Vedtatt i kommunestyret 101220

Lovpålagte planer

1 Kommuneplanens samfunnsdel (lovpålagt)

2 Kommuneplanens arealdel (lovpålagt)

Slåes sammen og/eller basert på bl.
annet følgende eksisterende planer
og kunnskapsgrunnlag
FN-analyse/kommentar

Kommuneplanens samfunndel. FNs
bærekraftsmål.
Hovedplan vann, hovedplan avløp,
overvannskartlegging er en del av
grunnlaget i arealplan

Reguleringsplaner

Alle

FNs bærekraftsmål som aktivt styrende for hvordan vi møter araelbehovene våre.

Alle

Ikke sluttført. Avhengig av finansiering for kjøp av eksterne tjenester. Relasjonen til FNs
bærekraftsmål må tydeligjøres. Det samme med ev målkonflikter/utfordringer.
Relasjonen til FNs bærekraftsmål må tydeligjøres. Det samme med ev
målkonflikter/utfordringer.
Relasjonen til FNs bærekraftsmål må tydeligjøres. Det samme med ev
målkonflikter/utfordringer.
Relasjonen til FNs bærekraftsmål må tydeligjøres. Det samme med ev
målkonflikter/utfordringer.

4 Områderegulering for stasjonsområdet
5 Kommunedelplan Røros sentrum
6 Reguleringsplan for Ysterhagaen
7 Reguleringsplan for barnahage nr 2.
Strategiske planer

Arealplan, trafikksikkerhetsplan,
folkehelseplan, klima- og miljøplan og
næringsplan

10 Helse- og omsorgstrategi (NY)

Oppvekstplan, Voksenopplæringsplan,
Den gode rørosskolen, Kulturskolen for
framtiden, Rammeplan for barnehagen,
Læreplanverket, Handlingsplan for trygt
skolemiljø, Handlingsplan for trygt
barnehagemiljø, utviklingsprogrammet
Absolutt, Utviklingsplan for samisk språk
og kultur, BTI (bedre tverrfalig innsats)
Demensplan, ruspolitisk handlingsplan,
smittevernplan, pandemiplan, plan for
helse- og sosialmessig beredskap, vold i
nære relasjoner, boligsosiale delen i
boligplanen

11 Mangfold- og inkluderingsstrategi (NY)

Boligsosiale delen i boligplanen,
folkehelseplan, kulturplan

9 Oppvekst og utdanningsstrategi (NY)

Det gjøres en bærekraftsanalyse. Resultatet av analysen vil igjen si noe om hvor omfattende
revideringen av samfunnsdelen skal være. Vi vurderer om noen av bærekraftsindikatorenen
skal vektlesgges mer. Dette må også sees opp mot de nasjonale bærekraftsindikatorene som
kommer i 2021. Samfunnsdelen bør omtale hva slags relasjon de underliggende strategiske
planene har til hverandre -tverrfaglig fokus er viktig.

Budsjett og økonomiplanen knyttes sterkere opp mot FNs bærekraftsmål. Større sammenheng
mellom planene vertikalt og horisontalt. Klimabudsjett i budsjett og økonomiplan. Grepene vil
gjøre det lettere å prioritere tiltak, ressurser og gir større handlekraft på de områdene vi ser
behovet er størst. De nasjonale bærekraftsindikatorene som kommer i 2021 innlemmes.
Alle

3 Budsjett og økonomiplan (lovpålagt)

8 Transportstrategi (NY)

Har innvirkning på
følgende av FNs
bærekraftsmål
Vedtak

Felles politsk plattform som skal understøtte FNs bærekraftsmål, arealplanen, klima- og
miljøplan, folkehelseplan, trafikksikkerhet med fokus på sti og sykkelnettverk på
fylkeskommunale veier i Røros kommune, grenseløs kollektivtransport, Jernebaneforum,
Flyplassaliansen og fylkesvei 30. Landbruksavfall som biogass i transportsektor vurderes i
samråd med relevant næring. Strategien vil også være utgangspunktet for vårt innspill til
nasjonal transportplan. Strategien har et vedlegg for «prioriterte trafikksikkerhetstiltak i
Røros kommune», en liste som bygger på det vi har vært tydelig på i den strategiske delen.
Den gjør oss berettiget til å søke midler av fylkeskommunen. Utarbeidelse av
transportstrategien kan eventuelt flyttes til neste planperiode.
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Mål 11, 13, 17

Det er behov for en overordnet strategisk plan for oppvekst og utdanning som ser helhet
mellom barnehage, skole, SFO, kulturskole voksenopplæring/utdanning/videreutdanning.Den
tar også for seg hvordan vi kan tilrettelegge for læring gjennom hele livet med vekt på
distriktvennlig digitalt utdanning/læring. Den må også sikre at personer med spesielle behov
får riktig utdanningstilbud. Gutter som "skoletapere" aktualiseres. Opplæring og aktiv bruk av
mat og ernæring i barnehage/skole blir viktig også mht fortåelse av oss selv ift biosfæren (jf
bærekraftillustrasjon). Det samme blir opplæring for å endre forbruks- og
Mål 3, 4, 2, 5, 11, 12,
produksjonsmønstre. Strategien bør omfatte kultur og natur i opplæring.
17
Det er behov for en overordnet helse- og omsorgsplan hvor temaene i de bestående
handlingsplanene og prosjektene blir inkludert. Bl.a. Tidlig Inn, prosjektarbeid knyttet til
helsetjenster for samisk befolkning, vold i nære relasjoner, likveverdig/ ikke-diskriminerende
tjenester, klimarelaterte helseutfordringer og kultur som helse.
Røros ønsker å arbeide aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve
diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, økonomi, religion
og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller alder. Røros har behov for
å skape arenaer for dialog og kompetansespredning omkring mangfold, likeverd og
inkludering. Det er også behov for å gjøre en tverrfaglig fattigdomskartlegging knyttet til
blant annet bolig, økonomiske ytelser, jobbtilbud, helseytelser, barnvern, psykisk helse, nav,
oppvekst. mangfolds- og inkluderingsstrategien hva som er den boligsosiale politikken på
Røros. Strategien har et vedlegg for «prioriterte boligprosjekter», en liste som bygger på det
vi har vært tydelige på i den strategiske delen. Den gjør oss berettiget til å søke på midler av
husbanken.
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12 Kulturstrategi
13 Kulturminnestrategi

Kommunedelplan for kultur, kulturskolen
for framtiden, Utviklingsplan for samisk
språk og kultur
Kommunedelplan for kulturminner

14 Landbruksstrategi

Landbruksplan. Skogbruksplan og
Beitebruksplan inkluderes ved revidering.

15 Folkehelsestrategi

Folkehelseplan, boligsosial del i boligplan

17 Klima- og miljøstrategi

Temaplan for næring. Handlingsplan for
bærekraftig reisemål, landbruksplan
Klima- og miljøplan. Handlingsplan for
bærekraftig reisemål, boligsosiale del

18 Strategi for samisk språk og kultur

Utviklingsplan for samisk språk og kultur

16 Næringsstrategi

Revidering i perioden. Hvordan kulturstrategien bidrar til FNs bærekraftsmål må tydeligjøres.
Det samme med ev målkonflikter/utfordringer. Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i
det digitale styringsverktøyet. Tydeligjøring i strategisk kulturplan hva som er idrettspolitikk
og hva som er anleggspolitikk. Strategien har et vedlegg for «Anlegg for idrett og aktivitet i
Røros kommune», ei liste som bygger på det vi har vært tydelig på i den strategiske delen.
Den gjør oss berettiget til å søke spillemidler av fylket. Listen rulleres uavhengig av den
strategiske planen.
Neste planperiode
Neste planperiode. Næring og landbruk er det samme. Landbruk bør være en del av den
strategiske næringsplanen.
Revidering i perioden. Tur- og løypekart for Røros kommune lages og legges ved i
revideringen. Hvordan folkehelsestrategien bidrar til FNs bærekraftsmål må tydeligjøres. Det
samme med ev målkonflikter/utfordringer. Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i vårt
digitale styringsverktøy.
Revidering i perioden. Ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og
miljø tydeliggjøres. Det samme med ev målkonflikter med FNs bærekraftsmål.
https://globalcompact.no/. Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i det digitale
styringsverktøyet.
Revidering i perioden. Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i det digitale
styringsverktøyet.

22 Strategi for innbyggerdialog

Neste planperiode
Revideres i perioden.Tydeliggjøre hvordan FNs bærekraftsmål som aktivt styrende i vår
eierolle. Ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og
miljø.https://globalcompact.no/ . Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i vårt digitale
Eierpolitikk
styringsverktøyet.
Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i det digitale styringsverktøyet. I alle strategiske
Arbeidsgiverstrategi. Kompatansestrategi. planer skal kompetansebehov for måloppnåelse drøftes. Virksomhetspesifikke
Læringplan
kompetansetiltak legges i virkomshetsplanene.
Revideres i perioden. Knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. Strømlinjeforme til strategisk plan
Utviklingsstrategi - kommunekompasset og legges i det digitale styringsverktøyet.
Knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i det
digitale styringsverktøyet. Neste planperiode
Strategi for innbyggerdialog.

23 Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan.
Smittevernplan, pandemiplan.

24 Akivplan

Digitaliseringsstrategi

19 Eierskapsstrategi

20 Arbeidsgiverstrategi
21 Utviklingsstrategi

Alle virksomhetene utarbeider i perioden egne beredskapsplaner inkl plan for helse og
sosialemessig beredskap
Knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. Strømlinjeforme til strategisk plan og legges i det
digitale styringsverktøyet. Henger tett sammen med digitaliseringstrategien.

Mål 1, 3,8, 11, 17
Mål 8, 11, 17

22.06.2017
høsten 2020

Mål 11, 12, 17

høsten 2020

x
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Mål 1, 2, 11, 16, 17

28.09.2017

x

lenke

Mål 8, 11, 12, 17
Mål 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 17

31.08.2017

x

lenke

Mål 3, 4, 8, 16

Mål 8, 17

15.02.2018

x

x

lenke

høsten 2020

23.05.2019

x

Mål 4, 5, 8, 10, 16, 8,
17
31.08.2017
Mål 1, 3, 5, 8, 10, 11,
16, 17
våren 2018
Mål 8, 9, 16

20.06.2019

Mål 3, 11

18.06.2020

x

lenke
x

lenke
lenke

x

Mål 9, 16

Interkommunale planer
25 Veteranplan (NY)

26 Forvaltningsplan for verdensarv

Forvaltningsplan for verdensarv,
Handlingsplan for bærekraftig reisemål

Regional plan for Røros Bergstad og
27 circumferensen

28 Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsplan.

Interkommunal plan med Os og Holtålen. Navn og form vedtas i fellesskap med kommunene.
Interkommunal plan. Verdensarvrådet. Navn, form og revidring/rullering vedtas i fellesskap i
kommunene. Tiltake i planen må følges opp i budsjettprosessene og legges i
virksomhetsplanene. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og
kommunikasjon. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av
kunnskap og ideer over landegrensene.
Fylkeskommunal plan - navn, form og revidering/rullering vedtas i Fylkeskommunene.
UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO
skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over
landegrensene.
Interkommunal plan med Os og Holtålen. Tydeligjøre hvordan digitaliseringstrategien bidrar
til FNs bærekraftsmål og ev målkonflikter. Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, etablere en kontinuerlig
digitaliseringskompetanse, spesielt hos personer med stort kompetansegap. Strømlinjeforme
til strategisk plan og legges i det digitale styringsverktøyet. Hvordan man ønsker å digitalisere
arkivet bør tas inn i en digitaliseringsstrategi.
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Mål 3, 16

Mål 4, 8, 9, 16, 17
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Mål 1, 3, 4, 5, 9, 11 ,
16, 17

x

x
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Handlingsplan
vedtatt høsten
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lenke

x

