. Det forventes anmodning, da det nasjonale tallet går opp, og kommunen har fått gode
skyssmål for integreringsarbeidet. Det er vanskelig å forutsi hvordan dette tallet vil utvikle seg i
årene framover, da det har vist seg å være en meget 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.
Generelt oppvekst
Røros kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet for sørsamisk språk 1.juli 2018. Det skal
jobbes mye med dette framover slik at kommunen blir en best mulig forvaltningskommune. Dette
er imidlertid en omfattende prosess hvor man vil se resultater over tid. Dette er i tråd med
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Sametingets forventninger til arbeidet vårt. Det vil være et tett samarbeid med Sametinget i årene
som kommer.
Røros kommune skal vurdere å opprette en forsterket base for barnehagebarn og en forsterket
base for skolebarn som har store sammensatte behov. Med base menes et egnet sted innen
Rørosbarnehagene, og Røros skole for skolebarn i Røros kommune. De sammensatte behov
består av både spesialpedagogiske og helserelaterte aktiviteter / tjenester som disse barna har
behov for. For de barna som har stort behov for tilrettelegging i hverdagen, er det viktig å lage et
så godt tilbud som mulig. Å være en stor enhet med felles målsetting om å utvikle og drive gode
tjenester for barn med store sammensatte behov, vil kunne utnytte hjelpemidler, personale og
fagmiljø på en best mulig måte til beste for brukeren. Her blir det mulighet for fleksible løsninger
og et bedre helhetlig tilbud for de aktuelle barna. Å kunne samle alle de ulike ressursene gir en
mer effektiv økonomisk utnyttelse.
Investeringer
Den største investeringen innen oppvekstsektoren for fireårsperioden blir bygging av ny
sentrumsbarnehage. Bygging av denne barnehagen igangsettes innen fireårsperioden, og
utredning kommer til politisk behandling over nyttår.
I denne økonomiplanperioden ligger det ingen planer om realisering av byggetrinn to ved
kulturskolen.
Røros videregående skole startet en utbygging/renovering av skolen i 2017. Arbeidet vil
ferdigstilles i 2019. Kommunens leieforhold med fylkeskommunen av lokaler til
voksenopplæring/flyktningetjeneste fortsetter, men i nye lokaler fra høsten 2018. Det er også
inngått et samarbeid med fylkeskommunen om sambruk av ulike lokaler, noe som betyr at
kommunen slipper investeringer til spesialrom, slik som skolekjøkken, bibliotek og naturf agrom,
ved Røros skole.

2 INNLEDNING ØKONOMI
Til tross for positiv effekt av tiltak som er satt i gang, og konkrete nye tiltak tatt inn i budsjettet for
2019, er Røros kommunes økonomiske situasjon utfordrende. For å nå budsjettmålene, må alle
planlagte tiltak ha tiltenkt effekt fra planlagt tidspunkt. Det finnes få, om noen , marginer i
rammene. En detaljert og god tertialvis oppfølging av totaltall og månedlig oppfølging av lønnstall
er viktig for at budsjettet skal holdes.
Eiendomsskatt og nedbetalingshastighet på kommunens lån er viktige faktorer i å holde
kommunens økonomi i balanse. Likevel kan inntekter fra eiendomsskatt ikke på sikt brukes til å
finansiere et for høyt driftsnivå. Reduksjon av avdragsbetalinger, 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 148 mill kr eks mva.
Dette er et historisk høyt nivå, og er sterkt drevet av store byggeprosjekter som nå ligger i
startgropen. Likviditetsstyring, økonomiplanlegging og kontroll vil være meget viktige
fokusområder i tiden som kommer for å beholde oversikt over likviditet og påløpte kostader i
henhold til prosjektplaner.

2.1 Budsjettprosessen
Prosessen med utarbeidelse av budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 startet i mai med en
felles dialog konferanse 1, hvor sammensatte grupper jobbet med prioriteringsområder for
fireårsperioden. Områdene som ble valgt var:
•
•
•

Primærtjenester, herunder skoler, barnehager og eldreomsorg
Boligpolitikk
Oppfølging av planverk med særlig vekt på folkehelseplanen

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2020-2022, Årsbudsjett 2019
13

Dette ble jobbet videre med i tiden frem mot dialogkonferanse 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 i
oktober. Rådmannens saldering ble sluttført 26. oktober. Parallelt med dette er
økonomiplandokumentet utarbeidet.
Fra og med 2018 har rådmannen innført en felles 2-dagers budsjettkonferanse med alle
virksomhetsledere og andre medarbeidere som er sentrale i budsjettoppfølgingen. På denne
konferansen diskuteres langsiktige tiltak for kostnadseffektivisering både internt i virksomheter og
på tvers av organisasjonen. Denne konferansen fungerte godt, og spesielt var det tydelig at
tverrfaglige løsninger kom tydeligere frem i prosessen. Vi har i mange år kuttet kostnader internt i
de enkelte virksomhetsrammene, men det er veldig tydelig at ytterligere effektivisering av
kommunens tjenester i stor grad må finnes i grensesnittet mellom funskjoner.
Budsjettkonferansen vil derfor bli en årlig hendelse, og budsjettfokuset ute i virksomhetene vil
som et resultat av dette kunne bli ytterligere forsterket tidligere på året, noe som vil gi mulighet for
mer detaljerte og omfattende utredninger av fremtidige tiltak.
Generelle bestemmelser for budsjettprosessen
Formannsk apet er etter k ommuneloven pålagt å fremme forslag om årsbudsjett for det k ommende
k alenderår. Det sk al gjøres rede for de grunnleggende prinsippene k ommunen har benyttet ved
fremstillingen av årsbudsjettet. Organiseringen av arbeidet med budsjettet sk al også besk rives.
I tilk nytning til bevilgningen sk al det angis mål og premisser. Dette k an lik evel utelates dersom
anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tek st.
I henhold til budsjettreglement vedtar k ommunestyret nettorammer for virk somhetsområdene og det
delegeres til rådmannen å fordele midler innenfor rammene.
I oppstillingen av budsjettet følger k ommunene de anbefalinger som er gitt for god k ommunal
regnsk apssk ik k.
Frist for utlegging til alminnelig ettersyn er minst 14 dager før behandlingen i k ommunestyret, jr.
k ommuneloven § 44 punk t 6. Kommunen er pålagt å vurdere tilstrek k eligheten av dette, og
rådmannen anser denne fristen som tilstrek k elig.
I henhold til k ommuneloven § 44 sk al k ommunestyret en gang i året vedta rullerende øk onomiplan.
Planen sk al omfatte hele k ommunens virk somhet og gi en realistisk oversik t over sannsynlig inntek ter,
forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det sk al hvert år anvises dek ning for de
utgifter og inntek ter som er ført opp.

2.2 Budsjettberegningsfaktorer
I utgangspunktet er det beregnet en kostnadsøkning på 2,5 % for kostnader som ikke angår lønn.
Lønn er inkludert lokalt oppgjør for 2018 samt et anslag for lønnsoppgjør i 2019. Alle tall er
deretter gjennomgått i samarbeid med kommunalsjefer, rådmann og virksomhetsledere. Flere
tiltak, både kostnadsreduserende og kostnadsdrivende, er deretter lagt inn i forbindelse med
saldering av budsjettet. Det er forutsatt økt bruk av inntekter fra eiendomsskatt med ca 4 millioner
kroner. I økonomiplanen fra 2018 var anslaget for denne økningen 6 millioner kroner. De viktigste
tiltakene som er tatt inn i budsjettslderingen vises i kapittel 2.3.
Lønn er beregnet med basis i lønn per september 2018, tillagt 2,5 % lønnsvekst fra august 2019.
Lønnsglidning 2017 inngår i beregningsgrunnlaget.
•
•
•
•

Pensjonstrekk KLP er beregnet etter en netto kostnadsprosent på 15,7 %.
Pensjonstrekk SPK er beregnet på samme måte, 12 %.
Feriepenger er beregnet med 12 %. Arbeidsgiveravgiften er 6,4 %.
Eiendomsskatt er endret i egen sak. Verdigrunnlag og promille er foreslått endret . I
salderingen av budsjett for 2019 er det forutsatt at retakseringen av eiendomsskatt minst
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vil øke disse inntektene fra 30,5 millioner kroner til 34,05 millioner kroner. I gjeldende
økonomiplan for 2018 til 2021 er det vedtatt at inntekter fra eiendomsskatt skal være 36,5
millioner kroner fra og med 2019. Blir dette tilfelle etter vedtak av ny promillesats, vil
avsetning til disposisjonsfond kunne økes tilsvarende.
Rentekost er beregnet å stige i 2019. Dette er begrunnet både med bakgrunn i økte
pengemarkedsrenter i prognoser for budsjett- og økonomiplanperioden, og økt lånebelastning
som følge av utbyggingsprosjekter. Låneprortefølgen vil øke betraktelig i årene 2020 til 2023, og
dette betyr ytterligere økninger av denne posten i årene utover i økonomiplanen.

2.3 Tiltak og større endringer i budsjettforslaget
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interkommunal legevakt fordeles etter ny nøkkel, kostnad redusert med ca 600’.
Norsktilskudd til Røros lærings- og veiledningstjeneste er økt med 1,5 mill.
Redusert kvalifiseringsstønad – her er behovet mindre og avsetning for denne kostnaden
er dermed redusert med 1,5 mill.
Redusert avdelingsledelse i Røros barnehage, ramme redusert med 500’ pluss sosiale
kostnader.
Lønnsrammer for Røros barnehage er økt i tråd med vedtak fra 2018.
Øket avdelingsledelse ved Røros sykehjem – ramme overført fra barnehage.
Redusert kompensasjon ressurskrevende brukere uten å kutte tilsvarende i
kostnadsramme hjemmebaserte tjenester, dette betyr en rammeøkning på ca 1,3
millioner.
Samarbeid mellom brann og eiendomsforvaltning – redusert vedlikeholdskost med 175’,
øket leieinntekt med 175’. Dette tiltaket skal i tillegg til å bedre bokvalitet for våre
leietagere øke tilgjengeligheten av utleieboliger da målet er at vedlikeholdsbehov ved
bytte av leietagere skal gå ned.
Alle barn som er en del av introduksjonsordningen i flyktningetjenesten gis plass i SFO –
finansieres med overføring fra Røros lærings- og veiledningstjeneste til SFO Røros skole.
Bemanning i SFO økes med ca 0,5 årsverk.
Økte inntekter kultur, reduksjon kostnader kultur – samlet effekt 300’.
Reduksjon i IT-kostnader grunnet samordning av datasystemer og gjennomgang av
systemer som kan fases ut – samlet reduksjon i ramme sentraladministrasjon ca 600’.
Fordeling kostnader barnevern i henhold til samarbeidsavtale – virksomhetens ramme er
økt med 1 mill for å dekke kostnader til pålagt akuttberedskap, samlet kostnadsøkning for
Røros er ca 2 millioner kroner.
Fordelt kostnad landbruksavdeling i henhold til samarbeidsavtale – økte kostnader for
Røros ca 850’.
Fordelt kostnad IMA i henhold til samarbeidsavtale – reduserte kostnader for Røros ca
350’.
Opprettet stilling for koordinator samisk forvaltningsområde i sentraladministrasjonen –
finansiert av tilskudd fra Sametinget.
Opprettet stilling fagleder samisk opplæring tilknyttet Brekken oppvekstsenter. Denne
stillingen er finansiert med tilskudd fra Sametinget.
Plan- og byggesak har fått rammeøkning på kr 500’ for å gjennomføre reguleringplan sør
for stasjonsområdet.
Lønnsmidler for fast tilsetting av folkehelsekoordinator (50 % stilling) er lagt inn i
budsjettet.

3 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER
3.1 Befolkningsutvikling
I likhet med de fleste andre kommuner i regionen, er befolkningsutviklingen i Røros kommune
utfordrende. Antall barn i skolepliktig alder går fortsatt ned, mens andelen eldre går opp. Når det
gjelder barn, viser prognoser at nedgangen i de lavere aldersklassene bremser opp i årene som
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kommer. For barn i skolepliktig alder vises en reduksjon på nesten 50 personer de neste 10
årene.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15
år)
Videregående (1619 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og
eldre)
Total

55

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

231

247

260

273

279

277

270

268

268

269

269

588

578

570

570

560

550

561

552

536

532

534

269

263

249

216

238

242

234

249

256

252

252

3 336 3 346 3 326 3 349 3 307 3 303 3 277 3 282 3 259 3 251

3 242

842

863

917

922

962

991 1 004

994 1 023 1 027

279

271

265

281

279

292

348

311

362

1 045

402

416

63
71
70
74
77
71
77
80
70
75
5 663 5 691 5 709 5 738 5 755 5 779 5 787 5 826 5 827 5 861

79
5 890

Prognose type : Sterk aldring.

3.2 Skatt og rammetilskudd
Regjeringens budsjettforslag viser en vekst i Røros kommunes frie inntekter på 6,9 millioner
kroner i forhold til beregnet inntektsnivå for 2018. Endringen i frie inntekter er en økning på ca.
2,2 %. Dette er lavere enn fylkesgjennomsnittet (2,9 %) og landsgjennomsnittet (3,1 %).
Hovedårsaken til svak utvikling på Røros ligger i til dels betydelige endringer i
befolkningssammensetning og folketall. Sammenlignet med en beregnet deflator (lønns- og
prisvekst) for 2019 (2,8 % i statsbudsjettet), betyr dette at frie inntekter tilsvarer en reduksjon i
kommunens kjøpekraft med ca. 0,6 % eller ca 2 millioner kroner.
I anslaget over frie inntekter på kommunenivå er ikke eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter
inkludert. De frie inntektene inkluderer rammetilskudd og direkte skatter (inkludert
inntektsutjevning). I 2019, som i tidligere år, får Røros kommune en noe bedre utvikling i
skatteinntektene enn nabokommunene. Fortsatt er likevel Røros kommune en netto mottager av
inntekstutjevning, noe som betyr at en eventuell økning i skatteinntekter i stor grad motvirkes av
en tilsvarende reduksjon i inntektsutjevning.
Endringer i det nasjonale skattenivået som følge av en ny finanskrise eller en forsterket oljekrise,
kan senke innslagspunktene for inntektsutjevning. Dette betyr at Røros kan påvirkes av nasjonale
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konjunkturer med tanke på skatteinntekter til tross for et sterkt næringsliv og en middels god
skatteinngang. Som nylig utmeldt ROBEK-kommune, uten større disponible fondsmidler, har
kommunen et ekstra press på å følge inntektsutviklingen nøye gjennom budsjettåret. Det kan
være nødvendig med ekstra tiltak for reduksjon av kostnader eller økning av andre inntekter i
forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2019 og skatteanslaget som følger dette.
Vi har de to siste år blitt kompensert for å «være ufrivillig alene» via ekstra skjønnsmidler fra
KMD. For 2018 utgjorde dette 1,281 mill kroner. Det ligger ikke noen slik kompensasjon for Røros
i statsbudsjettet for 2019.
INNTEKTSPROGNOSE 2019-2020 BASERT PÅ KS PROGNOSEMODELL
2018
2019
2020

2021

2022

2020
139 444
10 600
1 204
7 599
300

2021
139 653
10 606
789
7 599
300

2022
139 668
10 606
789
7 599
300

159 146
15 553
174 699
-0,8
149 240
1,70
323 900

158 947
13 143
172 090
-1,5
151 777
1,70
323 900

158 962
10 692
169 654
-1,4
154 358
1,70
324 000

RØROS
(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)
1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
Utgiftsutjevningen
Overgangsordning - INGAR
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)
Småkommunetillegg
Distriktstilskudd Sør-Norge
Veksttilskudd
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.
herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011
Kompensasjon Samhandlingsreformen
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur
og bosetting enslig mindreårige
Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn
Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd
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)

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

1 281
22
11
155 232
17 597
172 829
0,9
144 359
3,11
317 200

2019
138 893
10 583
-299
1 204
7 561
300

-

158 242
17 923
176 165
1,9
146 746
1,65
322 900

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

Sum - endring i %

1,9

1,8

0,3

-

0,0

Prognosen for perioden 2020 til 2022 er basert på følgende forutsetninger:
• Skatteinntekter og rammetislkudd i henhold til KS prognosemodell. Årlig vekst i
skatteanslag fra 2020 satt lik forventet vekst fra 2018 til 2019 . Samlede inntekter for
2018 er i KS sin modell beregnet litt annerledes enn i statsbudsjettet. Dette gir en
lavere forventet vekst fra 2018 til 2019 (1,8%) i forhold til hva statsbudsjettet sier
(2,2%)
• INGAR satt lik null fra og med 2020
• Distriktstilskudd i henhold til KS prognosemodell
• Endring i eiendomsskatt er ikke tatt inn i prognosen
• Prognosen justerer ikke for lønns- og prisvekst. Inntektsendring fra år til år må derfor
anses som endring av handlingsrom i forhold til gjennomsnittskommunen, gitt at
lønns- og prisvekst kompenseres i den totale kommunerammen gitt av staten.

3.3 Endringer i utgiftsutjevning
Kommunens rammetilskudd består hovedsakelig av to komponenter; innbyggertilskuddet
(24 710,- per innbygger i 2019), og utgiftsutjevning (samlet kroner 8 239 000 i 2019).
Utgiftsutjevningen skal justere for variasjoner av kostnadsbehov i kommunene. Dette vil for
eksempel si at kommuner med færre barn en gjennomsnittet trekkes, men kommuner med flere
barn får ekstra midler ut over innbyggertilskuddet. For 2019 fordeler utgiftsutjevningen seg for
noen av de viktigste elementene i kostnadsnøkkelen seg slik for Røros:
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Hovedtrekkene i det denne oversikten viser at forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom Røros og
«gjennomsnittskommunen» grunnet avvik i befolkningssammensetningen kan oppsummeres slik:
• Litt lavere andel innbyggere i alderen 0-1 år enn snittet – dette gjør at det trekkes i
rammetilskudd (1).
• Befolkningen har en langt lavere andel barn i barnehagealder enn gjennomsnittet – dette
betyr at vi trekkes ca 11 millioner i utgiftskompensasjon på grunn av lavere, forventede
utgifter til barnehagedrift og andre tjenester til barn i aldersgruppen (2) .
• Befolkningen har en langt lavere andel barn i skolealder, og dermed et lavere beregnet
kostnadsbehov for tjenester til barn i prosent av kommunens totale kostnader .
Rammetilskudd reduseres også for denne aldersgruppen med 11 millioner kroner (3) .
• Betydelig flere innbyggere i aldersgruppen 67-79 år enn snittet – dette øker
rammetilskuddet vårt med ca 7 millioner kroner (6).
• Betydelig flere innbyggere i aldersgruppen 80-90 år enn snittet – dette øker
rammetilskuddet vårt med ca 9 millioner kroner (7).
• Betydelig flere innbyggere i aldersgruppen 90+ enn snittet – dette øker rammetilskuddet
vårt med ca 4,6 millioner kroner (7).
Utgiftskompensasjonen inneholder som mange andre elementer, men det er i denne
sammenhengen valgt å fokusere mest på selve befolkningssammensetningen.
Delkostnadsnøklene summerer seg opp til et rammetilskudd som er 8,2 mill høyere enn
rammetilskuddet som beregnes flatt per innbygger for alle kommuner.
Oversikten viser tydelig at sammenlignet med gjennomsnittskommunen i Norge, bør Røros ut fra
et økonomisk perspektiv bruke mindre ressurser på oppvekstområdet og mere ressurser på
helse- og omsorgsområdet – spesielt i eldreomsorgen og forebyggende virksomhet. I neste
kapittel vil KOSTRA-tall som viser det reelle, oppgavekorrigerte avviket mellom Røros og landet
gjennomgås.
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3.4 KOSTRA-hovedtall
3.4.1

Utgifter til drift sammenlignet med andre

I forrige års økonomiplandokument ble kommunens utgifter direkte sammenlignet med andre
kommuner uten justering for forskjeller i utgiftsbehovet. Utgiftsbehovet er den enkelte kommunes
unike sammensetning av tjenestebehov. Noen kommuner har få unge og flere eldre og omvendt.
En slik sammenligning kan derfor være noe misvisende, da en kommune med færre barn skal
bruke mindre benger på oppveksområder enn en kommune med mange unge, og motsatt. Fra og
med dette dokumentet, vil derfor tall som omhandler kommunens utgifter være korrigert for
utgiftsbehov. Denne korrigeringen gjøres ved at kommunens utgifter deles på kommunens
utgiftsbehov, og ganges med 100. En slik korrigering gjør tallene for kommunens effektivitet innen
de forskjelllige tjenesteområdene mere sammenlignbar med andre kommuner.

Pl ei e og omsorg
Grunnskole
Ba rnehage
Adm, s tyri ng og fellesutgifter
Sos iale tjenester
Kommunehelse
Ba rnevern
Kul tur og i drett
Pl a n, kulturminner, natur og nærmiljø
Andre områder
Bra nn og ulykkesvern
Kommunale boliger
Sa mferdsel
Næri ngs forv. og konsesjonskraft
Ki rke
Totalt

Røros

Tynset

Os (Hedm.)

Oppdal

Kostragruppe 11

Landet

15 389
14 003
8 166
5 019
3 317
3 462
1 429
3 047
849
3 580
1 889
351
1 071
-371
640
58 261

16 484
14 177
9 296
4 779
1 325
3 349
-1 284
1 990
681
2 681
1 015
435
470
-183
944
53 479

14 361
15 306
8 256
6 075
2 595
2 314
709
2 860
318
4 219
908
36
935
1 055
1 285
57 013

16 169
14 196
8 429
4 848
3 348
2 986
1 562
2 989
28
1 539
835
212
1 006
-1 211
697
56 094

16 858
14 302
8 477
4 599
2 964
2 650
1 468
2 100
571
2 986
934
-30
1 309
49
724
56 974

17 211
13 626
8 356
4 508
2 932
2 605
1 584
2 296
689
2 397
794
115
864
-19
643
56 205

Noen hovedtrekk i tabellen
• Røros kommune bruker mindre oppgavekorrigerte ressurser på pleie og omsorg enn
kostragruppen vi tilhører og landet. Delkostnadsnøklene som ligger til grunn for
utgiftskompensasjonen beregner at kommunen her skal bruke mer enn landet. Dette
betyr at det i Røros er en beregnet underfinansiering av omsorgstjenestene .
• Vi bruker om lag like store ressurser som kostragruppe og land på oppvekstområdene,
selv om vi har betydelig færre barn per 1000 innbyggere. Det lave antallet barn gir trekk i
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•

•

•

•

utgiftskompensasjon som følge av delkostnadsnøkler. Det vises ingen overkapasitet i
disse virksomhetene når kommunens regnskap analyseres. Det er da grunn til å tro at
overforbruket da skyldes en lite gunstig skole- og barnehagestruktur, og store ressurser
overføres fra pleie- og omsorg til oppvekst for å opprettholde denne kostnadsstrukturen.
Kostnader til administrasjon og ledelse ligger noe over snitt for land og kostragruppe. Gitt
at Røros har en relativt stor organisasjon ut i fra folketall, som et resultat av tunge
tjenester knyttet til verdensarvstatus, brannsikring og helsetjenester, virker
kostnadsnivået å stemme rimelig godt. Dette området er i tillegg vanskelig å analysere i
detalj, da det er til dels store forskjeller i hvilke kostnader forskjellige kommuner fører p å
dette kostnadsområdet.
Kommunehelse er et område hvor Røros ligger langt over land og kostragruppe
prosentvis og i rene kroner. Noe av overforbruket kan skyldes at Røros er en kommune
med mange turister og hyttebeboere, men en nærmere analyse av dette ko stnadsnivået
bør gjennomføres.
Kultur og idrett er også et område hvor kostnadene er relativt høye for Røros. En stor
årsak til dette er at Røros leier sitt «kulturhus» og at husleie dermed kommer opp som en
driftskostnad. Hadde kommunen eid kulturhuset ville avskrivninger og finanskostnader
vært en del av finansregnskapet, og de direkte kostnadene ville virket lavere .
Under «Andre områder» er det spesielt brannberedskapen som utpeker seg som kostbar.
Dette har direkte sammenheng med behovet for sikring av verdensarven, noe som gjør
det vanskelig å sammenligne Røros med en tilfeldig sammensetning av kommuner med
lignende befolkningssammensetning.

3.4.2 Beregnet utgiftsbehov

Denne tabellen viser det beregnede utgiftsbehovet for Røros og noen sammenligningskommuner
i 2017. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra mange faktorer, blant annet:
•
•
•

Demografi (befolkningssammensetning)
Basiskriteriet
Landbruk/dyrket mark
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•
•
•

Folkehelse
Flyktninger
Intern reiseavstand

Utviklingen i alle disse faktorene, har ført til at Røros nå beregnes til å ha utgiftsbehov som gir en
kompensasjon for å ha et større kostnadsbehov enn gjennomsnittskommunen på 8,2 millioner
kroner (kostnadsbehov er 102,8 % av landssnittet). Spesielt er det verdt å merke seg at det
beregnede utgiftsbehovet til grunnskole er til dels betydelig under 100 %, mens utgifter til pleie og
omsorg beregnes til å være på over 120 % av snittet. Disse forskjellene finnes igjen i
befolkningssammensetningen vår, hvor det bor langt færre barn og flere eldre på Røros enn
landsgjennomsittet.

3.4.3 Produksjon og effektivitet

Tabellen viser den faktiske, behovskorrigerte ressursbruken til de viktigste driftsområdene . Det
brukes litt over 100% av landsgjennomsnittet på skole, litt under snittet på barnehage, og
betydelig under snittet på pleie/omsorg. Kultur og idrett ligger svært høyt, dette skyldes som
nevnt i hovedsak at store leiekostnader knyttet til Storstuggu føres til denne funksjonen.
Kommunehelse har også en ressursbruk som ligger langt over både landsgjennomsnitt og
beregnet kostnadsbehov.
De to tabellene viser at Røros i dag, ut fra et økonomisk perspektiv og sammenlignet med landet,
har en relativt skjev ressursfordeling mellom de tre store tjenesteområdene helse, omsorg og
oppvekst. Det er ikke noe samfunnsmessig godt grunnlag for å si at dette er feil, men det gir
store, økonomiske utfordringer. Politikere i en kommune står fritt til å prioritere tjenesteområder
på egne måter som et ledd i en strategisk plan for hvordan samfunnet i den enkelte kommunen
ønskes å utvikle seg.
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Det som er, og i økende grad vil bli utfordrende for Røros, er at samfunnet, ikke bare på Røros
men i hele Norden, blir eldre. Denne endringen vil kreve en styrking av tjenester knyttet til den
eldre delen av befolkningen, mens behovet for tjenester i oppvekstsektoren vil reduseres som en
direkte konsekvens av antallet personer i de forskjellige livsfasene. En overføring av midler fra
oppvekstområdet og helsetjenestene til omsorgstjenestene kan synes vanskelig ut fra den
driftsmessige situasjonen kommunen vår har. Det er mangel på ressurser både i helsesektoren
og skolesektoren, og det er ikke lett å redusere driftsnivået på en måte som frigjør midler i den
størrelsesorden som skjevfordelingen av midler viser i dag. I oppvekstsektoren er i tillegg
bemanningen i stor grad styrt av normer. Dette fratar kommunen mulighet til å justere
bemanningen etter det opplevde behovet til det enkelte barn, da nor mene kun handler om antall
hoder og ikke behovet som finnes i de forskjellige barnegruppene. Fordeling av bemanning og
barn over mange forskjellige bygg på flere steder i kommunen gjør dette ytterligere utfordrende.
Det påbegynte arbeidet med ny barnehagestruktur er derfor avgjørende viktig for kommunens
mulighet til å regulere ressursbruken etter antall brukere i fremtiden. Interkommunalt samarbeid
om helsetjenester kan også bidra positivt her. Skole er en av de største forbrukerne av ressurser i
helse/oppvekstområdet. Det er vanskelig å se for seg at det ikke vil bli nødvendig å vurdere
endring av fysisk struktur og oppgavefordeling i framtiden også innenfor skole.

3.4.4 Beregnet effekt på utgiftsbehov på bakgrunn av endringer i befolkningen
Denne oversikten viser beregnet endring i kostnadsbehov i årene som kommer. Det er tre helt
tydelige trender som vises:
•
•

•

Barnetall i skolealder reduseres, noe som vil redusere beregnet utgiftsbehov for
skolesektoren og dermed ytterligere redusere overføringene kommunen får for å
utføre disse tjenestene.
Barnetall i barnehagealder øker i starten av perioden. Dette gir en beregnet større
andel av kommunens oppvekstkostnader som vil måtte gå til barnehagesektoren.
Utfordringene må løses med økt effektivitet eller overføring av midler fra andre
områder.
Antall eldre øker betydelig. Dette vil øke overføringer over rammetilskudd, men vi ser
allerede i dag at overføringene ikke er tilstrekkelige til å fortsette tjenesteproduksjon
med dagens omsorgsstruktur og samtidig levere gode nok tjenester i stort nok volum.

Oppsummert viser data at kommunen vil måtte foreta til dels betydelige omprioriteringer i
ressursbruken i årene som kommer – for å kunne gi tilfredsstillende tilbud på de områder hvor
behovet øker. Dette stemmer også godt med de trekkene vi ser på forholdet mellom beregnet
kostnadsbehov og reell ressursfordeling i dag. Ventet befolkningsutvikling vil forsterke de
negative effektene av dette, og en ressursfordeling mellom hoveddtjenestene slik vi ser den i
dag, vil ikke være mulig å opprettholde innen få år.
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0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Total

2019

2020

2021

2022

2023

Totalt

70 500
2 440 000
-1 538 000
-99 100
124 700
1 215 900
-1 875 000
2 857 600
3 196 600

70 500
3 428 900
-922 800
-275 000
-466 700
3 126 600
-750 000
-357 200
3 854 300

0
3 368 200
-307 600
-685 600
400 700
231 600
2 250 000
357 200
5 614 500

0
1 613 600
-1 384 200
442 400
-593 800
2 084 400
187 500
1 071 600
3 421 500

141 000
806 800
-1 384 200
97 900
41 500
1 447 500
2 437 500
-1 428 800
2 159 200

282 000
11 657 500
-5 536 800
-519 400
-493 600
8 106 000
2 250 000
2 500 400
18 246 100

4 DRIFT
4.1 Virksomhetene
4.1.1 Sentraladministrasjonen
4.1.1.1 Kort om virksomheten
Sentraladministrasjonen består av følgende avdelinger/ansvar:
•
•
•
•

•
•
•
•

Politiske utvalg/politiske partier
Politiske valg – kommunevalg 2019
Kontrollutvalg
Rådmannskontor med rådmann,
kommunalsjefer, samfunnsplanlegger,
kommunikasjonsrådgiver,
formannskapssekretær, 50 % stilling
folkehelsekoordinator, 50 % stilling
kommuneoverlege
Økonomiavdeling
Fellesutgifter IT/IT-avdeling
Fellesutgifter
Arbeidsmiljøutvalg

• HR-avdeling (tidl. organisasjonsavdeling)
• Lønningskontor (vertskommune Os, kun
overføring av andel)
• Skatteavdeling og regnskapskontroll
(interkommunalt, vertskommune Røros)
• Servicetorg
• Felles grunnskole
• Samisk forvaltningsområde (nytt ansvar i
2019)
• Verdensarvkoordinator
• Forvaltningskontor (budsjett for området
lagt inn fra 2019)

4.1.1.2 Avdelinger og ansvar
Som oversikten over viser, er budsjettet for sentraladministrasjonen veldig sammensatt av ulike
overordnede funksjoner og områder. Endringer som ligger inne for 2019, er at PPT er organisert
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under virksomhet voksenopplæring og flyktningtjeneste som derfor endrer navn til Røros læringsog veiledningsstjeneste. Samisk forvaltningsområde er kommet inn som nytt ansvar som
konsekvens av at Røros kommune ble samisk forvaltningsområde i 2018. Forvaltningskontoret
har vært organisert i sentraladministrasjonen, men budsjettet for dette området er fra 2019 flyttet
fra hjemmebaserte tjenester slik at organisering og budsjett for området ligger i samme
virksomhet. 50 % stilling kommuneoverlege og 50 % stilling folkehelsekoordinator ligger også i
sentraladministrasjonen.
1000- 1002 Politiske utvalg/politiske partier/politiske valg
Aktiviteten innenfor politiske utvalg og politiske partiere er i hovedsak videreført fra 2018. Innkjøp
av nye Ipader til nye politikere som kommer inn etter kommunevalget 2019 belastes ansvar 1000,
politiske utvalg. Det er lagt inn eget ansvar 1002 som gjelder kommunevalg 2019. Grunnlaget for
budsjettet er erfaringstall fra siste kommunevalg.
1004 Kontrollutvalg
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for 2019 ligger på samme ramme som for 2018, kun økt
med kr 6.000,-. Den lille økningen som ligger i rådmannens budsjettforslag er noe høyere pga .
beregning av pensjon som skjer automatisk i en formel som ligger til grunn. Dette vil regulere seg
ned automatisk ved utbetalinger av godtgjøringer i løpet av året.
1100 Rådmannskontoret
Rådmannskontoret ligger på samme aktivitetsnivå som 2018. Det er også for 2019 tatt høyde for
en stillingsressurs til interkommunalt samarbeid som er i henhold til vedtatt samarbeidsavtale
mellom Røros, Os og Holtålen kommuner. Denne ble ikke effektuert i 2018 da ikke alle
kommunene hadde lagt ressursen inn.
1101 Økonomiavdelingen
Regnskapsføring og bilagshåndtering er samlet i en felles avdeling for Os, Røros og Holtålen ,
med Holtålen som vertskommune. Antall årsverk som er rettet mot rådmannens stab på Røros
ble dermed redusert til 2,3 årsverk, hvor 0,2 årsverk selges videre til uthusprosjektet .
Økonomiavdelingen har ansvaret for all økonomisk oppfølging av virksomheter, beslutningsstøtte
til ordfører og rådmann, samt andre pålagte oppgaver . Felles regnskapsavdeling fikk ny ledelse i
2018, og vi ser nå tydelig forbedring i denne virksomheten. Kostnadene går ned, og i budsjett
2019, er kostnadene ca 100’ lavere enn hva de vil bli i 2018, ca 700’ enn i 2017.
Økonomiavdelingen har i samarbeid med regnskapsavdelingen jobbet mye med digitalisering av
bilagshåndtering i 2018. Dette arbeidet fullføres i 2019, og vi har en ambisjon om at alle
regnskapsbilag skal håndreres fullt ut elektronisk i løpet av året. Dette vil kunne frigjøre tid fra
merkantile ressurser både i oppvekst- helse- og omsorgsområdene, og vil være et bidrag til
effektivisering av disse tejenesten.
Videre er det planlagt å rulle ut en innbyggerløsning i løpet a v året, hvor kunder via selvbetjening
kan løse enklere oppgaver knyttet til sine fakturar som utskrift av faktura og lignende. Dette er i
tråd med kommunens generelle arbeid med innbyggerkommunikasjon og digitalisering. I 2019 vil
uthusprosjektet ikke lengre føres som et eget regnskap, men tas inn som en del av kommunens
ordinære bokføring. Dette gjøres uten økt ressursbruk på avdelingen, og vil frigjøre merkantil
ressurs innenfor tekniske tjenester. Denne ressursen er tenkt benyttet for å bedre arbeidet me d
kommunens boligutleietjenester.
2019 vil også bli sterkt preget av at eksisterende avtaler om leveranse av økonomisystem går ut,
og ny anskaffelse må derfor gjøres. Uavhengig av om dette vil medføre bytte av
økonomisystemer eller videreføring av dagens system, vil denne anskaffelsen kreve mye arbeid.
Det skal i tillegg innføres nytt system for rapportering, budsjettering og regnskapsanalyser i løpet
av året. Målet er at kommunen som resultat av dette, skal kunne presentere budsjett -, plan-, og
rapportdokumenter i et mye mere lettlest og informativt format, både fysisk og på web.
Innføringen av dette systemet vil kreve en god del tidsressurser, men det skal ende opp i bedre
politiske styringsdokumenter og frigjort tid som i dag benyttes i produksjon av tu nge
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tekstdokumenter. Denne frigjorte ressursen skal sette økonomiavdelingen i stand til å yte f lere
merkantile tjenester for virksomhetene.
1102 IT fellesutgifter
IT-avdelingen har nå 2 lærlinger, i tillegg til 2,4 ordinære årsverk. 0,4 -ressursen på avdelingen
går av med pensjon på slutten av 2018. Denne ønsker avdelingen å videreføre med en ny 50% stilling i driften fra 2019. Til tross for dette, og for at IT og digitalisering er satsingsområder i tiden
framover har avdelingen klart å ta ned budsjettet med ca 400.000 fra 2018 til 2019. Dette bunner
i en detaljert gjennomgang av budsjettet for 2018, med påfølgende innsparing pga. konsolidering
og avvikling av systemer som ikke er i bruk, eller som kun i liten grad brukes, samt at lærlingene
har hatt en positiv effekt på konsulentforbruket i avdelingen. Hvordan dette vil slå ut i årene
framover er vanskelig å spå, men en naturlig følge av det forestående digitaliseringsarbeidet med
stadig større digitalt tjenestetilbud gir mest sannsynlig en gradvis økning av IT-kostnadene igjen.
Et eksempel på dette er at vi i 2018 i samarbeid med skolene har igangsatt en digital løsning for
kontakt mellom skole og foreldre/foresatte. Denne kontakten har tradisjonelt vært gjort både
muntlig og skriftlig på papir eller f.eks. SMS.
Av konkrete satsinger for 2019 har IT-avdelingen lagt opp til nye og mer effektive systemer for
barnehagedriften, en delautomatisk chat-løsning med kunstig intelligens på nettsidene våre for
avlastning av enkle forespørsler til servicetorget og andre, et nytt og mer effektivt system for
budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring, samt en oppgradering av
driftsplattformen hos Infonett for å støtte nye krav til effektive arbeidsprosesser på flere områder.
IT-avdelingen har også budsjettert med en etterlengtet intranettløsning for 2019. Formålene med
den er å forenkle og forbedre intern informasjonsdeling, kommunikasjon og samhandling, og på
denne måten bidra til økt innovasjonsevne i organisasjonen.
Det er også viktig å nevne at det er flere sentrale IT-relaterte avtaler som nå nærmer seg
termineringstidspunkt; driftsavtalen med Infonett går inn i sitt første av 2 mulige opsjonsår, avtale
med Visma (økonomi og personal) går ut i løpet av året, samt at avtale med Konica Minolta om
våre multifunksjonsskrivere går ut i 2019. Det er også ønskelig fra IT -avdelingens side å inngå en
rammeavtale rundt videreutvikling av Røros kommunes nettsider som grunnlag for den
tjenesteutviklingen som er planlagt der. Her har vi per i dag ingen avtale utover driftsavtalen med
Frontal Media AS. Til sammen tegner dette et bilde av svært ressurskrevende prosesser som blir
mer omtalt i investeringsbudsjettet.
1103 Fellesutgifter
Fellesutgifter holdes på omtrent samme nivå som 2018. Andre tjenester er økt noe , blant annet
for ekstern bistand knyttet til utviklingsstrategi 2 2018-2020. For øvrig søkes det også om
eksterne midler til dette, ikke minst fra KS OU-midler. OU-midler er forkortelse for
organisasjonsutviklingsmidler. KS har et eget OU-fond som alle ansatte betaler inn til gjennom
månedlige trekk, samt at arbeidsgiver også betaler en årlig sum. Alle kommuner kan søke om
midler fra fondet, og Røros kommune har fått store summer til sitt omstillings - og utviklingsarbeid
fra dette fondet. For øvrig er 1103 et område som også skal dekke uforutsette hendelser og
aktiviteter som erfaringsmessig vil komme i løpet av et år i en organisasjon med flere hundre
ansatte.
1104 Arbeidsmiljøutvalget
Aktivitet økes noe (samarbeidsavtale bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, kurs verneombud,
forebyggende og sosiale tiltak). Årsaken til økningen er utvidete tiltak innen felles forebyggende
og sosiale tiltak i hele organisajonen for å bedre både inte rn kommunikasjon og tilhørighet til
organisasjonen.
1105 Reserverte tilleggsbevilgninger
Reserverte tilleggsbevilgninger inneholder i hovedtrekk:
• Vedtatt Røros kommunes andel verdensarvsenter kr 168.000,- (Utbetales hvert år i 5 år,
f.o.m. 2017)
• Beredskap, diverse utgifter kr 100.000,-
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•

Reserverte tilleggsbevilgninger fra formannskapet kr 50.000

1106 HR-avdeling (tidligere Personal og organisasjon)
Ansvaret gjelder HR-avdelingen og dekker lønnsutgifter og kurs for avdelingens ansatte, felles
kurs på tvers av virksomheter samt en pott som virksomheter kan søke på. Fase 2 av
lederutviklingsprogrammet føres også her. Det er kun ført en mindre sum til egenandel her da
utgifter og inntekter ut over dette blir postert utover året i henhold til tilført e midler fra KS OU-fond.
Dette iht. punkt 5.1 i vedtatt strategisk kompetanseplan.
Videre er det budsjettert med 50.000,- til felles kurs/kompetansetiltak for organisasjonen samt
50.000,- til søkbare midler for virksomhetene - totalt 100.000,-. Dette iht. til kapittel 4 og 5 i vedtatt
strategisk kompetanseplan.
Under andre tjenester er det satt av 30.000,- til profilering i rekrutteringssaker som gjelder
områder det er krevende å rekruttere til. Dette iht. vedtatt strategisk kompetanseplan pkt. 5.6.
Vedtatt utviklingsstrategi, og da spesielt delstrategi 1 om helhetsstyring og kvalitetsledelse, er
sentralt for arbeider til HR-avdelingens ansatte. Da både i form av daglig oppdukkende saker,
prosjektarbeid eller planlagte oppfølgingspunkt. Avdeling jobber blant annet med revidering av
styrende dokumenter og prosedyrer, HMS-rådgivning, personalsaker, rekruttering,
internrevisjoner, forhandlinger, veiledningsmøter, utvikling av kurs og oppfølging av fagsystem.
Avdelingen deltar også i IA-utvalget, AKAN, arbeidsmiljøutvalget, samarbeidsutvalget samt ulike
prosjektgrupper og fagforum.
Kompetanseutvikling
KS læring har gjennom 2018 blitt innført som et sentralt system for kompetanseheving i Røros
kommune. KS Læring er en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving for
ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Løsningen legger opp til modulbaserte e læringsprogram som kan utvikles lokalt eller hentes fra andre kommuner eller fylkeskommuner. I
løpet av 2019 skal alle ansatte ha gjennomført kurset «Ansatt i Røros kommune» gjennom KS
læring. Kurset er det første lokalt utviklede kurset hvor målet er et standardisert og helhetlig
opplæringsprogram for ansatte. I løpet av året vil det bli utviklet flere lokale e -læringsmoduler.
Digital transformasjon
Gjennom 2018 har det blitt jobbet aktivt med å styrke kompetansen blant systemansvarlige og
brukere av ESA. ESA er kommunens hovedsystem for saksbehandling og arkivering. Med
hensyn til både behovet for økt fokus på digital transformasjon, bedre informasjonssi kkerhet og
en helhetlig kvalitetsstyring, er det avgjørende at organisasjonen tar i bruk ESA i større grad enn
tidligere.
Avdelingen vil også være delaktig KS digitaliseringsnettverk og Røros kommunes
digitaliseringsråd for å bidra i digitaliseringsprosjekt ute i virksomhetene. Av tyngre
prosjektdeltagelser nevnes blant annet helseplattformen hvor det er skissert at avdelingen skal
bidra med 0,2 årsverk.
Heltidskultur
Arbeid med heltidskultur har over lengre tid vært i fokus. Frem til i dag har vi kon sentrert oss om å
begrense utlysning av små deltidsstillinger og håndhevelse av fortrinnsretten. Ved årsskiftet og
utover i 2019 vil det gjennomføres to konkrete prosjekter innen omsorg. TFF skal i løpet av
perioden prøve ut en annen tunusform som først og fremst skal bedre kvaliteten på tjenesten,
men som også vil kunne medføre større stillingsandeler. Ved Gjøsvika sykehjem skal det kjøres
en prosess med de ansatte for å se på mulig løsninger som kan utprøves for å redusere behovet
for deltidsstillinger.
Rekruttering
Mer profesjonelle og effektive rekrutteringsprosesser er et annet område avdelingen skal jobbe
med. I løpet av 2018 hadde vi i underkant av 100 stillingsutlysninger. Hvor lang tid som brukes fra
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søknadsfrist går ut til første tilbud sendes er avgjørende for å kunne rekruttere de beste
kandidatene og fremstå som profesjonell overfor de øvrige søkerne. I enkelte saker ser vi at dette
tar for lange tid og er skadene for vårt omdømme som arbeidsgiver. Av den grunn er et nytt mål
at det ikke skal gå over 21 dager fra søknadsfristen har gått ut og frem til første tilbudsbrev er
sendt ut til den innstilte kandidaten.
Sykefravær og arbeidsmiljø
Avdelingen arbeider aktivt med å redusere sykefravær på ulike nivåer. For eksempel ved å støtte
enkeltledere i fraværsoppfølging til utvalgsarbeid i IA. Det ble mot slutten av 2018 startet aktivt
arbeid inn mot virksomheter innen oppvekst som har hatt et økende sykefravær. Dette arbeidet vil
bli videreført utover i 2019.
1107 Kemnerkontoret og 1109 Regnskapskontrollen
Kemnerkontoret, som Røros kommune er vertskommune for, har ansvar for innfordringen av
skatter og avgifter og kommunale krav i kommunene Røros Os, Holtålen og Tolga. Tolga
kommune kjøper imidlertid denne tjenesten og er ikke en del av vertskommuneavtalen.
Avdelingen har pr. i dag 2,4 stillinger, og leier lokaler hos Røros Vekst AS. Skatt Midt -Norge har
oppfølgingsansvaret for virksomheten. I tillegg til innkreving har kemner også ansvar for
arbeidsgiverkontroll. Dette er gitt et eget ansvar 1109, og er også en interkommunal tjeneste der
Røros er vertskommune. Regnskapskontrollen i Fjellregionen omfatter 7 kommuner. I tillegg til
Røros som vertskommune så omfatter tjenesten kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset,
Tolga, Os og Holtålen. Regnskapskontrollen har 2,6 stillinger.
Budsjettet for ansvar 1107 og 1109 for 2019 er i utgangspunktet likt slik det var i 2018. Ny
kemner startet i sin stilling 2. mai. Én ansatt har sagt opp sin stilling f.o.m 01.01.19 og en annen
har varslet at hun ønsker å gå noe ned i stilling, fra 100 % til 80 %. Dette betyr en reduksjon i
antall årsverk med 0,4 på kemner og 0,8 hos regnskapskontrollen.
Ressursen som forsvinner skal ikke umiddelbart erstattes, og dette er det tatt høyde for i budsjett
2019. I tillegg til reduksjon i lønnskostnader er det ryddet opp i noen poster som ikke lenger er
relevant for driften.
Det er potensiale for ytterligere effektivisering av driften dersom det blir gjort noe med den relativt
høye leiekostnaden. Leiekost er ikke berørt i budsjett for 2019.
1108 Lønningskontor
• Overføring til Os kommune som er vertskommune for lønningskontoret.
• Videreført aktivitet
1110 Servicetorg
Servicetorget viderefører i hovedsak sin aktivitet fra 2018. Det er likevel noen endringer som er
verdt å kommentere. Det er kommunevalg i 2019, og etter erfaringen med stortingsvalget for to år
siden, er det stadig flere som forhåndsstemmer. Medarbeidere på servicetorget må gjennomføre
valgkurs som ved tidligere valg, og det vil også være åpent to kvelder i forbindelse med valget.
Nytt i 2019 er også en prøveordning med åpent til kl. 18:00 én dag pr. uke. Dette er i samarbeid
med tekniske områder, byggesak. I forbindelse med den åpne kvelden der en saksbehandler på
byggesak er tilgjengelig, skal også servicetorget kunne ta imot avtaler/henvendelser: Avtaler kan
settes opp mellom kl 15:00 og 18:00.
Servicetorget har også tatt inn en lærling i kontorfaget, og hun skal ta fagbrev i januar/februar
2020. Dette er et løft for kommunen. Per nå er det ingen faste ansatte ved servicetorget som har
fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget.
Ellers blir vi stadig mer digital og det krever mer kontroll av dokumen ter. Blant annet
SvarUt/SvarInn og postlister med direkte innsyn i dokumenter krever at systematikk og rutiner er
etablerte og i bruk.
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1120 Felles grunnskole
Området omhandler skoleskyss og kostnader knyttet til fosterhjemsbarn som går på skoler i
andre kommuner. Budsjettet er på linje med 2018, men rammene er endret pga . samisk
forvaltningsområde nå har fått et eget ansvar 1140.
1140 Samisk forvaltningsområde
Samisk forvaltningsområde er et nytt ansvar i budsjett 2019 da kommunen ble innlemmet i
forvaltningsområdet for samisk språk 1. juli 2018. Sametinget overfører årlig midler til kommunen.
Hva disse midlene skal gå til skal beskrives i årlige aktivitets- og utviklingsplaner. Pengene deles i
tre; basisdel, betjeningsdel og utviklingsdel. Det er ansatt en fagleder for samisk undervisning, og
vi setter også her av penger til administrasjon av vår samiske barnehageavdeling. En koordinator
for sørsamisk forvaltningsområde er på plass i 2019. I første omgang vil i tillegg midlene i
hovedsak brukes på oppvekstområdet (språk og barnehage), men det det viktig å få på plass
skilting, oversettelser nettside, annonser m.m. Kommunen skal i årene framover lage aktivitetsog utviklingsplaner.
1202 Sivilforsvaret
• Videreføring leie lokaler
1203 Eldrerådet/ungdomsrådet
• Utgifter her utbetales etter behov/grunnlag i aktivitet. Beløp videreføres som tidligere år
med en liten økning.
1305 Verdensarvkoordinator
Budsjett her skal gå ut i 0 da det etter fast søknad overføres midler fra Riksantikvaren.
Verdensarvkoordinatoren er sekretær for Verdensarvrådet som består av de 5 ordførerene i
Circumferensen, og politisk valgt representant fra henholdsvis Trøndelag og Hedmark
fylkeskommuner og Sametinget. I tillegg er fylkesmannen, Rørosmuseet, Musea i Nord Østerdalen, byantikvaren i Røros kommune og Destinasjon Røros med i rådet som observatører.
Verdensarvrådet og verdensarvkoordinator har som hovedoppgave å ivareta og utvikle
verdensarvverdiene i tråd med nominasjonen fra 2010.
De vesentlige utgiftene ut over lønn til koordinator, er reise og møteutgifter til
verdensarvkoordinator, deltakelse på nordisk verdensarvrådsmøte og årlig samling i Norges
verdensarv, møteutgifter for verdensarvråd og faggruppe, og utgifter knyttet til
frorvaltningsplanarbeidet (kjøp av tjenester til trykking, lay-out, distribusjon).
I 2019 vil ferdigstilling av Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen, utvidelse av
Uthusprosjektet til hele Circumferensen, samarbeid om utvikling av verdensarvsenteret og av
skilting og informasjon av verdensarven være hovedprioriteringer ut over etablerte driftsoppgaver
knyttet til stillingen.
3403 Forvaltningskontoret
Forvaltningskontoret er fortsatt i utvikling. Arbeidet med å utvide og behandle nye tjenestetyper,
tjenester til barn/unge og personer i psykisk helse- og rustjeneste er i gang. For å sikre kvaliteten
på saksbehandlingen trenger kontoret kunnskap om lovverket rundt disse tjenestene , samtidig
som tjenestelederne må tilegne seg kunnskap om saksbehandling. Derfor skal det også i 2019
gjennomføres nødendige og nyttige kurs bl.a. innenfor forvaltningsområdet. En medarbeidere
startet også videreutdaning i helserett i 2018 – dette fortsetter inn i 2019. Dette dekkes av
kompetansetilskudd.

4.1.1.3 Budsjettrammer
Kommenteres under virksomheten/avdelingene og ansvar.
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4.1.1.4 Styringskort Sentraladministrasjonen

4.1.1.5 Planer og styringsmål
Det er ett felles styringskort for sentraladministrasjonen. Områdene og måleindikatorene er valgt
ut i samarbeid med ansatte/tillitsvalgte. For 2019 er det lagt inn flere nye styringsmål. Disse er
enten byttet ut med styringsmål som ikke var gode å måle eller de er kommet inn som nye på
bakgrunn av viktige satsningsområder. Ikke alle avdelinger innen sentraladministrasjonen er
representert i styringskortet. Det er gjort en vurdering av hvilke tjenester som er mest aktuelle å
prioritere inn. Det er også gjort en vurdering på hvilke tiltak som har betydning for samspillet
mellom stab/støtte og virksomhetene og stab/støtte og eksterne brukere (innbyggere o.a..).
Sentraladministrasjonen, som ofte omtales som stab/støtte, spenner veldig vidt i fagfelt og
ansvarsområder. Det er derfor en utfordring å følge opp og videreutvikle styri ngskortet. Samtidig
er styringskortet et veldig godt verktøy for å sette fokus på utvalgte viktige områder som skal
gjenspeile overordnede planer og prioriterte områder.
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Sentrale dokumenter og føringer for det videre målrettede arbeidet med styringskorte t er
kommuneplanens samfunnsdel (dimensjon samfunnsansvar (samfunnskvalitet)),
medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, arbeidsgiverstrategien, kompetanseplanen og
kommunikasjonsstrategien. Disse overordnede dokumentene legger føringer for hvordan arbeidet
internt i sentraladministrasjonen skal utvikles. Dette er avgjørende for at sentraladministrasjonen,
dvs rådmannens stab, kan fungere godt som strategisk og rådgivende enhet overfor både
virksomhetene og rådmannen. Arbeidet med den vedtatte utviklingsstrategi 2 for 2018-2020
(kommunekompasset) står sentralt i de oppgavene som rådmannens stab har en nøkkelrolle i.
Dette er imidlertid kommentert nærmere under kapitlet "Kommunalsjef organisasjon".
Tjenestekvalitet
Kvalitet på tjenesten – måleindikator: ny indikator er "gjennomsnittlig kredittid utgående faktura".
Dette måles ved hjelp av Eik Inkasso (IT-verktøy).
Fokusområde brukertilfredshet – måleindikator: ny indikator er «andel godt fornøyd i møte med
kommunens IT-avdeling».
Organisasjonskvalitet
Kompetanse:
Måleindikator: Her er det satt 3 nye måleindikatorer.
*Saksbehandlingstid på maks 21 kalenderdager fra søkndasfristen har gått ut til
innstillingsdokument er ferdigstilt. Måles i antall brudd hvorav målet er 0.
** Måler økt bruk av ESA . Dette er et mål på både kompetansetiltak overfor saksbehandlere og
digitalisering av saks- og arkivrutiner.
Medarbeidere
Mål for de tre faktorene er satt opp på bakgrunn av resultaene i ny undersøkelse gjennomført
våren 2018.
Sykefravær
Sykefraværet har vært høyere i 2018 enn resultatet for 2017. Derfor er målet for 2018 satt høyere
enn resultatet for 2017. Det er forventet at det vil ligge noe høyt i 2019. Det er kjente årsaker til
dette.
Samfunnskvalitet
Folkehelse – måleindikator ikke satt da det er krevende å finne en indikator innenfor dette
området i sentraladministrasjonen som er god å måle.
Bokvalitet – måleindikator ny indikator er «antall nye individualiserte tjenester på nettsiden».
Økonomi
Er kommentert under virksomhetene og avdelinger/ansvar.

4.1.2 Røros skole
4.1.2.1 Kort om virksomheten
Røros skole består av tre avdelinger; småtrinnet med elever fra 1.-4.trinn og SFO, mellomtrinnet
med elever fra 5.-7.trinn og ungdomstrinnet med elever fra 8.- 10.trinn. Skoleåret 2018/2019 er
det 507 elever ved skolen.

4.1.2.2 Avdelinger og ansvar
Avdelingen i Sundveien har fagleder for SFO. Virksomheten har i dag en avdelingsleder på 1. 7.trinn og en avdelingsleder på u-trinnet. Etter administrativ evaluering skal avdelingslederansvar
deles på tre personer fra 1.januar 2019. Tanken er at det da skal være en leder på hvert
hovedtrinn. Dette skal ordnes innen den administrative ressursen som er lagt i budsjettet.
Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for penger , fag og folk.
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4.1.2.3 Budsjettrammer

Ut i fra høsten 2018`s GSI rapporterting ligger vi i dag noe under kravet i lærertetthet ut i fra
dagens lærernorm ved Røros skole. Dagens tildelte budsjettramme er knapp. Fra og med
skoleåret 2018-19 innføres en ny norm for lærertetthet. Målet er at høsten 2019 skal
gruppestørrelse i snitt være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.
Gruppestørrelse beregnes ut ifra antall elevtimer, minus timetall for spesialundervisning og
særskilt norsk.
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4.1.2.4 Styringskort Røros skole

4.1.2.5 Planer og styringsmål
Kvalitet på tjenesten/brukertilfredshet
Etter at nasjonale prøver og elevundersøkelsen er gjennomført blir resultatene analysert og
evaluert. Det blir deretter satt inn tiltak ut i fra analyser. Resultatene i lesing på trinn 5, har vært
relativt lavt over flere år. Det er derfor satt igang et omfattende endringsarbeid i
begynneropplæringen på småtrinnet. Kompetanseheving i "vurdering for læring", har som mål at
skolen skal utøve en kollektiv vurderingspraksis som er gunstig for elevens lærings- og
kompetanseutvikling.
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Kompetanse
Inneværende skoleår har vi seks lærere på etter- og videreutdanning gjennom kompetanse for
kvalitet. Disse lærerne har redusert leseplikt med 37, 5%. Alle ansatte skal delta i tiden som er
avsatt til kompetanseheving.
Medarbeiderundersøkelse
Avdelingsledere, arbeidsmiljøgruppa og teamledere er gjort kjent med valgte faktorer i
styringskortet. Det skal legges en plan for hvordan innholdet skal gjøres kjent i personalet.
Sykefravær
Det har gått noe opp høsten 2018. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger (alvorlig
sykdom), men vi ser at stort arbeidspress gjør at flere er sårbare og utsatt for sykdom. Det
merkes at det driftes på et minimumsnivå. I hverdagen kommer dette til syne gjennom mer
sykdom blant de ansatte og mer uro blant elevene.
Samfunnsansvar
Virksomheten legger til rette for fysisk aktivitet på alle trinn gjennom ulike typer tiltak gjennom
året. Det er opprettet samarbeid med folkehelsekoordinator. Skolen følger oppsatt plan i
samarbeider med ulike aktører som blant annet Rørosmuseet, Røros idrettslag, Røros
rehabilitering og Saniteten. Samarbeidet avhenger av hva som er i fokus. Positive tiltak og
hendelser formidles gjennom media.

4.1.3 Glåmos og Brekken oppvekstsentre
Tidligere Glåmos oppvekstsenter

4.1.3.1 Kort om virksomheten
Glåmos oppvekstsenter har en enavdelings barnehage, skolen er 1. -7.trinn med 35 barn.
Kommende skoleår reduseres elevtallet noe. SFO har 17 barn, og fra januar 2019 blir det 10 barn
i barnehagen.

4.1.3.2 Avdelinger og ansvar
Fra 01.01.2019 er vedtatt administrativ organisering felles virksomhetsleder for Glåmos
oppvekstsenter og Brekken oppvekst- og lokalsenter – dvs. 50 % leder-ressurs på hver enhet
som virksomhetsleder. Det er konstituert en 40 % avdelingslederstilling for 1.-7.trinn som varer ut
skoleåret 2018/2019. Om stillingsprosenten blir 40 % kommende skoleår, er ikke avklart. Ellers er
det som før 40 % styrer/faglig leder i barnehagen og SFO-leder har 3 timer i uka til administrativt
arbeid. Fra januar kommer 3 faste ansatte i barnehagen tilbake etter svangerskapspermisjon.

4.1.3.3 Budsjettrammer

Har i 2018 redusert bemanning i stillinger for lærere, assistenter og merkantil. Dette gir utslag i
budsjettet for 2019. Det er en økonomisk utfordring for små enheter å gi elever med komp lekse
behov et godt tilbud når det gjelder både fysisk og pedagogisk tilrettelegging. Kommunen i sin
helhet vil i framtida profitere på å samle tilbud til barnehagebarn og elever som har komplekse
behov i baser tilknytta enkelte baser for barnehageavdelinger og skoler.
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4.1.3.4 Styringskort Glåmos oppvekstsenter
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4.1.3.5 Planer og styringsmål
Både planer og styringsmål følges som forrige år. Barnehagen og skolen samarbeider med andre
enheter om sitt utviklingsarbeid, og noen av disse, avsluttes i løpet av våren 2019. Da er det tid
for evaluering og å sørge for at det som er utviklet, integreres i det faglige arbeidet kommende
skole- og barnehageår.
Sykefraværet
Sykefraværet er lavt, og noe redusert fra i fjor. Arbeidsmiljøet er godt. Det er likevel fortsatt viktig
å jobbe målretta med arbeidsnærvær, spesielt i barnehagen.
Etter- og videreutdanning
Skoleåret 2018/2019 er det ingen lærer med på "Kompetanse for kvalitet". Målet er å delta på
dette annenhvert år.
Tidligere Brekken oppvekst- og lokalsenter

4.1.3.6 Kort om virksomheten
Brekken oppvekst- og lokalsenter har en enavdelings barnehage, skolen er 1.-7.trinn med 23
barn – kommende skoleår fortsetter det slik. For tiden er det ikke barn som benytter seg av SFO.
Barnehageavdelingen har veldig få barn i 2019. Enheten er et sør -samisk ressurs-senter.

4.1.3.7 Avdelinger og ansvar
Fra 01.01.2019 er vedtatt administrativ organisering felles virksomhetsleder for Glåmos
oppvekstsenter og Brekken oppvekst- og lokalsenter – dvs. 50% leder-ressurs på hver enhet som
virksomhetsleder. Det er konstituert en 40% avdelingslederstilling for 1.-7.trinn som varer ut
skoleåret 2018/2019. Om stillingsprosentern blir den samme kommende skoleår, er ikke avklart.
Fortsatt er det 20% stilling som styrer/faglig leder i barnehagen.
Fra 01.08.2018 ble det opprettet en 40% faglederstilling for samiskundervisninga i Røros
kommune, tilhørende Brekken oppvekst- og lokalsenter. Lønnsmidlene her finasieres med penger
som kom da Røros ble et samisk forvaltningsområde fra 01.07.2018. Den samiske avdelingen
har ansvaret for all samisk opplæring i kommunen og selger fjernundervisning til andre
kommuner som har elever med rett til sør-samisk språkopplæring. Det undervises etter LK06, det
vil si samisk læreplan, i samisk og på samisk i enkelte fag.

4.1.3.8 Budsjettrammer

Budsjettet blir på samme nivå som i 2018.
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4.1.3.9 Styringskort Brekken oppvekst- og lokalsenter
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4.1.3.10 Planer og styringsmål
Både planer og styringsmål følges som forrige år. Barnehagen og skolen samarbeider med andre
enheter om sitt utviklingsarbeid, og noen av disse avsluttes i løpet av våren 2019. Da er det tid for
evaluering og å sørge for at det som er utviklet, integreres i det faglige arbeidet kommende skole og barnehageår.

4.1.4 Røros barnehage
4.1.4.1 Kort om virksomheten
Røros barnehage består av 3 avdelinger/barnehager: Kvitsanden, med 6 avdelinger, Ysterhagan,
med 3 avdelinger (derav 1 sørsamisk avdeling) og Øya, med 3 avdelinger. På nåværende
tidspunkt har 147 barn plass i Røros barnehage.

4.1.4.2 Avdelinger og ansvar
Fra 1.1.2019 reduseres avdelingslederressursen i virksomheten med en 100 % stilling, fordelt på
de 3 avdelingene. Avdelingsleder Kvitsanden har da 80 %, Ysterhagan 60 %, Øya 60 %.
Resterende del av stillingene legges til avdelingene, i direkte arbeid med barna.
Virksomhetsleder har overordnet ansvar for økonomi, fag og personell, og flytter kontor fra
Bergmannsgata til Kvitsanden barnehage.

4.1.4.3 Budsjettrammer

Budsjett er justert i henhold til politisk vedtak om økt bemanning for å sikre nok
barnehageplasser, og rådmannens beslutning om reduksjon av 100% ledelsesressurs etter
administartiv evaluering. Barnehagene oppfyller forskrift om pedagogisk bemanning og lovfestet
norm for grunnbemanning i barnehager.
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt
barnehagetilbud. Dagens budsjettramme og knappe tilgang på spesialpedagogiske ressurser,
setter sterke begrensninger for mulighetene til tidlig innsats for enkeltbarnet, og forbyggende
systemisk arbeid i hver barnehage.
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4.1.4.4 Styringskort Røros barnehage

4.1.4.5 Planer og styringsmål
Vi jobber med å gjøre styringkortet mer kjent nedover i organisasjonen. Alle ansatte medvirker i
det daglige til å nå styringsmålene. Arbeidsmiljøgruppene har medvirket i valg av styringsmål,
selv om det meste av dette arbeidet har foregått på avdelingsleder/virksomhetsleder nivå.
Framtidig barnehagestruktur på Røros er under utredning. Dette har barnehagene ventet lenge
på. Som midlertidig løsning er det gamle Eggabygget revet og erstattet med en modulbarnehage,
som utgjør 3 store småbarnsavdelinger og alle fasiliteter for de ansatte.
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Tjenestekvalitet
Barnehagene har en felles årsplan som oppfyller kravene som stilles til årsplan for barnehagen.
Denne utfylles av periodevise planer i hver barnehage. Det har trådt ikraft en ny rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver, som er under implementering. Barnehagene jobber fortsatt
med barnehagebasert utviklingsarbeid med fokus på lederutvikling for de pedagogiske lederne.
Temaet alle jobber med innenfor dette er språk og språkmiljø. Det skal gjennomføres
barnesamtaler med de eldste barna, der de får mulighet til å si noe om hvordan de opplever sin
barnehagetilværelse.
Medarbeidere
I hovedsak er alle stillinger som stiller krav om utdanning med kompetent personell fylt opp. Der
det ikke har lykkes, er det engasjert fagarbeidere eller assistenter, etter at søknad om midlertidig
dispensasjon fra utdanningskravet er innvilget.
Sykefravær
Det jobbes målrettet med å styrke nærværet av de ansatte i hver barnehage. Det er mye fokus på
lederrollen, struktur og forutsigbarhet for alle ansatte. Det satses på arbeidsmiljøgrupper i hver
barnehage, og det er planlagt 10 møter pr. barnehage pr. år.
Samfunnsansvar
Virksomheten har bestemt at fokus på kosthold skal styrkes, som del av det
folkehelsefremmende arbeidet. Det fokuseres på dette internt i barnehagen, samtidig som man
prøver å involvere foreldrene i så stor grad som mulig. Virksomheten har et godt samarbei d med
NAV, Norconsult, Euroskolen og flyktningetjenesten om praksisplasser, arbeidsutprøving og
språktreningsplasser. Dette er ressurser som bl.a. er brukt i opplegg med matlaging i
barnehagen. Alle barnehagene benytter bibliotektilbudet – barnehagene drar til biblioteket, og
biblioteket kommer ut i barnehagen. I tillegg til det samiske tilbudet på Svaale, gjennomfører alle
barnehagene temaopplegg med fokus på samisk kultur, reindrift og språk årlig.
Virksomheten har et godt samarbeid med NAV, Norconsult, Euroskolen og flyktningetjenesten om
praksisplasser, arbeidsutprøving og språktreningsplasser. Dette er ressurser som bl.a. er brukt i
opplegg med matlaging i barnehagen. Alle barnehagene benytter bibliotektilbudet – barnehagene
drar til biblioteket, og biblioteket kommer ut i barnehagen. I tillegg til det samiske tilbudet på
Svaale, gjennomfører alle barnehagene temaopplegg med fokus på samisk kultur, reindrift og
språk årlig.

4.1.5 Røros lærings- og veiledningstjeneste
4.1.5.1 Kort om virksomheten
Virksomheten består fra 01.01.2019 av to avdelinger. Voksenopplæringen består av spes.ped for
voksne, flyktningetjenesten og voksenopplæringen. PPT er den andre avdelingen, som består av
PP-tjenesten, logoped og spes.ped barnehage.

4.1.5.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
2600 Spes.ped
2601 Norskopplæringen
2610 Flyktningetjenesten
2611 Introduksjonslønn
2700 PPT
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4.1.5.3 Budsjettrammer Røros lærings- og veiledningstjeneste

Det er noen budsjettendiringer i virksomheten. Budsjettrammen er større da PPT og spes.ped
barnehage har blitt en avdeling i virksomheten. Det er spesielt gjort endringer i introduksjonslønn,
da det er mindre utbetaling av lønn pga. mindre flyktninger som har kommet til kommunen de
siste årene.

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2020-2022, Årsbudsjett 2019
41

4.1.5.4 Styringskort Røros lærings- og veiledningstjeneste

4.1.5.5 Planer og styringsmål
Tjenestemottaker
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Alle fremmedspråklige elever ved Røros voksenopplæring skal ha en individuell plan og den skal
være oppdatert til en hver tid. I den individuelle planen skal det settes mål om hva eleven ønsker
å gjøre etter de er ferdig i introduksjonsprogrammet.
Dette henger da sammen med neste mål i styringskortet som omhandler at størst mulig andel av
elevene skal komme seg ut i arbeid/videregående etter endt introduksjonsprogram. Tallet for
deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram er forrige år (2017) er som f ølgende;
Fremmedspråklige i arbeid er 3stk (23,1%), startet høyere utdanning er 0stk (0%), startet
videregående utdanning er 3stk (23,1%) Så finnes det en kategori som hete annet, der er det
7stk (53,8%) under denne kategorien er de som har flyttet fra Rør os og de som har et tilbud
gjennom NAV.
PPT’s mål er å redusere antall sakkyndige tilrådninger med spesialundervisning. Det er ikke et
mål i seg selv å redusere tilrådningene, men de arbeider for å gi råd og veiledning til barnehage
og skole for å legge det ordinære tilbudet/opplæringa bedre tilrette for barn/elever med spesielle
behov. Samarbeid mellom avdelingene i vår egen virksomhet og på tvers av de andre
virksomhetene i oppvekst er avgjørende for mestring på alle nivå.
Det jobbes fortsatt med å finne et egnet verktøy som kan si noe om brukerens tilfredshet av
tjenestene de mottar fra PPT og voksenopplæringen.
Medarbeidere
Røros kommune har nå startet opp med KS læring, målet i 2019 er at alle ansatte skal
gjennomføre minimum 3 kurs i KS læring. Utover dette ønsker virksomheten å ha fokus på
deltakelse i fagkonferanser/fagseminar innen de ulike fagfeltene de arbeider.
Et annet fokusområdet innen kompetanse er å gjennomføre minimum 1 felles planleggingsdag på
tvers av en eller flere avdelinger/virksomheter. Dette bidrar til et felles løft for virksomheten,
økonomi blir fordelt og det vil skape en arena for en enda mer vi-følelse innad i oppvekst.
PPT inngår foreløpig ikke i medarbeiderundersøkelse og sykefravær -statistikken, de har tidligere
inngått i sentraladministrasjonen. Tallene i fra forrige år er derfor i sin helhet er fra Røros
voksenopplæringssenter.
Samfunnsansvar
Folkehelse er et viktig fokus Røros kommune har, spesielt med tanke på elevgruppen i denne
virksomheten. En målindikator er å arrangere aktiviteter som fremmer bevegelse og/eller
samhørighet i lokalsamfunnet. Sammenkomster mellom fremmedspråklige og lokalbefolkningen
kan gi mange positive ringvirkninger. PPT's deltakelse i team som arbeider med forebyggende
arbeid og tidlig innsats for barn og ungdom er fortsatt et viktig satsningsområde.

4.1.6 Røros sykehjem
4.1.6.1 Kort om virksomheten
Røros sykehjem er et somatisk sykehjem med 38 plasser i to etasjer – 19 plasser i hver. 35
plasser er langtidsplasser, én plass er rehabiliterings-/utredningsplass, to plasser er avlastning.
Røros sykehjem har i 2019 42,5 årsverk fordelt på 65 fasteansatte . Virksomheten får en økning
på ett årsverk fra 2019. I forbindelse med rådmannens evaluering av organisasjonen i 2018, ble
det vedtatt at det skulle økes med ett årsverk for avdelingleder.

4.1.6.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
3400 Røros sykehjem
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4.1.6.3 Budsjettrammer
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4.1.6.4 Styringskort Røros sykehjem
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4.1.6.5 Planer og styringsmål
Kvalitet på tjenesten
Kompetanse hos sykepleiere og helsefagarbeidere er med på å gi gode tjenester, samt at
refleksjon over egen praksis styrker tjenestekvalitet. Styringsmålene må gjøres kjent i
avdelingene og reflekteres over jevnlig.
Brukertilfredshet
Måles hvert 3 år. Brukertilfredshet handler om trivsel og hvordan virksomheten som tjenesteytere
møter brukere og pårørende.Disse temane må det reflekteres over i grupper.
Medarbeidere
Vi skal ha fokus på å bedre resultatene for medarbeiderundersøkelsen.
Samfunnsansvar
Virksomheten fortsetter med sang-, musikk- og trimtilbud til beboeren hver uke og har fokus på
livskvalitet for pasienten.
Økonomi
Virksomhetsleder og avdelingsledere sammen med det øvrige personalet skal skape felles
forståelse om at budsjettrammer må holdes.

4.1.7 Gjøsvika sykehjem
4.1.7.1 Kort om virksomheten
Gjøsvika sykehjem har fem skjermede avdelinger med seks pasienter på hver av dem. Alle
pasienter har en moderat til langtkommen demens, med hovedvekt på langtkommen demens. I
tillegg er det 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 ressurser eller personell til å drifte denne
avdelingen. Ved behov leies det inn ekstra personell. Svært mange personer med
demenssykdom har nevropsykiatriske symptomer eller atferdsforstyrrelser og psykiske
symptomer ved demens (APSD), som apati, angst, agitasjon, aggresjon, depresjon og
vrangforestillinger. Dette er trolig de mest belastende symptomene ved demens og har
avgjørende betydning for sykdomsforløp og livskvalitet. Fast personell, forutsigbare hverdager og
miljøtiltak er viktige faktorer for å behandle eller dempe disse symptomer.
Gjøsvika sykehjem har 35 årsverk fordelt på ca. 70 ansatte.
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens
Dagsenteret har åpent tre dager i uka (mandag, onsdag og fredag) for personer med demens
eller kognitiv svikt. Pasienten må ha en demens diagnose eller starte med demens utredning for å
kunne få plass på dagsenteret. Det er plass til åtte pasienter pr. dag. Plassen kan bli tildelt som
aktiviseringstilbud eller som avlastning for pårørende. Dagsenter et skal blant annet legge vekt på
aktivisering av pasienter og skal gi en meningsfull hverdag, samt at den kan hjelpe til å
opprettholde en tilfredstillende ernæringsstatus. Det jobber to ansatte pr. dag på dagsenteret.

4.1.7.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
3401 Gjøsvika sykehjem
3407 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens
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4.1.7.3 Budsjettrammer

3401 Gjøsvika sykehjem
Budsjettet er nærmest likt som i 2018. Noen midler forskyves mellom postene.
kr. 50.000,- er overført fra post 111000 til IT-avdeling. Det gjelder lisenser for digitalisert
lagerbestilling.
3407 Gjøsvika dagsenter
Post 117005 er økt. Dette på grunn av større drosjeutgifter fordi noe pasienter bor i Brekken og
på Glåmos.
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4.1.7.4 Styringskort Gjøsvika sykehjem

4.1.7.5 Planer og styringsmål
For å få plass på en skjermet avdeling må en pasient ha diagnose langtkommet senil demens jf.
Forskrift for sykehjem m.v. De siste årene har det vært mye fokus på utreding av demens, og
antallet pasienter som får en demensdiagnose øker. Det er også en gruppe pasienter som ikke
har langkommet demens, men en kognitiv svikt i kombinasjon med alderspsykiatriske
sykdommer. Den gruppen pasienten har også godt utbytte av opplegget på en skjermet avdeling.
Ved å kartlegge andelen pasienter med en demensdiagnose eller kognitiv svikt i kombinasjon
med alderspsykiatriske sykdommer, kvalitetsikres det at pasienten har riktig diagnose for å få
plass på en skjermet avdeling. Samtidig blir det sett på forhold mellom pasienter med en demens
diagnose og kognitiv svikt i kombinasjon med alderspsykiatriske sykdommer . Målsettingen er at
andel pasienter med gjennomført LMG er 100 %. En legemiddelgjenno mgang er en systematisk
fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og
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sikkerhet. Legemidler er viktige medisinsk tiltak ved forebygging, utreding, diagnostisering og
behandling av ulike sykdommer. Mange pasienter opplever at helsen og livskvaliteten bedres
gjennom riktig legemiddelbehandling. Legemidler skal imidlertid ha tilstrekkelig effekt og gi
pasientene mest mulig helsegevinst.
Brukertilfredshet
Virksomheten ønsker å jobbe med alle områder, men har valgt ut to hovedområder som er
informasjon og brukermedvirkning.
Gjøsvika sykehjem er et sykehjem tilrettelagt for personer med demenssykdom. Helsedirektoratet
har i samarbeid med kompetansesenter for aldring og helse utarbeidet et 2 - årig opplegg for å
øke kompetanse innenfor demensomsorg. Mange ansatte på Gjøsvika sykehjem har allerede
gjennomført dette opplegget. Det kvalitetssikrer at all pleie og omsorg blir utført med samme
kunnskapsbasis. Når personell slutter, blir kompetanse borte. Derfor er det en målsetning at alle
ansatte med 50 % eller større stilling skal gjennomføre dette opplegget slik at Gjøsvika sykehjem
opprettholder kompetanse om demensomsorgen.
Etter gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ble det enighet om å fortsette å jobbe med de
samme 3 fokusområdene (én bestemt sentralt og to bestemt på Gjøsvika sykehjem).
• Mestringsorientert ledelse
• Mestringsklima
• Bruk av kompetanse
Handlingsplanene skal forbedres for å oppnå forbedring på neste medarbeiderundersøkelse.
Sykefravær har vært en stor utfordring for Gjøsvika sykehjem i alle år. Det blir jobbet aktivt for å
få ned sykefraværet. IA-utvalget i Røros kommune veileder i dette arbeidet. Det forebyggende
arbeidet fortsetter i samarbeid med medarbeidere, slik at fravær går ned.
Folkehelse er helsefremmende arbeid, også for pasienter på et sykehjem. Målsetningen er å
gjennomføre et antall trimopplegg og kulturinnslag, da dette har en positiv effekt på folkehelsen.
Bemannningsplanen viser hvilken kompetanse som anses som nødvendig for å dekke behovet
for kvalitativ god pleie og omsorg for institusjonens pasienter. Det er viktig å ha fokus på, da
rekruttering blir en utfordring i framtiden.

4.1.8 Hjemmebaserte tjenester
4.1.8.1 Kort om virksomheten
Hjemmetjenesten sitt hovedmål er å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet slik at innbyggerne kan
bo lengst mulig i egen bolig, og legge tilrette slik at de skal være mest mulig selvhjulpen.
All hjelp tildels etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til helse og funksjonsnivå.
Det legges vekt på medbestemmelse fra den enkelte bruker. Det gis skriftlig enkeltvedtak på hva
hjelpen innebærer. Tiltak for funksjonshemmede (TFF) er en egen avdeling i hjemmetjenesten
med egen avdelingsleder.Tjenesten har 20 årsverk i turnus som betjener ca 25 brukere. De fleste
av disse bor i bo- fellesskap, men noen bor i egne boliger. Noen brukere har 1:1 ressurs.
Tjenesten utfører samme tjenestetilbud som den øvrige hjemmetjenesten, men har stort fokus på
praktisk bistand og opplæring i egen mestring, samt nødvendig bistand til fritidsaktiviteter.
Tjenesten har både unge og eldre brukere noe som kan være utfordrenede med hensyn til
aktiviteter.

4.1.8.2 Avdelinger og ansvar
Tjenesten har i dag 37,3 årsverk, fordelt på 56 personer med ulik kompetanse. Tjenesten
betjener ca 250 brukere og drives hele døgnet året rundt.
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4.1.8.3 Budsjettrammer

3402 Hjemmetjenesten
Lokale forhandlinger 2018 utgjør 20 000,Ekstrahjelp økes etter regnskap 2018 med kr.75 000,Overtid økes med etter regnskap 2018 med kr.50 000,Støttekontakter økes med kr.30 000,- på grunn av økt timebetaling.
Økning av egenandel trygghetsalarm i henhold til gebyrregulativ.
3404 Arbeid for yrkes-/ utviklingshemmede
Etterberegning av Optimus på ca. kr. 120 000,- for kommunal plass.
3405 Tiltak for funksjonshemmede
På grunn av mindre overføring reduseres det med 1 årsverk ca kr. 600 000, Ekstravakter økes etter regnskap 2018.
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4.1.8.4 Styringskort hjemmebaserte tjenester

4.1.8.5 Planer og styringsmål
Tjenestekvalitet
Tjenesten har som mål å sette fallforebyggende tiltak for ti brukere med stor fallfare. Dersom de
likevel faller vil disse registres som avvik. Alle typer brudd vil også regiteres som avvik.
Avvik i medikamenthåntering ønskes redusert ned til 0. Tiltakene er å følge prosedyrer, fordele
oppgavene bedre og at flere meldes inn på multidose.
Organisasjonskvalitet
Tjenesten har som mål å få riktig kompetanse i eventuelle ledige stillinger gjennom året.
Utfordringene vil værehelgestillingene. I arbeidet med sykefraværet, er fokus at sykmeldingene
ikke skal skyldes det psykososiale arbeidsmiljøet.
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Samfunnskvalitet
Vi tar imot elever,lærlinger og studenter med tanke på rektuttering til de ulike yrkene innen
tjenesten.

4.1.8.6 Styringskort TFF (Tiltak for funksjonshemmede)

4.1.8.7 Planer og styringsmål
TFF ønsker fortsatt å sette fokus på å redusere antall avvik på medikamentutlevering. Å kartlegge
hvorfor de oppstår og hvordan de skal lukkes er viktig. At brukerene ikke får sine medisiner eller
får feil medisin kan få store helsemessige konsekvenser for brukerne. Brukerne har egne
ukeplaner som skal følges opp. Det er av stor betydning at de møter opp til sine oppgaver og
gjøremål til rett tid. Riktig kompetanse er viktig for at tjenesten skal være forsvarlig. Siste halvdel
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av 2017 har flere av helgestillingene vært besatt og utfordringen har v ært mindre. Samarbeidet
med skolen og SFO har kommet godt i gang og er et godt tilbud til brukerene. «Mitt Livs ABC» er
et kompetansehevnde tiltak i samarbeid med Os kommune, som avsluttes våren 2019.

4.1.9 Helse
4.1.9.1 Kort om virksomheten
Virksomheten helse består av avdelingene Røros legesenter, interkommunal legevakt for Røros,
Os og Holtålen, helsestasjon (helsestasjon, skolehelsetjeneste, kommunejordmor for Røros og
Holtålen og tiltak for funksjonshemmede barn), jordmorberedskap for Holtålen og Røros,
fysioterapitjenesten, frisklivssentral, psykisk helse- og rustjenesten og Intermediæravdelingen
med kommunale akuttsenger. Disse er direkte underlagt virksomhetsleder: Kommunepsykolog,
kreftkoordinator og ergoterapeut.
Helsestasjon
Ansatte: Jordmor for Holtålen og Røros 60 % stilling, jordmorberedskap for Holtålen og Røros
115 % stilling fordelt på fire jordmødre, fire helsesøstre fordelt på 3,3 årsverk, lege i 17 % stilling
og sekretær i 40 % stilling. Avdelingen har ansvar for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i
grunn- og videregående skole. Den har ansvaret for den interkommunale jordmortjenesten og
jordmor i beredskap, flyktningehelsetjenesten, smittevern og avlastningstiltak for
funksjonshemmede barn.
Røros legesenter
Legesenteret har i dag 1,7 stilling som fastlege med driftstilskudd og 4,2 stillinger som
kommunale fastleger. Det ene driftstilskuddet ble fra 01.02.18 omgjort til kommunal stilling, da en
av legene gikk av med pensjon. Det ble i 2018 ansatt ny kommuneoverlege i 50 % stilling og de
resterende prosent av stillingen er fastlege. Det jobber tilsammen 6,5 årsverk som
hjelpepersonale (sykepleiere, bioingeniører og legesekretær). Noen legekontor ble pusset opp i
2016, men legesenteret sliter fortsatt med bygningsmessige be grensninger med hensyn til
driftsnivået. Både antall legekontor og ekspedisjon/venterom er for lite. Utført vernerunde viser
mange kritiske forhold. En utbygging av legesenteret er svært nødvendig både av hensyn til
arbeidsforhold og pasientsikkerhet. Det er startet en mulighetsstudie som skal se på muligeheter
for lokasjon av nytt legesenter. Slik sett arbeides det med en langsiktig tanke om nytt legekontor,
og en kortsiktig tanke som tar sikte på å utbedre ugunstige forhold.
Psykisk helse - og rustjeneste
Tjenesten har tilsammen 8,5 årsverk fordelt på ti ansatte. 1,6 årsverk er øremerket rusarbeid.
Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Kommunepsykolog i 60 % stilling er også tilknyttet tjenesten. Psykisk helse- og rustjeneste flyttet
fra Veksthuset til Øverhagaen i mai 2018.
Fysio- og ergoterapitjenesten
Avdelingen består av en ergoterapeut i 100 % stilling og 3,1 årsverk kommunale fysioterapeuter,
og 2,8 årsverk som fysioterapeut med driftstilskudd.

4.1.9.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
Helsestasjonen har ansvar for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i grunn - og videregående
skole. Den har ansvaret for den interkommunale jordmortjenesten og jordmor i beredskap,
flyktningehelsetjenesten, smittevern og avlastningstiltak for funksjonshemmede barn.
Psykisk helse- og rustjeneste har mange brukere både med en rusproblematikk og store psykiske
lidelser som trenger daglig oppfølging av tjenesten, både til støttesamtaler og miljøterapeutiske
tiltak. Tjenesten er også et lavterskeltilbud til alle over 18 år. Antall henvisninger til tjenesten
holder seg stabile. Det er imidlertidig en dreining mot at flere unge blir henvist og mange av de
har behov for tett oppfølging. Spesialisthelsetjenesten inne n psykisk helsevern får stadig høyere
terskel for inntak av pasienter. Dette medfører at kommunale tjenester får mer krevende
oppgaver. Det er fortsatt stort behov for et bofellesskap for denne pasientgruppen, men pga .
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budsjettrammer er det heller ikke mulig i 2019. Det er fortsatt stabilt, få henvisninger av personer
med rusproblematikk.
Tjenesten har fokus på folkehelse og forebygging. Både frisklivssentral, og fokus på barn- og
unge og eldre er hovedsatsningsområder. Ergoterapeut og fysioterapeutene er viktige aktører for
å få eldre til å bli boende i hjemmet sitt lengre før de behøver institusjonsplass. Røros kommune
har en fysioterapitjeneste med en bred kompetanse innen terapiridning, manuellterapi,
tradisjonell kurativ tjeneste, lymfedrenasje og psykomotorisk terapi. Både ergoterapeut og
fysioterapeutene har hjemmebehandling og rehabilitering i hjem- og institusjon. I tillegg drives
bassenggrupper med meget godt oppmøte og forebyggende tiltak spesielt rettet mot overvekt
blant barn (Pulsen).

4.1.9.3 Budsjettrammer

3001 Administrasjon helse
Kreftkoordinator blir finansiert gjennom tilskuddsordning fra kreftforeningen samt fond smidler.
Tilskuddet blir i 2019 20 % og fra 2020 gis det ikke lenger tilskudd til denne stillingen. Ordningen
baserer seg på at kommunen finner egnet løsning for egen finansiering av tilbudet fra 2020.
3005 Intermediær avd/samhandlingsreformen
I 2018 merforbruk på ca 400 000,- da kostnadene ikke er redusert i henhold til grunnlag for
prosjekt. Det samme gjelder for 1. tertial – kostnadene er ikke redusert i henhold til grunnlag for
prosjekt. Fra 2019 gjelder samhandlingsavtale for vertskommunesammarbeidet IMA 2019-2021,
der Os, Røros og Holtålen er samarbeidskommuner.
3003 Legevakt
Det er i 2018 ca 700 000,- i merforbruk på grunn av budsjett. Dette beløpet gjelder alle tre
kommuner, og for Røros kommune dreier dette seg om en effekt på ca 350 000, Beløpet er knyttet opp mot nødnett og legevaktgodtgjørelse som føres som ansatte med pensjon
og andre godtgjørelser. Dette var ikke kjent på budsjettidspunktet, og en kan ikke se å finne
inndekning for dette da dette er knyttet opp mot legelønn. Kostnader for 2019 er knyttet opp mot
tjenesten og fordelt ut fra vedtatt fordelingsnøkkel.
3200 Helsestasjonen
Styrking av skolehelsetjenesten er et statlig satsningsområde, og for 2019 er det foreslått å styrke
skolehelsetjenesten med ca. 680 000 for Røros kommune sin del. Ut fra budsjettrammene er det
ikke mulig med denne styrkingen. Det er fortsatt et ønske om fortsatt fokus på satsning på
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skolehelsetjenesten. Helsestasjon har et sterkt ønske om økte ressurser som skal betyttes til
satsninig på barn og unge i skolehelsetjenesten.
Kommunen har brukerere som krever hjelpetiltak for funksjonshemmende barn. Dette innebærer
økte utgifter til assistent- og omsorgslønn. Det er stor uforutsigbarhet i å legge budsjett om
hjelpetiltak for funksjonshemmede barn. Kommunen har økende utfordringer med å følge opp
barn og unge som har utfordringer med psykisk helse.
3004 Røros legesenter
Legesenteret mangler et legekontor med tanke på antall leger. Dette bør prioriteres for å lette
arbeidshverdagen til turnuslegen som står uten fast kontor. Mangel på kontor fører også til
redusert inntekt med tanke på begrensing av inntak av pasienter. I påvente av nytt bygg blir det
utført forbedringer for å sikre at taushetsplikten blir overholdt. I 2019 skal det redusere s 80 %
medarbeider. Dette vil skje gjennom naturlig avgang og endringer av nåværende stillinger, og
skal også ses i sammenheng med økt lederressurs i avdelingen.
3300-3301 Fysio- og ergoterapitjenesten
Økonomiske rammer for fysioterapien har vært relativt like de foregående år, noe som er på
budsjett. Selv om budsjettrammene er meget stramme, opprettholdes de eksisterende
ressursene ved økt fokus på kurative tjenester som gir inntjening gjennom brukerbetalinger.
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4.1.9.4 Styringskort Helsestasjonen
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4.1.9.5 Planer og styringsmål
Det er fortsatt et viktig mål for helsestasjonen å ha en opptil 100 % vaksinasjonsdekning for å
unngå spredning av smittsomme sykdommer og unngå smitte til utsatte pasientgrupper. Det blir
stadig innført nye vaksiner i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og fra 2017 fikk alle
norske barn tilbud om hepatitt B vaksine. Dette medfører at helsestasjonen får en større jobb
med vaksinasjon og informasjon ut til befolkningen. Fra utgang av 2018 har helsestasjonen full
bemanning, slik at det ikke forventes noen avvik i tiltaksplanen som skal følge nye nasjonale
retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen har fortsatt fullt fokus på
BTI, og jobber med tidlig tiltak gjennom stafettlogger. Norske skolebarn har i dag to store
helseutfordringer; dårlig psykisk helse og overvekt. Skolehelsestjenesten jobber nå forebyggende
gjennom egne program for overvekt og barn- og unges psykiske helse. Helsestasjonen har lite
sykefravær, men har stadig fokus på medarbeidertilfredshet. Høsten 2018 hadde tjenesten en
brukerundersøkelse, i 2019 blir resultatet av denne satt i fokus.
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4.1.9.6 Styringskort Røros legesenter

4.1.9.7 Planer og styringsmål
Legesenteret har fortsatt mål om å redusere ventelistene noe, og fokus på denne utfordringen
fortsetter. Målsettingen er at alle fastlegene har spesialitet innen allmennmedisin – alle er eller blir
det innen kort tid. Det er fortsatt ønskelig med kompetanse som diabetessykepleier, da dette er
en av livsstilssykdommene som øker mest. Legesenteret har et lavt sykefravær, og fortsatt er
målet å ligge under 5 % sykefravær. Fokus for legesenteret er å jobbe forebyggende, et av
målene er å få flere pasienter til å få oppfølging av frisklivskoordinator. Dette forutsetter økt fokus
på samhandling med andre aktuelle avdelinger i kommunen.

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2020-2022, Årsbudsjett 2019
58

4.1.9.8 Styringskort Psykisk helse- og rustjeneste

4.1.9.9 Planer og styringsmål
I styringskortet er det fortsatt fokus på at brukerne skal ha vedtak og at tildeling av tjenester skal
skje raskt. Ut fra det komplekse pasientbildet er tjenesten hele tiden avhengig av kompetanse
innen rus og kognitiv terapi, i tillegg til videreutdanning innen psykisk helse.
Tjenesten har i lang tid hatt et høyt sykefravær, det har bedret seg betraktelig i 2017, men fokus
på medarbeidertilfredshet og fravær er fortsatt viktig. Avdelingen ser behov for økt innsats mot
unge i overgangsfasen mellom videregående skole og jobb/ annen utdanning. Det kan handle om
både psykiske problemer, eksponering for rus, og dårlig evne til å mestre utfordringer i
hverdagen. Tettere samarbeid med skole og skolehelsetjeneste er aktuelt .
Avdelingen ønsker å starte opp med tilbud om «drop-in» / lavterskel samtaler. Spesielt for
ungdom er dette aktuelt. Et «drop-in» tilbud vil kreve noe omorganisering innad i tjenesten.
Avdelingen har flere andre satsningområder i nær fremtid som; Recoverybaserte tjenester som er
overordnet ideologi, ønske om å starte opp en aktivitetsgruppe, fortsett e med Kurs i mestring av
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belastninger (KIB) og Kurs i mestring av depresjon (KID), implementeringen av Pakkeforløp for
psykose- og ruspasienter, Orkdal DPS har startet er forprosjekt med videreutvikling av ambulante
tjenester ved FACT-team, noe som vil kreve tett samarbeid med avdelingen som kommunal
tjeneste.

4.1.9.10 Styringskort Fysio- og ergoterapitjenesten

4.1.9.11 Planer og styringsmål
Planmessig skal vi i 2019 undersøke mulighetene for å omgjøre 20 % kommunal stilling til å
inngå i et 100 % driftstilskudd. Slike blandingsstillinger er ugunstig (20/80), og med et 100 %
driftstilskudd reduserer vi sosiale utgifter samtidig som arbeidssituasjonen bedres. En stilling med
driftstilskudd omgjøres til 90 % kommunal stilling, og ansettelse vil skje i 2019. Det søkes først og
fremt etter en som kan erstatte kompetansen på barn og unge, samtidig som kompetanse på
lymfeødembehandling prioriteres.
Tjenesten er planlagt samlokalisert med de private fysioterapeutene når nytt bygg på
Øverhagaen står ferdig, og da vil både drift og leieinntekter være god og effektiv.
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4.1.10 Barneverntjenesten
4.1.10.1 Kort om virksomheten
Virksomheten drifter den interkommunale barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os
kommuner. Det er totalt 9,5 stillinger i virksomheten fordelt på 6,5 saksbehandlere, en
hjemkonsulent, en kontorstilling og en virksomhetsleder. Barneverntjenesten er pålagt å ha på
plass en akuttberedskap fra og med 01.01.2019. Barne- ungdoms og familiedirektoratet har
foretatt en tolkningsuttalelse av forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4, og satt som krav at
alle kommuner skal ha en akuttberedskap på kvelder, helger og i høytider. Forventet kostand for
akuttberedskapen er lagt inn i budsjettrammen for administrative utgifter.

4.1.10.2 Budsjettrammer

Budsjettet for barnevern i og utenfor familien har økt fra forrige år. I familien synes et økende
behov for besøkshjem og utenfor familien er det et økende behov for oppfølging av ungdom
mellom 18 og 23 år som går på videregående skole. Administrative utgifter er ikke økt på andre
områder enn akuttberedskapen.
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4.1.10.3 Styringskort Barneverntjenesten

4.1.10.4 Planer og styringsmål
Tjenestemottaker
Barn som er under barneverntjenestens omsorg har rett til tett oppfølging. De skal minimum ha
fire tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk pr. år. Dette er en prioritert oppgave og er derfor tatt med i
styringskortet. Alle barn/familier med hjelpetiltak har rett til å ha en tiltaksplan. Tiltaksplanen
definerer klare mål for tiltakene, og skal evalueres fortløpende. Tiltaksplanen kvalitetssikrer det
arbeidet som igangsettes i familiene, og er derfor satt inn som en prioritert måleenhet. Det har
blitt gjennomført en brukerundersøkelse ved utgangen av 2018, og resultatet av undersøkelsen
vil danne grunnlag for nye fokusområder i tiden fremover.
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Medarbeidere
Det er et økt fokus på kompetanse i barnevern. Fire ansatte tar videreutdanning. Leder og fast
stedfortreder deltar på kommunens lederutdanning. En av saksbehandleren deltar på
barnevernfaglig videreutdanning, som etter innvilget søknad om tilskudd blir finansiert av Bufdir.
Den kontorfaglige ansatte deltar på videreutdanning gjennom R-BUP. Alle utdanningsløpene vil
være avsluttet i løpet av 2019.
Samfunnsansvar
I barnevernloven § 3-1 står det at: "Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under,
og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt, adferds -, sosiale og emosjonelle
problemer så tidlig at varige problemer unngås, og sett inn tiltak i forhold til dette." En bedre
tverrfaglig innsats (BTI) er en viktig faktor i dette arbeidet, og barneverntjenesten er en aktiv
deltaker i implementeringen av denne metoden i det interkommunale samarbeidet. Fokus på tidlig
innsats, forebygging og rett hjelp til rett tid er vesentlig for at barn skal få en trygg og god
oppvekst. Bekjempelse av barnefattigdom er et viktig fokusområde. Det er etablert et samarbeid
blant alle som jobber med barn og unge i kommunen, og det ble søkt om midler gjennom Barne familie og ungdomsdirektoratet i 2018 for å utjevne forskjeller mellom barn og unge. Kommunen
fikk midler til å videreføre "opplevelseskortet" og iverksette tiltaket "aktivitetskalender for barn og
unge". Det vil bli søkt om midler for videreføring av tiltakene i 2019.

4.1.11 Kultur og Fritid
4.1.11.1 Kort om virksomheten
Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjonen og avdelingene bibliotek, kino,
Storstuggu, Ungdommens hus og frivilligsentralen. Fra og med 1.1.2019 blir også kulturskolen en
avdeling innenfor virksomhet for kultur og fritid. I og med at kulturskolen er en ny av deling ved
virksomheten presenteres denne litt mere utdypende her. Røros kulturskole skal, gjennom kunst
og kultur, bidra til å skape gode oppvekstsvilkår som gir barn og unge lyst på livet og evne til å
takle det, at hver og en får en opplevelse av mestring og utvikling. Røros kulturskole skal være
kommunens kulturelle ressurssenter. Den skal ha et nært samarbeid med barnehagene,
grunnskolene, andre kommunale/offentlige enheter og det frivillige kulturliv. Kulturskolen har i dag
åtte ansatte fordelt på 4,6 årsverk. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med grunnskole,
barnehage og fritidskulturlivet. Flere av lærerne jobber kombinert med stillinger i grunnskolen
eller i andre kommuner.
Virksomhet for kultur og fritid har i tillegg til avdelingene ansvar for museum/kulturvern,
idrett/friluftsliv/mosjon, Barne- og ungdomsarbeid (kultur), Øvrige kulturformål,
Ratvolden/Falkberget. Tilsammen har virksomheten ca 28 ansatte i ulike stillingsprosenter.

4.1.11.2 Avdelinger og ansvar i virksomheten
5000 5001 5003 5004 5005 5006 -

Kulturadministrasjon
Kulturvern/museet
Idrett, friluftsliv, mosjon
Annet barne- og ungdomsarbeid
Øvrige kulturformål
Ratvolden/Falkberget

5100 - Bibliotek
5300 - Røros kommunale kino
5400 - Storstuggu
5500 - Ungdommens hus
5600 - Frivilligsentralen
5700/2200 - Kulturskolen
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4.1.11.3 Budsjettrammer Kultur og fritid

Reduksjon av rammen til virksomhet for kultur og fritid er gjort ved en kombinasjon av reduserte
lønns- og andre driftskostnader, samt noe økte inntekter. Følgende tiltak er lagt inn i budsjett
2019:
5003 Idrett, friluftsliv og mosjon
Her gjøres det oppmerksom på at det ikke blir avsatt midler til tilskudd til kunstgressbane i
Brekken (Brekken IL). Det ble heller ikke avsatt midler til dette i 2018. Det er tidligere signaliser t
at det skulle ytes tilskudd i samme størrelsesorden som Røros IL fikk til kunstgressbane i sin tid,
dvs. 400 000,-. Det er pr i dag ytt tilskudd på 200 000,- til kunstgressbanen i Brekken. Det vil
jobbes med å få dette tilskuddet inn på budsjettet fra 2020.
5006 Ratvolden/Falkberget
Denne posten er redusert med 100 000,-. Bakgrunnen for dette er at virksomhet for tekniske
tjenester overtar ansvaret for vedlikehold på Ratvolden fra 1.1.2019.
5300 Røros kino og 5400 Storstuggu
Her er det tilsammen lagt inn økte billettinntekter og leieinntekter på tilsammen 100 000, -. Det er
grunn til å tro at noe økt aktivitet vil kunne føre til en økning tilsvarende dette.
5700/2200 Kulturskolen
Budsjettet er redusert med kr 110 000 (2,8 %). Innstrammingene er i hovedsak tatt på lønn og er
en videreføring av reduksjon høsten 2018 som vil få hel års virkning. I budsjettet ligger det ingen
planer om realisering av byggetrinn 2, jf. vedtatt Kulturskoleplan og Kulturplan.
Generelt: I tillegg til dette er det redusert generelle driftskostnader på tilsammen 60 000,- som er
fordelt over alle avdelingene innenfor virksomheten. Med disse tiltakene i 2019 opprettholes den
aktiviteten som har vært ved virksomheten i 2018, bortsett fra kulturskolen, der , som nevnt,
videreføres i hovedsak den reduksjonen som lå til grunn for redusert ramme høsten 2018.
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4.1.11.4 Styringskort Kultur og fritid

4.1.11.5 Planer og styringsmål
Kommunestyret vedtok i juni 2017 kommunedelplan for kultur "med kultur for kultur". Denne
planen vil være styrende og retningsgivende for virksomheten. Virksomheten forsøker å se blant
annet styringskortet som en oppfølging av denne planen. Samtidig er det også grunn til å nevne
at virksomheten ser også andre planer som særlig viktig for arbeidet, og for hva som skal være
retningsgivende for de ressursene som brukes i arbeidet. Her kan nevnes kommuneplanens
samfunnsdel, næringsplan og folkehelseplan. Kulturskoleplan vil også være en sentral plan for
virksomheten. Noe mere utfyllende om denne under styringskort for kulturskolen.
Tjenestekvalitet
Her er det trukket ut to avdelinger som måles. Ungdommens hus måler antall medlemmer. Her vil
ungdommens hus gå aktivt ut for å vise hva de kan tilby ungdommen. Det andre området er kino
og kvaliteten på tilbudet. Det vil bli utført en enkel spørreundersøkelse som sier noe både om
innhold, men også om lyd, bilde, komfort osv.
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Medarbeidere
I 2019 vil det være et særlig fokus på oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som ble
gjennomført i 2018. Når det gjelder sykefravær, forsøker virksomheten å ha fokus på trivsel på
arbeidsplassen. Flere av avdelinger opplever stort arbeidspress i perioder og det legges bl.a. vekt
på fleksibilitet. Årsaken til dette er at mye av arbeidet foregår på tidspunkt på døgnet som ikke
faller innenfor ordinær kontortid.
Samfunnsansvar
Her vil virksomheten særlig prøve å speile deler av det som står i kulturplanen. Det er viktig å
finne gode måleparameter som alle avdelingene i virksomheten kan strekke seg mot. Det nevnes
også under dette punktet at denne delen av styringskortet tas opp på alle møte r i virksomheten
gjennom året. Det vil være et stadig arbeid å her sette mål i tråd med kommunens planverk, og
som er med på å sette fokus på virksomhetens satsingsområder. Det er et særlig fokus på
folkehelse, i og med at dette er politisk er vedtatt som et satsingsområde. Her fokuseres det
særlig på det som kan gjøres opp mot institusjoner for eldre. Kulturbesøk på disse stedene vil
sannsynligvis ha en positiv effekt på folkehelsen.
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4.1.11.6 Styringskort Kulturskolen

4.1.11.7 Planer og styringsmål
Grunnlaget for virksomheten ligger i vedtatt "Plan for utvikling av Røros kulturskolen 2014 2024", vedtatt kulturplan og nasjonal Rammeplan for kulturskolene. De viktigste
utviklingsprosessene for 2019 er knyttet til implementering av ny rammeplan og utvikling/rullering
av lokal kulturskoleplan og læreplaner. Dette arbeidet omfatter flere av delmålene i styringskortet
og realiseres gjennom arbeid internt i virksomheten og i samarbeid med andre virksomheter,
kommunene i Fjellregionen og det frivillige kulturlivet.
Tjenestekvalitet
Vedtatt plan for kulturskolen skal evalueres og rulleres og vil bli lagt fram for kommunestyret i
løpet av våren 2019. Det forventes at elevtallet vil gå noe ned, jf. reduksjon i budsjett. Ved noe
vridning i bruk av ressurser er det et mål å etablere et utvidet tea tertilbud. Brukerundersøkelse,
gjennomført i 2018, vil bli evaluert med påfølgende vurdering av tiltak.

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2020-2022, Årsbudsjett 2019
67

Medarbeidere
Samarbeidet med kulturskolene i Fjellregionen om utvikling av lokale læreplaner og
kompetanseheving fortsetter. Dette arbeidet vil også ta ugangsp unkt i evalueringa av den lokale
kulturskoleplanen. Arbeidet med faktorene i 10-faktor undersøkelsen videreføres. To ansatte
deltar på lederutdanningen. Sykefraværet er tradisjonelt veldig lavt. Målet for året er å fremdeles
å holde dette lavt og arbeidet i arbeidsmiljøgrupper videreutvikles.
Samfunnsansvar
Kjernen i kulturskolens virksomhet bidrar i sin form og innhold sterkt til å realisere mål om bedre
folkehelse, både fysisk og mentalt. Det settes fokus på å ivareta tradisjonskulturen, herunder
også å starte aktivitet innenfor det samiske kulturområdet.Kulturskolen som kulturfaglig
ressurssenter bidrar til å skape arbeidsplasser. Dette i samarbeid med det f rivillige kulturlivet og
offentlige institusjoner. Målet er å finne gode samarbeidsformer om kombinerte stillinger.
Kulturskolens elever bidrar med en rekke konserter og forestillinger på institusjoner i det offentlige
rom.

4.1.12 Tekniske områder
4.1.12.1 Kort om virksomheten
Avdeling kommunalteknikk
Hovedansvaret til avdelingen er å drifte og vedlikeholde veier og rør og samtidig innhente søppel,
produsere vann og rense avløpsvann innenfor strenge kravspesifikasjoner. Dagens krav og
behov skal ivaretas, samtidig som infrastrukturen skal innrettes til framtidens krav og normer. Det
sistnevnte er minst like viktig som dagens drift og vedlikehold, da dette fagområdet vil kjenne på
en stor utvikling i årene som kommer, både pga. teknologiutvikling , men minst like mye pga.
klimaendringer. Her gjelder det å ligge i forkant av utviklingen .
Plan og miljø
Plan og miljø skårer generelt høyt på medarbeiderundersøkelse og har lavt sykefravær. Dette
tyder på motiverte medarbeidere, og ønske om utvikling og å utføre en god jobb. Det er etablert
et miljø med tverrfaglig samhandling noe som gir en bedre helhetlig tjenesteyting og kommer
innbyggerne til gode. Det er fortsatt viktig å ha stort fokus på videre utvikling både induviduelt og
for avdelingen.
Bygg- og eiendomsforvaltning
Hovedoppgaven til avdelingen er å drifte og vedlikeholde kommunens byginger, både
formålsbygg og kommunale boligeringer – både via vaktmestertjenester og renhold.

4.1.12.2 Avdeling og ansvar
6120 - Vannverk
6121 - Vannledning
6130 - Avløpsnett
6131 - Renseanlegg
6140 - Renovasjon
6160 - Maskindrift
6161 - Verksted
6170 - Kommunale veier
6000 - Teknisk adm
6001 - Eiendomsskatt
6200 - Plan
6201 - Byggesak
6202 - Oppmåling
6203 - Kart og geodata
6300 - Landbruk
6301 - Veterinærtjenesten
6330 - Naturforvaltning

6331 - Viltforvaltning
6340 - Fond VFF
6400 - Kulturminneforvaltning
6401 - Uthusprosjektet
6402 - Tilskudd huseiere
6500 - Interne serviceenheter
6501 - Næringsbygg
6502 - Utleieboliger
6503 - Røros vegstasjon
6504 - Administrasjonslokaler
6505 - Omsorgs/trygdeboliger
6506 - Helsesenteret
6507 - Søsterhjemmet
6508 - Skolebygg
6509 - Barnehager
6510 - Institusjonslokaler
6511 - Kommunale kulturbygg
6512 - Øverhagaen 1
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4.1.12.3 Budsjettrammer
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Kommunalteknikk
Budsjettrammene preges av at mye av ansvarene er selvkost og at inntektene reguleres av
kommunale avgifter, eller at driften er sterkt forbundet med selvkostområdene (eks. 6160). Totalt
er det derfor lagt inn en besparelse på 55000 på disse områdene, fordelt på 25000 på 6160 og
30000 på kommunale veier. Kuttene tas gjennom økte inntekter og bortfall av utgifter da en del
av gatelysene i kommunen er overført til Trøndelag Fylkeskommune.
Plan og miljø
Overordnet mål er å skape balanse i selvkostområdene byggesak og oppmåling. Disse områdene
vil da ikke påvirke bunnlinja i kommuneregnskapet. Området kommunal planlegging er
underbudsjettert med hensyn til målsetninger. Planstrategi må henge sammen med et reellt
budsjett. Selv om det er god kompetanse på planområdet i egen organisasjon vil det være
utstrakt behov for tjenestekjøp på området. Dette gjelder oftest spisset kompet anse, men også
kjøp av produksjon. Det er fortsatt stort etterslep på området. Et godt oppdatert planverk vil gi
resultat i andre enden med enklere byggesaksbehandling og større forutsigbarhet for publikum,
og ikke minst at en styrer arealbruken i ønsket politisk retning. To viktige planarbeid som bør
igangsettes er områdeplan sør for jernbanen og kommunedelplan for sentrum. Området sør for
jernbanen er særdeles viktig med tanke på fortetting og boenheter med nærhet til sentrum. Dette
henger sammen med overordna planer og strategier som omsorgsstruktur, boligpolitisk plan,
klimaplan og næringsplan.
Bygg- og eiendomsforvaltning
Det legges inn en relativt stor reduksjon i rammene for 2019, uten at det forventes et lavere nivå
på de tjenestene som tilbys. Hovedårsaken til nedgangen er fakturering av husleie til
interkommunale enheter som leier areal av Røros kommune. Videre er det også lagt inn en
økning i leieinntekter fra regulære utleieboliger. Dette er inntekter som skal komme i kortere
perioder når leilighetene står tomme.
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4.1.12.4 Styringskort for Tekniske områder- Kommunalteknikk

4.1.12.5 Planer og styringsmål
Rensegrad avløpsvann - fokus på å hindre fremmed vann i å trenge inn i avløpsnettet.
Nedgang i mengde restavfall - fokus på å tilby ytterligere muligheter for sortering, f.eks i
hytteområder. Arbeidet på avdelingen styres i stor grad av sentrale reguleringer, hovedplan vann
og avløp samt Avfallsplanen i FIAS. Avfallsplanen rulleres i disse dager og gir nye muligheter og
fokusområder. Særlig er vi nødt til å fokusere på gjenvinningsgrad og sorteringsmuligheter for å
møte EU - krav.
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4.1.12.6 Styringskort for Tekniske områder- Plan og miljø

4.1.12.7 Planer og styringsmål
Foruten mål fastsatt i styringskort, har avdelingen et eget dokument med definerte arbeidsmål.
Dette omhandler i stor grad kvalitetssikringsmål og utviklingsmål over en bestemt tidsperiode.
Digitalisering av arkiv og utvikling av publikumsløsninger er bl.a en del av dette. Plan for
arbeidsmål rulleres til 2019 og følger andre overordna mål for kommunen.
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4.1.12.8 Styringskort for Tekniske områder- Bygg- og eiendomsforvaltning

4.1.12.9 Planer og styringsmål
Høyere belegg på kommunale leiligheter - fokus på kjapt vedlikehold ved flytting og kontinuerlig
kontroll på leiligheters tilstand og utbedringsmuligheter.
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Energiforbruk - fortsatt fokus på de investeringer gjort gjennom EPC prosjektet. Det er f.eks.
igangsatt en opplæringssekvens blant driftspersonalet på fire kursdager.

4.1.13 Brann
4.1.13.1 Kort om virksomheten
Røros brann- og redningstjeneste består av forebyggende avdeling og beredskapsavdeling, og
har en bistasjon lokalisert i Brekken. Forebyggende avdeling består av feiing og tilsyn. Beredskap
består av uttrykningsledere og fire rullerende vaktlag som tar hånd om operative hendelser i
kommunen. Virksomheten ledes av brannsjef, som også er brannsjef for brann - og
redningstjenesten i Os, Holtålen og Tydal.

4.1.13.2 Avdelinger og ansvar
6150 Røros brann- og redningstjeneste
6151 Samarbeidende brann (Felles brannledelse og forebyggende tjeneste med Os, Holtålen og
Tydal).
6152 Feiing og tilsyn (Selvkostområde).
6153 Deltidsutdanning
6154 Bybrann Røros

4.1.13.3 Budsjettrammer

Arbeidet med feiing og tilsyn av fritidsboliger vil bli utført fra og med 2019 i alle våre fire
kommuner, jf. vedtatt forskrift. Dette medfører betydelig flere arbeidsoppgaver ved feiing og tilsyn,
og det er i lønnsbudsjettet tatt høyde for å tilsette ny feier. Ny dimensjoneringsforskrift som trolig
blir vedtatt av stortinget våren 2019, vil sette krav til heltidsledelse. Dette vil få konsekvenser for
mindre kommuner når denne trer i kraft. Fra og med 1.1.2019 vil tekniske områder i samarbeid
med brann- og redningstjenesten starte opp med å foreta systematiske, jevnlige kontroller av
kommunens utleieleiligheter. Leiligheter som prioriteres vil bli objekter som beboes av personer
med rus og psykiatri. Dette for å få en bedre utleiefrekvens på kommunens leiligheter, innbetaling
av husleie og redusere slitasjen av leilighetene.
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4.1.13.4 Styringskort Brann

4.1.13.5 Planer og styringsmål
Kvalitet på tjenesten
Generelt god måloppnåelse. Kvaliteten på saksbehandlingen ble styrket da det ble organisert
med en dedikert person til dette.
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Brukertilfredshet
Det gjennomføres tilsyn på særskilte brannobjekter etter oppsatt plan. I tillegg skal det foretas
systematisk tilsyn og feiing av fritidsboliger i 2019. Dette skal gjennomføres i alle fritidsboliger i
løpet av en periode på fem år.
Kompetanse
Røros brann- og redningstjeneste er en lærlingebedrift, og har for tiden én lærling, som
gjennomfører opplæring etter fastsatt plan lokalt og gjennom utdanningsløp ved Norges
brannskole. Beredskap gjennomfører opplæring etter oppsatt godskjent lærerplan gjennom hele
året.
Medarbeiderundersøkelse
I forbindelse med gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018, viser denne at Røros brann - og
redningstjenesten ligger på snittet og på enkelte målepunkter noe over gjennomsnittet for brann og redningstjenesten i Norge på tilsvarende måling. Virksomheten h ar plukket ut ny egen faktor
som det skal jobbes særskilt med fremover, i tillegg til de faktorene som gjelder for hele Røros
kommune. Ny faktor for Røros brann- og redningstjeneste blir relevant kompetanseutvikling, og
arbeidsmiljøgruppen har startet med å se på tiltak for å utvikle oss på dette området. Målet er at
medarbeiderene skal bli bedre rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet og yte god
service til våre innbyggere. Våre medarbeidere skal ha innflytelse og medvirkning.
Sykefravær
Generelt lavt og måltallet er satt til 2 % - basert på erfaringene de siste årene.
Folkehelse
Alle operative mannskaper i Røros brann- og beredskap må årlig bestå en fysisk test, og alle
ansatte har mulighet til å trene i arbeidstiden inntil to timer ukentlig . Medarbeidersamtaler
gjennomføres med alle ansatte årlig, og det arrangeres også en fagdag hvor alle deltar.
Fagdagen er todelt med både fag og trim.
Verdensarv
Den vernede trehusbebyggelsen i verdensarven Røros, er i stor grad sikret med deteksjon som
er trådløst tilknytttet brannstasjonen Røros og Midt-Norge 110-sentral. Dette er ca 1200
detektorer. For å være sikker på at dette fungerer 100 %, må i snitt 10 adresser ukentlig
kontrolleres og dette blir prioritert og utført systematisk. Riksantikvaren h ar gitt midler til å utbedre
eksisterende bybrannanlegg. Det er planlagt oppstart med dette arbeidet høsten 2018, og det vil
pågå videre utover 2019 i forbindelse med ny sentrumsplan.

4.1.14 NAV
4.1.14.1 Kort om virksomheten
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. En heten sysselsetter åtte
statlig og fire kommunalt ansatte, til sammen 11,2 årsverk. Enheten har enhetlig ledelse, og leder
er statlig ansatt. Enheten rapporterer til regiondirektør i NAV Trøndelag, til rådmann i Holtålen
kommune og til kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune. Det er besluttet at NAV Røros
og Holtålen skal slås sammen med NAV Os og blir til NAV Røros, Os og Holtålen fra 1/1 2019.
Det nye NAV-kontoret er basert på et vertskommunesamarbeid hvor Røros blir ny
vertskommune. I den forbindelse gjennomføres det en virksomhetsoverdragelse som innebærer
at sju kommunalt ansatte overføres til Røros kommune fra 1/1 2019. I tillegg overføres det ett
statlig årsverk. NAV Røros, Os og Holtålen vil sysselsette ni statlig og sju kommunalt ansatte,
samt en kommunalt ansatt prosjektmedarbeider i et ett-årig engasjement. Tilsammen 16,2
årsverk fordelt med 8,2 på stat og 8,0 på kommune.

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2020-2022, Årsbudsjett 2019
76

4.1.14.2 Avdelinger og ansvar
Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av NAV-kontoret.
Kommunalt tjenestetilbud oppfyller kravene til minimumsløsning, og følgende tjenester tilbys;
generell råd- og veiledning, økonomisk råd- og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig
botilbud, startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.
• 3100 Sosialadministrasjon
• 3103 Sosialhjelp
• 3110 Sosiale lån

4.1.14.3 Budsjettrammer

Budsjettrammen for 2019 innebærer at det kommunale aktivitetsnivået i enheten styrkes gjennom
tilførsel av ressurser ved virksomhetsoverdragelse fra Holtålen og Os kommuner til Røros
kommune. Utviklingen i økonomisk stønad varierer over tid, og de budsjetterte kostnadene er
basert på erfaringstall fra 2018. Kostnader til sosialadminstrasjon foredeles etter modell for deling
av kostander i vertskommunesamarbeid. Kostnader til sosialhjelp belastes hver k ommune i sin
helhet.
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4.1.14.4 Styringskort NAV

4.1.14.5 Planer og styringsmål
Hovedmålsettingen ved etablering av felles NAV-kontor for Røros, Os og Holtålen er å oppnå
følgende:
• Redusert sårbarhet
• Utvikle og utnytte felles kompetanse
• Utnytte ressursene optimalt
• Sikre en effektiv og stabil drift
• Utvikle markedsarbeidet i de tre kommunenes geografiske område
• Skape et atrraktivt ogrobust fagmiljø
• Bedre samarbeid om bruk av felles arbeidsmarked
• Bedre samarbeid med samarbeidspartnere i alle tre kommuner
NAV Røros, Os og Holtålen har følgende mål for de kommunale tjenestene:
• Sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP) .
• Overvåke utvikling på utbetaling av økonomisk stønad og iverksette tiltak der det er
nødvendig.
o Arbeidslinjen skal være førende for aktivitet, og målet er at flest mulig skal bli
selvforsørgende.
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•
•

•
•
•

o Sikre rask avklaring og tett oppfølging av mottakere av økonomisk stønad .
o Følge opp aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år .
Forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand .
o Videreføre ordningen med opplevelseskort for barn/ungdom.
Planlegge og iverksette ungdomsprosjektet.
o Dedikert oppfølgingsteam for gruppen 18 - 30 år.
o Gjennomføre gruppeaktiviteter i egen regi.
o Tilstedeværelse på videregående skole.
Gi nødvendig opplæring til saksbehandlere som yter tjenester og utfører oppgaver etter
lov om sosiale tjenester i NAV.
Styrke samarbeidet på tvers av kommunale tjenester for å finne gode løsninger for
brukerne.
Bidra til bedre kompetanse og økt forståelse for økonomi og gjeldsproblematikk i det
øvrige hjelpeapparatet.

4.1.15 Næring
For å tilrettelegge og utvikle et godt næringsarbeid i 2019 og videre framover innenfor rammene
av den vedtatte næringsplanen, krever det et tettere samarbeid mellom flere aktører i kommunen
og politisk styre. Ny næringssjef startet i 2018. Kostnader knyttet til denne stillingen finan sieres
som tidligere med bruk av konsesjonsavgiftsfond.
Administrativt i kommunen må plan og næring ha et tett samarbeid slik at plan til enhver tid er
informert om næringsutviklingen i kommunen og næringslivet om planarbeidet og pågående
prosesser. Dette gjelder både for større industri og entreprenøraktører, reiseliv, handel,
lokalmatprodusenter og for alle de små, men ikke minst like viktige aktørene som gjør at Røros
forblir et levende samfunn.
Det må også ses på løsninger for å tilrettelegge for utvikling av næringsareal og næringsbygg slik
at det kan stilles konkurransedyktig areal til disposisjon for eksisterende og nye aktører.
Kommunen har gjennom sine långivere muligheter for finansieringsløsninger som er vesentlig
bedre enn hva det private markedet kan tilby. Dette er et fortrinn kommun en kan benytte seg av
for å klare å nå de målene som er satt i vedtatt næringsplan. Det er i dag et offensivt næringsliv i
kommunen der flere aktører har behov for større areal og utvikling. Samtidig er det i mange
tilfeller utfordringer med å kapitalisere det opp. Også mye av dagens industri er lokalisert på areal
som ikke er regulert til f.eks bolig som gjør arealene mindre verdifulle og vanskeligere å utvikle
både til bolig og andre samfunnsnyttige formål. Dette understreker viktigheten av godkjente
planer som igjen skaper forutsigbarhet for næringslivet. Dette legger igjen grunnlaget for
langsiktig vekst i økonomi og befolkning.
Det er også utfordringer i eierstrukturer der kommunen har eierandeler, samt
styresammensetninger. Skal næringsarbeidet der kommunen har eierandeler fungere så må det
være et tett samarbeid mellom de som sitter i styrer. Det bør også vurderes muligheter for
styreplass fra kommunens næringsadministrasjon i tillegg til de politiske plasseringer. I
forbindelse med den pågående eierskapsmeldingen bør det vurderes hvilke, og hvordan eierskap
det skal være i de forskjellige selskapene. Samtidig bør det tas en realistisk vurdering på hvor
kommunen skal være eier og ikke minst hvorfor. Det bør også i enkelte tilfeller vurderes å selge
seg ut og benytte eventuelt frigjort kapital til andre og mer hensiktsmessige formål og
investeringer. Kommunen bør også prøve å tilrettelegge for næringen på andre måter enn å gå
inn på eiersiden.
Tiltak som er i tråd med næringsplanen
1. Bærekraftig utvikling gjelder for samfunnet i sin helhet og er en viktig faktor for
næringsutvikling. Det er gitt klare signaler på at Røros skal re-sertifiseres som
bærekraftig reisemål. Dette er viktig for Røros sitt videre næringsarbeid og ikke minst
meget viktig for reiseliv, handel og lokalmat.
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2. Samarbeid som metode for utvikling er en nøkkelfaktor. Dette har på tvers av de
forskjellige næringene vist seg meget sterkt på Røros mtp både industriklynger,
matklynger og nå sist handelsstanden sitt prosjekt Rethink, Restart, Retail. Det er også
viktig å i tiden framover legge til rette for et tett samarbeid mellom det politiske og
administrasjonen, for å belyse de forskjellige problemstillingene og utfordringene
Rørossamfunnet står ovenfor. En felles vei framover krever på helhetlige løsninger for
samfunnsutvikling.
3. Utvikling og innovasjon er godt ivaretatt med et offensivt og kompetent næringsliv . Et godt
samarbeid med næringshagen gjør en del midler tilgjengelig for flere prosjekter. Det er
behov for tilgang på kompetanse i alle aldersgrupper, men spesielt den yngre , for å
utvikle et bærekraftig samfunn i årene som kommer.
En annet forhold som er viktig for hele næringslivet, er et godt kommunikasjonstilbud. Dette
gjelder ikke bare flyavganger, men også et utvidet kollektivtilbud nordover mot
Trondheimsregionen. Arbeidslivet i dag er i konstant endring , og det er ikke nødvendig å sitte å
jobbe på et fast tilholdssted hver dag. Det åpner mer og mer for mulighetene for å jobbe
hjemmefra. Bedre mulighetene for at fastboende på Røros kan ha et godt pendlertilbud for
enkeltdager til Trondheimsregionen, burde kartlegges for å redusere fraflytting av de som er i
yrker der dette er mulig.
Destinasjonen Røros
Destinasjon Røros (DR) og kommunen har et godt samarbeid når de gjelder hvordan det er
ønskelig å utvikle Røros kommune som turistdestinasjon. Dette gjelder også avvikling av
offentlige arrangement. DR utfører også en viktig markedsføring for Røros og har blitt en
merkevare som er av stor betydning og verdi for Røros utad. En stor utfordring er knyttet til
økonomien og tilskudd til driften av en fullverdig turistinformasjon, med merking med en grønn I,
som DR i dag drifter på vegne av Røros kommune. Dagens kostnader med å drifte en grønn I
setter krav til åpningstider, tilgjengelighet osv. Å ha en grønn I på Røros som turistdestinasjon er
meget viktig, og Røros er den eneste kommunen i fjellregionen som har dette. Det dreier seg om
tilgjengelighet, ivaretakelse og hvordan vi oppfattes som turistdestinasjon av de som besøker
oss. Røros sin turistinformasjon dekker samtidig også hele fjellregionen på mange måter og det
skulle kanskje vært vurdert å be om et lite tilskudd fra rundtliggende kommuner da
turistinformasjonen leder folk videre ut i regionen.
Næringshagen
Næringssjefen jobber tett med næringshagen som også er tett på næringslivet parallelt med
kommunen. Kommunen benytter seg også av kompetansen til næringshagen i flere
søknadsprosesser inn mot bl.a Innovasjon Norge og flere andre tilskuddsordninger. Dette er
ordninger som har gitt tilskudd som gjør at Røros er en sterk utviklings- og innovasjonsorientert
aktør innen turisme, handel, mat og industri.
Tilskudd i 2019
Driftstilskudd Destinasjon Røros/turistinformasjonen kr 800.000,Rørosregionen næringshage
kr 150.000,Eventuelle tildelinger fra kommunalt næringsfond gjøres etter politiske vedtak og tilgjengelige
midler på næringsfondet.

RØROS KOMMUNE – Økonomiplan 2020-2022, Årsbudsjett 2019
80

4.1.16 Kirkelig fellesråd

4.1.17 Finansområdet

5 INVESTERINGER
Det har i de senere år vært et uttalt mål fra rådmannen at investeringstakten i Røros kommune
skal ned. På tross av dette legges det opp til flere større investeringer i planperioden. Disse
investeringene vil være knyttet opp mot politiske vedtak fattet rundt omsorgsstruktur,
barnehagestruktur og teknisk drift. I tillegg har kommunen en stor, eldre bygningsmasse som
krever fortløpende oppgraderinger, knyttet opp mot både sikkerhet og funksjonalitet. Det
planlegges også større investeringer knyttet til sikring av vannforsyningen. Dette ligger i
selvkostområdet, som ikke belaster kommunens drift med finanskostnader.
I økonomiplanperioden er det flere store prosjekter som legger grunnlaget for de største
låneopptakene. Disse er; ny omsorgsstruktur, digitalisering av tjenester, teknisk senter,
legesenter, ny barnehage og ny reservevannkilde for Røros sentrum. De fire prosjektene er satt
opp i økonomiplanperioden 2019 – 2022 med betydelige beløp. For 2019 er de lånefinansierte
investeringene satt til ca. 126 millioner kroner, noe som bringer det totale investeringsbeløpet
langt utover det som er det ønskede, årlige finansieringsbehovet for økonomiplanperioden. Det er
viktig å påpeke at en andel av investeringer i omsorgsstrukturprosjeket vil bli kompensert av
tilskudd ved utgangen av perioden, og at samlet netto investering dermed vil synke betrakteli g.
I selvkostområdet er årets investeringsbehov definert av ordinær, rullerende oppgradering og
utbygging av infrastruktur for vann og avløp. Belåning av investeringer i selvkostområdet belaster
ikke kommunens driftsutgifter. I 2020 vil kostnader til investering i ny reservevannkilde øke
investeringsbehovet i denne sektoren.
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5.1

Langsiktig lånegjeld per innbygger

Røros
Tyns et
Os (Hedm.)
Oppdal
Kos tra gruppe 11
La ndet

2014
79 081
79 474
90 303
56 472
77 760
70 742

2015
81 087
81 762
92 306
61 508
83 516
76 124

2016
78 330
86 300
105 971
58 088
89 663
80 662

2017
76 908
87 203
106 499
58 897
94 713
83 509

Røros kommunes lånegjeld i henhold til KOSTRA, er per årsoppgjøret for 2017 moderat, både
sammenlignet med kostragruppen vår og landet. Det legges opp til store investeringer i
økonomiplanen, og dette vil øke det rapporterte gjeldsnivået. Norges Bank og kommunens
långivere er samstemt i at kommunenes rentekostnader vil øke i årene som kommer. Dette betyr
at vi må betale mer rentekost av gjelden kommunen allerede har, og i tillegg en høyere rente av
fremtidige låneopptak. Skal de økte finanskostnadene kunne forsvares, er det avgjørende at
investeringene som gjøres effektiviserer driften av de kommunale tjenestene. Lønn er den største
kostnadsdriveren i alle kommuner. Effektivitetsgevinst av investeringer må derfor hentes ut i form
av at flere tjenester produseres uten at lønnskostnader øker i like stor grad. Spesielt gjelder dette
innenfor omsorgstjenestene, som er svært lønnsintensive. Effektivisering av tjenester betyr i
årene som kommer både bedre og mer hensiktsmessig bygningsmasse og digitalisering av
tjenester, både mot brukere og internt i kommunen.
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5.2 Investeringsoversikt, budsjettskjema 2B
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6 KOMMENTARER

KNYTTET TIL DE ENKELTE INVESTERINGSTILTAKENE

6.1 Bygg
010001 Rådhuset – rehabilitering
Kartlegging av omfanget på råte og skader er igangsatt. Kartleggingen vil være grunnlaget for å
iverksette tiltak og reparasjoner. Det fysiske arbeidet forventes å komme i gang i 2019 .
060006 Respons- og beredskapssenter
Anbudskonkurranse er klar i løpet av vinteren 2019. Det er i ferd med å etableres et samarbeid
med nabokommuner med vurdering av felles ressursbruk innen respons, teknologi og
bakvaktordninger. Det er også dialog med politiets fellestjenester om samlokalisering. For å
frigjøre plass til et interkommunalt plan- og byggesakskontor er tanken å flytte
driftsadministrasjon fra «Teknisk etat» bygget. Eksisterende bygg i «veistasjonen» har avvik med
hensyn til arbeidsmiljø og brannkrav.
060008 EPC Energitiltak
Prosjektet er gjennomført, men det kreves noe oppfølging i 2019 med kurs av driftspersonell.
065001 Boligfremskriding
Sluttføring av 6 leiligheter i Konstknektveien og PAL prosjekt. Sett i sammenheng med
rekrutteringsutfordringen Røros kommune vil ha den neste 2 – 4 års perioden, vil det være et
stort behov for gjennomgangsboliger for tilflyttere og førstegangsetablerere. I Konstknektveien er
6 leiligheter som vil dekke dette behovet, under oppføring.
065008 Barnehager Røros sentrum
Utredning av ny barnehagestruktur i 2018 vil gi grunnlag for et byggeprosjekt.
065802 Elektroniske låsesystemer Rådhusgården
Det er behov for bedre sikkerhet og adgangskontroll i våre administrasjonsbygg .
065803 Ny omsorgsstruktur Øverhagaen
Øverhagaen Bo-, Helse- og Velferdssenter. Vedtak november 2018.
065812 Rehabilitering Teknisk (felles plankontor)
Rehabilitering av utvendig trapp inngår i dette. Kostnader skjøvet ut i 2019 innebærer klargjøring
for felles plan- og byggesakskontor. Dette forutsetter at administrasjonen for driftsavdelingen
flytter ut for å få nok kontorplasser.
050002 Bibliotek
Videreføres fra 2018, utredning er planlagt ferdig våren 2019.
065819 Oppgradering Takoverbygg Glåmos skole
Dagens takoverbygg er lekk, det renner vann igjennom takkonstruksjonen som vil kunne gi
skader på tilliggende konstruksjoner.
065820 Setningsskader Gjøsvika sykehjem
Det er begynnende setningsskader langs ytterveggene. Dette må bli tatt hånd om i tide for å ikke
medføre vesentlige større skader på bygget. Undersøkelser er igangsatt og det er v iktig å
undersøke over tid for å kunne treffe riktig tiltak for utbedring.
065824 Utskifting hovedtavle Glåmos skole
Dagens hovedtavle for elektrisitet er ikke i henhold til dagens krav og standarder, noe som
medfører en reell fare for uheldige hendelser. Må skiftes.
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065823 Garderobeløsning Kvitsanda barnehage
Krav til garderobeløsning for ansatte må etterkommes. Midler er overført fra budsjett 2018.
Ny
Oppgradering legesenteret
Det gjennomføres et mulighetsstudie i 2019 som skal gi grunnlag for igangsetting av
byggeprosjekt med planlagt prosjektering i 2020 og byggestart i 2021.
Ny
Forprosjekt FV30
Politisk vedtak oktober 2018.
Ny
Oppgradering av varmeanlegg med vannrensesystem.
Vannrenseanlegg på de vannbårne varmeanleggene gir mindre slitasje på komponenter, større
virkningsgrad på anleggene og færre driftsproblemer. Dette gir god innsparing over tid.
Ny
Ventilasjonsstyring Brekken oppvekstsenter
Ventilasjonsstyringen i Brekken er fra 1995 og er diskettbasert. Det er jevnlige sammenbrudd i
systemet og det er etter hvert stor usikkerhet om dette lar seg reparere for hver hendelse. Et stort
behov for oppgradering.

6.2

Selvkost, vann, avløp og renovasjon

061803 Selvkost - utskifting vannledning
Prosjekt Nytt vannverk starter i 2019, økonomiplan må justeres etter prosjektering .
061804 Selvkost - utskifting avløpsledning
Løpende sanering og oppgradering av avløpsledninger og pumpestasjoner i henhold til
utskiftingsplan. Etablering av frostfri tømmestasjon for bobiler.
070003 Renovasjon – containere og returpunkter
Midler benyttes til utskifting av utslitte containere, samt opprettelse av returpunkter. Et returpunkt
er planlagt i Galåen, samtidig ønskes det å se på lokasjoner i forbindelse med de store
hyttefeltene vi har i umiddelbar nærhet til Røros.

6.3

Veier, gater og trafikksikkerhet

061701 Olavsgruveveien
Prosjektet er ferdigstilt. Det er et ønske om at ubrukte midler overføres til 2019 for å kunne gjøre
ytterligere tiltak. Dette forutsetter at Riksantikvaren er med på samme fordeling som for
inneværende år.
061802 Kommunale veier
Det er et kontinuerlig behov for oppgradering av kommunale veier. Dette gjelder spesielt veier i
sentrumsområdet som må bygges om for å unngå skader på vernede bygg i nærheten.
070006 Trafikksikkerhet
Utbedringene av veier gjøres iht. trafikksikkerhetsplan.
060812 Infrastruktur i Havsjøveien industriområde
Prosjektet er under opparbeidelse og ubrukte midler overføres til 2019 for avslutning av
prosjektet.
Ny
Brøytestikksetter
Kommunens stikksetter er 30 år gammel og helt utslitt. Dette medfører mye vedlikehold. Dagens
utstyr er operert av 2 personer, og gir heller ingen mulighet for å ta opp veistikker når sommeren
kommer. Ny setter brukes av én person, setter ut og tar opp stikker. Utførte beregninger tilsier at
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kjøp av setter vs. innleie gir like store kostnader i mange år framover, samtidig som vi får utnyttet
eksisterende maskinpark og mannskap fullt ut. Regnestykket inneholder ingen utleie av utstyr,
noe som gjøres per i dag. Dette vil ev. gjøre innkjøp av egen setter til et positivt regnest ykke. Å
utføre mye av arbeidet på kommunale veier selv gir også store synergier ift. vedlikehold og
inspeksjon, noe som vil bortfalle ved innleie.
070009 Utskifting av armatur kommunale gatelys
Flere steder i Røros består gatebelysningen av kvikksølvdamplamper. Disse er ikke lenger lov å
produsere, og ettersom lagrene går tom vil det bli nødvendig å skifte ut eksisterende armaturer.
Nye armaturer er også langt mer effektive i forhold til belysning og strømforbruk.
070010 Ladestasjoner
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Transport medfører direkte utslipp i
kommunen og indirekte utslipp ved kjøring utenfor kommunen, samt utslipp fra produksjon og
distribusjon av både bil og drivstoff.
I tillegg til å redusere det totale transportbehovet, har kommunen som ambisjon å gå over til
transportformer som gir mindre utslipp. Røros kommune ønsker å starte innfasing av el -biler i
egen drift ved ny leasingavtale for tjenestebiler i 2019/2020. Kommunen vil derfor de neste årene
bidra til å bygge opp en infrastruktur med flere ladestasjoner.

6.4

Kjøretøy og utstyr

Ny
Feie/brøyteutstyr
Det er behov for forbedringer på utstyr som benyttes til brøyting. Utskiftinger av dette vil gi bedre
utnyttelse av maskinpark samt gi en mer effektiv snørydding med noe kostnadsbesparelse,
samtidig som sikkerheten for både myke og harde trafikanter vil be dres.
060801 Utskifting utstyr/kjøretøy
Det er foretatt løpende utskifting av vaktmesterbiler som går i kommunal tjeneste. Her kjøpes det
brukte biler, men disse er ikke eldre enn at dagens krav til sikkerhet og utslipp tilfredsstilles.
Utskifting av en bil gjenstår, dette er planlagt gjort i 2019.
060811 Renholdsmaskiner
Deler av maskinparken for renhold har nådd sin levetid. Utskifting av gammelt utstyr vil redusere
kommende vedlikeholdsutgifter på utstyr.

6.5

IT, digitalisering og teknologiutvikling

011815
Klassesett iPad
Anskaffelse av nytt klassesett med iPad-er med formål om å tilby nyere og bedre IT-verktøy i
skolen. Merk at denne investeringen vil falle bort om foreslått ny investering av Chromebook blir
vedtatt.
011820
Videokonferanseutstyr
Anskaffelse og oppsett av videokonferanseutstyr ved flere møterom i organisasjonen.
Tilbakemeldinger fra de fleste virksomheter forteller at videokonferanseutstyr vil redusere behovet
for reiser. Dette sparer ansatte for verdifull tid, og miljøet for unødvendige belastninger. Innenfor
helsesektoren er det også muligheter for tolkesamtaler eller ekspertstøtte fra St. Olav eller andre
hold via denne type utstyr. Forsiktige beregninger viser at en slik investering spares inn i løpet av
1 - 2 år, trolig tidligere. Dette er en forlengelse av tilsvarende investering fra 2018 som ikke er fullt
ut utnyttet.
011821
Videreutvikling av nettsider, digitalisering
Røros kommune ønsker å utvikle nettsidene med mer funksjonalitet for publikum, med formål om
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å støtte opp om målet om et digitalt førstevalg. For å klare dette er det helt nødvendig med friske
midler i årene framover. Kommunen ønsker å inngå en rammeavtale på videreutvikling av
nettsidene med et forventet årlig uttak på ca kr 300.000. Planen er at dette skal brukes på å
utvikle og integrere ulike innloggede tjenester for publikum, eksempelvis «min side» med
eiendomsinformasjon, mulighet for innlevering og behandling av ulike former for søknader mm.
011822
PC lærere
PC-parken til lærerstanden er til dels gammel og utdatert. Med gode moderne PC -er vil lærerne
ha et godt grunnlag for effektivt arbeid. Vi har gjort en gradvis utskifting over en periode, og
ønsker å fortsette dette arbeidet. Merk at også denne investeringen vil falle bort om foreslått ny
investering i Chromebooks blir vedtatt.
011823
PC elever
PC-parken til elevene er også gammel og utdatert. Mer moderne PC-er vil også for elevene gi et
bedre grunnlag for effektiv læring. Merk at også denne investeringen vil falle bort om foreslått ny
investering i Chromebooks til alle elever blir vedtatt.
011824
Smartboard
Det er behov for utskifting av 2 Smartboards på skolene i løpet av året. Denne investeringen er
uavhengig av Chromebookinvesteringen.
011828
Modernisering av oppvekstsystemer
Anskaffelse og driftssetting av nytt barnehageadministrativt system, Visma Flyt barnehage. Dette
vil gi et kraftig løft for barnehagesektoren. Skole og PPT har allerede et Visma Flyt-verktøy, så
dette vil også legge til rette for bedre tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene og øvrige
virksomheter innenfor oppvekstområdet. Barnehageløsningen vil også gi muligheter for hel - eller
delautomatisk søknadsprosess for barnehageplasser.
NY
Oppgradering av driftsplattform, Infonett
Driftsplattformen hos Infonett er ikke skiftet ut eller oppgradert i særlig grad siden avtalen med
Infonett ble inngått for ca 4 år siden. Det er dermed flere elementer ved den som nå begynner på
bli utdatert. Kommunen ønsker å oppgradere den delen av løsningen som vi kan videreføre
uavhengig av hvordan en ny driftsavtale etter avtaleperiodens slutt vil se ut.
NY
Anbud og prosjektering av nye drifts- og systemavtaler
Røros, Os og Holtålens driftsavtale med Infonett er i 2019 inne i sitt første av to mulig år med
forlengelse. Avtalen med Visma om leveranse av økonomisystem for kommunene går ut i 2019,
det samme gjør avtalen om leie av multifunksjonsskrivere, samt at vi ønsker oss en rammeavtale
for videreutvikling av nettsidene våre. Til sammen gir dette et stort behov å ha dedikerte
ressurser til å jobbe med forberedelser til, og gjennomføring av anbud med tilhørende
implementering av potensielt nye systemer eller leverandører. Det er ikke realistisk at vi skal
kunne gjennomføre dette på en god måte kun ved å bruke ressurser som i dag er del av driften.
NY
Digitalisering av større arbeidsprosesser
Flere sentrale prosesser er nå moden for oppgradering og digitalisering. Dette er en samlepost
for 3 ulike digitaliseringsprosjekter som planlegges for 2019. Dette er anskaffelse og
konsulentkostnader knyttet til implementering av følgende nye løsninger:
• Rekrutteringsløsning da den gamle opphører
• en digital assistent på nettsidene til kommunen
• analyse-, budsjetterings-, planleggings- og virksomhetsstyringsverktøy
NY
Oppgradering av mobil pleie og nye terminaler
Mobil pleie brukes av hjemmebaserte tjenester, og kjører per i dag på en plattform for terminaler
som ikke lenger produseres (Windows Phone). Det er derfor nødvendig med en oppgradering
med tilhørende skifte til nye levedyktige terminaler. Det begynner nå å bli vanske lig å skaffe
dagens terminaler, så det er sterkt anbefalt å gjennomføre et skifte til nytt system.
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NY
Prosjektledelse digitalisering
Det er mange digitaliseringsprosjekter og endringer på planen for 2019. For å klare en god
gjennomføring av prosjektene (digitalisering av nettsidene, modernisering av oppvekstsystemer,
innføring av videokonferanseverktøy, digitalisering av større arbeidsprosesser, oppgradering av
mobil pleie og innføring av nye terminaler) er det behov for en dedikert ressurs til å jobbe me d
dette.
NY
Google Chromebook til alle elever og lærere i skolen
Trondheim kommune har de siste årene gått foran og tatt i bruk Chromebook i skolen med stor
suksess. Os og Holtålen anskaffet og innførte også Chromebook til elever og lærere i 2018 med
stort hell. Røros kommune har hatt noen maskiner til testing. Dette ser meget lovende ut, så
planen er å gjøre en investering med utrulling av Chromebook for alle elever og alle lærere fra
høsten 2019. Prosjektet vil bli nærmere utredet og beskrevet med mål om politisk behandling
våren 2019. Finansieringsbehovet er basert på omtrentlig antall elever og lærere, samt standard
pris på Chromebook av solid kvalitet.

6.6

Kirker

Det er ikke lagt opp til endringer i planlagt investeringsbehov knyttet til kirke fra aller ede vedtatt
økonomiplan

6.7 Kjøp og salg av eiendommer, finans
109001 Egenkapitalinnskudd KLP
Alle eierkommuner i KLP betaler årlig inn et egenkapitalinnskudd til pensjonsselskapet. Dette er
ansett som et kjøp av andeler, og føres derfor i investeringsregnskapet.
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7 BUDSJETTSKJEMAER
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7.1 Budsjettdetaljer alle ansvar
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