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Disse verdiene er lagt til grunn for
visjonen til Røros kommune: Pulsen i
fjellet.

Rørospulsen starta i grunnfjellet. Av
den har Røros vokst fram og her skal
den fortsatt slå sterkt.

Kvalitetene som betegner, beskriver og
gir Rørossamfunnet identitet er:
• Kultur
• Verdensarv
• Industri

Formålet

Globale, nasjonale og regionale føringer

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og
bygningsloven (plan- og bygningsloven §10-1). Formålet er
å avklare hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i
kommunen. Kommunal planstrategi skal utarbeides og
vedtas senest ett år etter at
kommunestyret er konstituert.

Hvert fjerde år legger Regjeringen fram sine forventninger til
regional og kommunal planlegging. De peker på at vi står
ovenfor fire store utfordringer:

Planstrategien skal bidra til at planleggingen blir behovsstyrt
og ikke mer omfattende enn nødvendig. Den er et
hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å
møte kommunens behov.

•
•

Planstrategien er også et virkemiddel for å møte
kommunelovens paragraf 1:
Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et
funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre,
og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale
og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av
det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig
utvikling. Loven skal også legge til rette for en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk
standard.

•
•

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant
annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig
ressursforvaltning.
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn.
Å skape et trygt samfunn for alle.

Kommunens rolle er å være en strategisk aktør for å sikre en
bærekraftig utvikling i hele landet.

Trøndelag fylkeskommune har som mål å bidra med økt
bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig Trøndelag. Dette
er nedfelt i Regional planstrategi, vedtatt 15.06.2016.
I tillegg har alle kommunene i Trøndelag fått innspill om hvilke
temaer som bør inkluderes i arbeidet med kommunal
planstrategi, fra Fylkesmannen i Trøndelag i brev den
24.09.19.
Disse temaene blir gjennomgått senere i planstrategien:
•
•
•
•
•
•

bærekraft
demografi
tjenesteutvikling
barn og unges
oppvekstsvilkår
folkehelse
kulturarv

•
•
•
•

universell utforming
landbruks- og
jordvernhensyn
risiko- og sårbarhet
klima- og
miljøutfordringer

Evaluering av kommuneplanen

Helhetlig styring

Kommuneplanen har vært grunnleggende viktig som politisk
og administrativt styringsverktøy. I perioden etter at
kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt har kommunen
utarbeidet en rekke omfattende planer. I hovedsak har disse
vært utarbeidet av de politiske utvalgene. Det har vært
omfattende prosesser som har involvert ulike mål- og
brukergrupper. Ekstern kompetanse og erfaring er også
hentet inn. Samfunnsdelen har alltid ligget til grunn for disse.

Helhetlig styring har vært ett av de viktigste
satsningsområdene i utviklingsstrategien 2014–2016 og i
utviklingsstrategien 2017–2020. I starten av arbeidet var det
viktig å ha fokus på å innføre; styringskort, planmessig
gjennomføring og oppfølging av bruker-, medarbeider- og
innbyggerundersøkelser og årshjul.

Samfunnsdelen har to satsingsområder: bokvalitet og
verdiskaping, og to gjennomgående tema: folkehelse og
verdensarv. Styringskortene i dag inneholder både bokvalitet,
verdiskaping, folkehelse og verdensarv. På denne måten ser
vi at samfunnsdelen er styrende for vårt utviklingsarbeid og
for hvilken retning samfunnsutviklingen skal gå.
Vi har utarbeidet en stor og viktig kunnskapsbank, men det er
stor variasjon i planenes utforming, mange av planene har
lange og detaljerte tiltakslister, oppfølgingsansvaret er uklart
og de mangler budsjettestimat. Det gjør de unødig
kompliserte å styre etter og det gjør det utfordrende å vurdere
den økonomiske og ressursmessige realismen planene.
Vi ønsker å få enda bedre sammenheng mellom målene i
planene, budsjettarbeidet og virksomhetenes egne planer.
Det gjør at vi får utnyttet kunnskapsbanken på en smartere
måte.

Evalueringen av kommuneplanen viser at Røros kommune
har størst utviklingspotensialet i strømlinjeforme planene
våre. Vi må definere en klar ansvarsfordeling og felles
forståelse for hvordan de skal følges opp. Det er også mange
små del- og handlingsplaner som med fordel kan slås
sammen til større strategiske planer. Dette kommer vi tilbake
til senere i planstrategien.
Det må også være en forbindelse hele veien fra FNs
bærekraftsmål, via regjeringens og de nasjonale og regionale
føringene, gjennom kommuneplanen, de strategiske
planene, budsjett og økonomiplan til virksomhetsplanene.
Dette er komplekse sammenhenger i plansystemet, og det er
viktig å ikke gå seg vill i detaljer.
Vi må sikre en helhetlig styring som gir handlingsrom og tillitt
til innovasjon i gjennomføringen av prosessene. Vi må enkelt
og tydelig beskrive retningen vi skal gå, og unngå detaljerte
tiltaksplaner. Forslag til tiltak legges fram i forbindelse med
budsjettplanprosessene.

Foto: Christoffer Relander

Verdensperspektiv
Lokal handlekraft
Nærende liv
FNs bærekraftsmål ser på miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Disse tre
dimensjonene står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, og har tidligere vært gitt
tilnærmet likeverdig betydning. I figuren på neste side, utviklet av Stockholm Recilience
Center (SRC) ved Stockholm Universitet, ser vi hvordan biosfæren danner grunnlaget for alle
de andre globale målene. Vi ser nå en forskyvning i forståelsen for og betydningen av
forholdet mellom de tre dimensjonene. De miljømessige faktorene må vektes betydelig tyngre
enn de sosiale og økonomiske om vi skal ta framtidens utfordringer på alvor. SRC påpeker
samtidig at vi trenger å omfavne konseptet om sosial-økologiske system som ser mennesker
og biosfæren som integrerte deler av helheten. Det betyr at demokrati, godt styresett og en
rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling.
Kommunene har ansvaret for å forvalte økonomien og utnytte ressurser forsvarlig og effektivt.
En god kommuneøkonomi er ryggraden i et lokalsamfunnet. Endringer i økonomiske rammer
og globale utfordringer som for eksempel implikasjonene av Covid19, vil kreve nytenking i
tiden som kommer. Både EU og FN påpeker at de gode økonomiske og langsiktig
virkemidlene både er sosialt rettferdige og tar hensyn til miljøet.
Bærekraftsmålene hjelper oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger
for individer og lokalsamfunn, som ikke går på bekostning av, men som bidrar til det globale
fellesskapet.
Målene og de tilhørende tiltakene i Røros kommunes planverk skal bidra til at FNs
bærekraftsmål gjennomføres enten det er på miljø, folkehelse, kultur, næring eller hvordan vi
arbeider med innbyggerinvolvering.
FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for lokalpolitikken fordi det setter vår egen
politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv. Tiltakene vi setter i verk i Røros
kommunes vedtatte planverk, skal bidra til at Røros kommune blir mer bærekraftig og skape
grunnlaget for meningsfulle og nærende liv for kommunens innbyggere.

Illustrasjonen av Rockström og Sukhdev fra Stockholm Recilience Center viser hvordan biosfæregrunnlaget
danner grunnlaget for alle de andre globale målene.

Hvorfor planlegger vi?

Hvorfor planlegger vi?
Det finnes bare en god grunn for å lage en plan eller en strategi. Når vi vet at arbeidet vi

gjør bidrar til et bedre samfunn motiverer det oss i selve
gjennomføringsprosessen.

Hvis planleggingen også fører til at arbeidet vi gjør blir lettere

og mer

samstemt, enn uten en plan, ja da har planen en funksjon. En plan gir også rom

for å gjøre riktige prioriteringer.

Planleggingen bidrar til at alle som er involvert kan se for seg både arbeidet som
skal gjøres og målet vi skal nå. Sagt på en annen måte: det er lettere å bygge et hus
når vi har en tegning og er enige om hvordan huset skal se ut, enn når vi ikke har det.
Det blir også morsommere å bidra når vi alle er enige om hvorfor vi skal
bygge huset og hvordan det skal se ut.
Den gode planen blir en «kvittering» på at de som skal gjennomføre den og de
som blir berørt av den, har forstått utgangspunktet, er klar over målet og vet hva som
må gjøres for å nå det.
God planlegging gir forutsigbarhet, det fører til enklere gjennomføring og bedre
resultater. En god plan skal fungere på samme måte som noter fungerer for et orkester.
Planen skal ikke være en tvangstrøye. Den må gi rom for justeringer
underveis. Det er derfor viktig å bli enig om hvor detaljert planen skal være slik at det
blir rom for innovasjon i gjennomføringsprosessen.

Hvis du ikke har en
visjon er du
fastlåst i hva du
vet.
Og det eneste du
vet er hva du
allerede har sett.
Iyanla Vanzant

Planssystemet
Kommunal planstrategi lages hvert fjerde år (jfr. PBL § 10),
og skal være godkjent senest ett år etter at nytt kommunestyre
er konstituert. Planstrategien er ikke en egen plan, men et
verktøy for å systematisere utfordringer for lokalsamfunnet og
de planbehovene, med tilhørende planprosesser, som bør
gjennomføres som følge av utfordringene.

Virksomhetsplan er en delegering av kommunestyrets
oppdrag til kommunedirektøren. Virksomhetsplanen er
basert på overordnet planverk og beskriver relativt detaljert
kommunens virksomhet fordelt på tjenesteområder.
Virksomhetsplanen er ettårig og inkluderer tiltak fra
økonomiplanen.

Kommuneplanen som består av samfunnsdel, arealdel og
kommunedelplaner på areal eller tema, skal beskrive
overordnede og langsiktige mål og strategier for kommunens
drift og utvikling i et 12-års perspektiv. Alle kommuner skal ha
en kommuneplan.

Årsmelding, regnskap, tertialrapporter omfatter faglig og
økonomisk rapportering relatert til virksomhetsplanens mål
og rammer, rapportert på tjenesteområder per 30.04., 31.08
og 31.12.

Strategiske planer er planer for fagområder, sektorer og
temaer som er nødvendig å utvikle de enkelte områdene – for
eksempel arbeidsgiverstrategien, klima- og miljøstrategien eller
kulturstrategien. Disse planene skal også ha et langsiktig
perspektiv –12 år.
Budsjett og økonomiplanen viser kommunens driftskostnader
og investeringer for den planlagte tiltakene i den neste
fireårsperioden. Planen har en handlingsdel, en økonomidel og
en klimabudsjettdel. Budsjettet gjelder for det første året i
økonomiplanen.
Klimabudsjettet skal synliggjøre hvordan kommunen
planlegger å gjennomføre klimatiltak, hvilke konsekvenser
tiltaket har for utslipp og hvordan det er forankret i kommunens
budsjett.

Disse grunnelementene i styrings- og ledelsessystemet
bidrar til at:
1. Det settes fokus på kommunens formål for drift- og
utvikling av lokalsamfunnet innen de tre
hovedområdene; tjenester, samfunn og
kommuneorganisasjon.
2. De som styrer (folkevalgte politikere) og de som
gjennomfører (kommunens administrasjon og øvrige
partnere) har felles forståelse og grunnlag for å
gjennomføre og ivareta sine roller og ansvar.
3. Det er logiske sammenhenger i tid og rom slik at det er
realistisk for alle involverte å nå de kortsiktige og
langsiktige målene i det daglige arbeidet.

Plansystemet er illustrert på neste side

Varighet
2015–2030

Nasjonale, regionale forventninger og føringer

Revideres en gang per
kommunestyreperiode

Kommunal planstrategi
Kommuneplan

Tjenester

Planperiode 12 år,
vurderes i hver
planstrategiperiode

Arealdel

Samfunnsdel

Varierende varighet

Strategiske
planer

Samfunn

Planperiode 4–12 år,
vurderes i hver
planstrategiperiode.
Innebærer detaljering
av kommuneplanens
ambisjoner.

Kommuneorganisasjon

Økonomiplan
Virksomhetsplan, årsbudsjett og klimabudsjett
Årsrapport, regnskap og tertialrapporter

Planperiode 4 år,
rulleres hvert år.
Ettårig
Ettårig
Tertial: hver 4. måned.

Hvordan setter vi planene
våre ut i livet?

Økonomiplaner, virksomhetsplaner og årshjul

I de strategiske planene skal det fremkomme hvem som
er ansvarlig og hvordan planen skal gjennomføres. De
ansvarlige skal sørge for at planen blir gjennomført.
Første steg i prosessen er å sikre at tiltak forslås i
kommunens budsjett- og økonomiplan. Virksomhetens
ressursbruk skal gjennomgås og vurderes før tiltakene
fremmes.
I årshjulet på høyre side ser vi at den første
gjennomgangen av neste års budsjett starter i mai. I
forberedelse til disse møtene bør de ansvarlige
virksomhetslederne gå igjennom de strategiske planene
og foreslå tiltak for neste års virksomhet. Samarbeid både
i og utenfor kommuneorganisasjonen er viktig i arbeidet
med budsjett- og økonomiplan.

Budsjett- og økonomiplan beskriver kommunens

driftskostnader og investeringer for de planlagte tiltakene
i det kommende året og i de kommende fire år.

Virksomhetsplan er basert på det overordnede

planverket og årsbudsjettet, og er en relativt detaljert plan
for hvordan virksomhetene skal jobbe for å nå
kommunens overordnede mål.

Vedta budsjett og
økonomiplan med
årsbudsjett og
klimabudsjett.
Lage neste års
virksomhetsplaner.

Vedta

Utred

Utrede og lage
konkrete og
gjennomførbare
forslag til tiltak som
bidrar til felles
måloppnåelse.

Vurdere fjorårets
resultatet i forhold
til mål, rammer og
krav.

Kontroller

Utforske
Samlinger der
politikere og
administrasjon
drøfter hvordan vi
kan nå våre felles
strategiske mål.

Samarbeid på tvers av sektorer

Balansen mellom tillit og styring
Mål- og resultatstyring baserer seg på at det skal være balanse
mellom det å ha kontroll og det å gi tillit. Hvis styringen innrettes
mot måltall, uhensiktsmessige kontrollregimer og overdreven
detaljstyring både på virkemiddelbruk og helt ned på aktivitetsnivå,
vil handlingsrom og frihetsgrader snevres inn. Det kan gå på
bekostning av både tillit og utvikling hvis den som styrer, blir opptatt
av å kontrollere aktiviteter og gjennomføring fremfor å følge med på
om det overordnede målet (formålet) faktisk nås.
Med for mange mål blir det også vanskelig å forstå målinger og
sammenhengene mellom dem. Mengden av tid som blir brukt på å
lage detaljert planverk og målinger stjeler kapasitet som burde blitt
brukt til å realisere gode prosjekter. Detaljerte planer gir også
mindre rom for innovasjon og justeringer underveis.Det er derfor
viktig med en felles forståelse av hva slags styringsinformasjon det
er behov for, og hvor mye som skal dokumenteres. Men for å ha
nødvendig legitimitet i styringen må kommunen også kunne
dokumentere både hva som er oppnådd, og hvordan bevilgninger
er brukt.
I planarbeidet er det derfor viktig å finne balansen mellom tillit og
målstyring, langsiktig struktur og endringsdyktighet. Ved å lage
større overordnede planer gir vi hverandre tillit til at vi passer på
hverandres interesser. Forskning viser at
• tillit har betydning for produktivitet og kvalitet i når oppgaver
skal løses
• tillit har positiv betydning for engasjementet og tilfredshet
• tillit har positiv betydning for utfallet under endringsprosesser
• når vi har tillit til hverandre får vi sterkere eierskap til
resultatene vi skaper
Om tillit skal fungere må vi skape planer og visjoner for framtiden
som inspirerer alle ansatte til å dra i samme retning.
Kommunikasjon er derfor strategisk i utformingen av planer.

Røros kommune ønsker å utvikle felles bærekraftig kultur og
ett språk som drar organisasjonen mot Ett Røros – «slik gjør
vi det her». I tider med strammere økonomiske
rammebetingelser må organisasjonen være nytenkende når
vi skal utvikle tjenestetilbudet, i måten vi organiserer og
utfører arbeidet, og i teknologien vi velger å bruke.
I framtidens arbeidsliv trenger vi å legge til rette for
systematisk innovasjonsarbeid, arenaer for samarbeid og
nytenkning. Vi skal fortsette å skape en samarbeidskultur for
å nå felles mål på tvers av sektorer, og på tvers av det private
og det offentlige. Dette reflekteres i kommunens lederavtaler.
Røros kommune når sine strategiske mål i en tid med endring
ved å:
•
•
•
•

sikre en organisering som fremmer samhandling,
tverrfaglighet og innbyggerfokus
videreutvikle en styringsform som sikrer fleksibilitet,
tilrettelegging, utvikling og helhetlig fokus
utvikle kompetanse med vekt på å grunnkompetanse,
digital kompetanse, samhandlingskompetanse og
utviklingskompetanse
tilrettelegge og oppfordre til innovative interne
arbeidsprosesser

Strategiske planer

Strategiske planer
Fra og med 2020 ønsker Røros kommune å strømlinjeforme alle
planer. Vi går fra ulike typer planer, som for eksempel fagplaner,
kommundelplaner, handlingsplaner med ulik struktur til kun å lage
strategiske planer.
De skal være langsiktige og overordnede, og de skal utarbeides
med samme struktur. Vi skal ikke lenger ha med tiltakslister i de
strategiske planene. De legges i idebanker som fremmes kun i
forbindelse med kommunens årlige budsjettprosesser (jf. årshjulet
på side 13). På denne måten sikrer vi at tiltakene kan
gjennomføres.
Kort bakgrunn
En kort beskrivelse om planens drivkraft i form av forankring. Det
Det betyr hvordan den bidrar til overordnede mål i kommunen, til
lover og forskrifter for den aktuelle tjenesteproduksjon, og forholdet
til tidligere planer på området.
FNs bærekraftsmål, offentlige planer og føringer
En redegjørelse for hvilke bærekraftsmål planen understøtter, og
eventuelle målkonflikter i planen. Den skal også kort redegjøre for
statlige eller regionale føringer.
Mål
Målene skal forholde seg til eventuelle fastlagte overordnede mål
(jf. kommuneplanen). De skal være operasjonelle, langsiktige og
ikke for mange. Målene være enkle å forstå, mulige å styre etter og
avgjøre når og i hvilken grad målet er nådd. Målene skal
fortrinnsvis formuleres som «framtidig ønsket tilstand».

Strategier
En beskrivelse av veivalg, prioriteringer og arbeid som må
gjøres for å nå målet.
Gjennomføring, organisering og kompetansebehov
En redegjørelse for organisasjonens gjennomføringskraft og
ressurser i form av kompetanse og kapasitet som kreves for å
nå målene. Det bør også fremgå om ressursene og
kompetansen finnes i kommuneadministrasjonen alene, eller
om det er nødvendig med partnerskap med kommunalt eide
virksomheter, fylkeskommunale og statlige virksomheter, eller
privat sektor som næringsliv, frivillig sektor.
Beskrive hvordan arbeidet organiseres både intern i
kommunen og med eksterne.
Finansiering
En kort beskrivelse av hvordan arbeidet kan finansieres.
Gjennom omdisponering av de kommunale budsjettene alene?
Med finansiering fra andre offentlige partnere på permanent
basis eller gjennom spesiell finansiering til utviklingsprosjekter?
Eller gjennom medvirkning fra frivillige organisasjoner – både
dugnad og penger? Gjennom mulige partnerskap innen privat
næringsliv, for eksempel innen næringsutvikling,
forretningsdrift og tjenesteproduksjon, eller andre
kombinasjoner?
Kommunikasjon
En beskrivelse av hvordan planens mål, strategier, intensjoner
og konsekvenser skal kommuniseres til involverte og berørte.
Beskriv særlig hvordan dette skal kommuniseres til vesentlige
brukergrupper av tjenestene som følger av planens
gjennomføring.

Innbyggerdialog

Røros kommune vedtok i 2019 Strategi for innbyggerdialog.
Hensikten med strategien er å styrke og strukturere
innbyggerdialogen. Dette er en del av arbeidet for å bli en
samskapingskommune, også kalt 3.0-kommunen.
Den er viktig i arbeidet for å øke innbyggernes tillit til folkevalgte
og kommunen. Det kan oppsummeres slik:
1.
2.
3.

Egenverdi: skape større engasjement blant innbyggerne.
Bedre kvalitet på avgjørelsene: få inn flere perspektiv og
syn på sakene.
Samskaping: innovasjon og samskaping satt i system for å
utnytte ressursene bedre, og felles ansvar og mulighet for å
påvirke utviklingen av lokalsamfunnet.

Innbyggerdialog og brukermedvirkning er sentrale elementer i
utviklingen av Røros for å bli samskapende. Et sted der
innbyggere og brukere får en mer deltakende og aktiv rolle.
Det er essensielt å ta i bruk ulike former for innbyggerdialog,
både når nye planer skal utarbeides og eldre planer skal
revideres.

Digitale styringsverktøy

Røros kommune ønsker å synligjøre sammenhengene mellom
globale, nasjonale og regionale føringer, økonomi, planer, og
de tiltakene som blir satt i verk i vår kommune. Det skal bli
lettere for deg og meg å forstå hvorfor ting gjøres som de
gjøres, hva som påvirker deg og meg.
Det er bakgrunnen for at vi har tatt i bruk det nye budsjett-,
plan- og analyseverktøyet «Framsikt».
«Framsikt» gir kommunen effektiv støtte til styring. Det er et
digitalt verktøy for å utarbeide analyser, planlegge, budsjettere
og rapportere. Innbyggere og politikere får digital tilgang til våre
planer og rapporter, og sørger for åpenhet i våre prosesser.
Verktøyet er brukervennlig og forenkler arbeidsprosessene.
Data og statistikk kan gjenbrukes i ulike arbeidsprosesser, og vi
kan kombinere data fra sentrale kilder med egne aktivtetsdata.
Det er enkelt å delegere arbeidsprosesser, og det er integrert
med regnskapssystemer.

Utfordringer og muligheter

Befolkningsutvikling og bokvalitet
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
kommer. For barn i skolepliktig alder viser prognosene en reduksjon på nesten 50 personer de neste
10 årene. Når det gjelder bosettingsmønster, så er det en trend at andelen som bor i tettbebygde
strøk i Røros Kommune øker. I løpet av de siste 10 årene har andelen økt med ca 10%. 70% av
flyttingen skjer innen egen kommune, og de som har størst behov for bolig er de i alderen 24-34 år
og over 65 år. Totalt er det tett oppunder 1100 som er aleneboende på Røros. Les mer om
befolkningsutviklingen her.
Mangfold og inkludering
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 knyttet til mangfold, likeverd og inkludering. Vi må
arbeide aktivt for å redusere alle former for diskriminering, og med det bidra til å utvikle Røros til et
samfunn som gir alle innbyggere lik mulighet til å lykkes.
Innbyggere som opplever inkludering og likeverd er det sterkeste virkemiddelet vi har for å forebygge
ekstremisme og radikalisering. Dette kan sees fra perspektiver:
• Samfunn: Røros er en kommune der innbyggerne opplever fravær av diskriminering og mobbing
ved at mangfold, inkludering, likeverd og ytringsfrihet er viktige verdier.
• Tjenester: Røros kommune gir likeverdige tjenester til alle innbyggerne.
• Organisasjon: Røros kommune har et ikke-diskriminerende arbeidsmiljø.
Langsiktig arealbruk
Areal er en ikke-fornybar ressurs. Selv om Røros er en stor kommune i areal opplever vi at det er
arealmangel og et økende press på arealene. I Røros kommune vil kulturminnevern veie tungt i
arealplanleggingen. Vi ser at Norge de senere årene har hatt en kraftig nedbygging av naturområder.
Vi må derfor ta vare på viktige biotopiske områder for å sikre en bærekraftig arealutvikling.
I planperioden vil det derfor være viktig å legge føringer for langsiktig grense hvor vi ønsker å bygge
og hva vi mener er «hellig». Da blir prioriteringene mellom bruk og vern blir tydelige og forutsigbare.
For å møte behovet for flere boliger må vi i fremtiden derfor vurdere bruken av områder som allerede
er bebygget. Et eksempel på dette er området sør for jernbanen. Vi må også være tydelig på
hvordan vi skal utvikle oss som en attraktiv kommune for å bygge fritidsboliger, og hvilke områder
som skal brukes til dette. Hvordan vi skal benytte oss av de ca 100 boliger i sentrum som står tomme
i sentrum må også tas med i betraktningen. Skal de kunne benyttes som fritidsboliger, skal man
legge krav til bruk eller skal dagens ordning videreføres?

Levekår og folkehelse
Folkehelseprofilen for Røros kommune i 2020 viser at vi gjør det bra på mange områder. Ved å
sammenligne oss med landet som helhet, kommer vi betydelig bedre ut på følgende områder:
• vi har mindre frafall fra videregående skole
• vi har flere med videregående skole eller høyere utdanning i aldersgruppa 30–39 år
• vi har en lavere andel personer med hjerte- og karsykdommer
• vi har færre husholdninger som er definert som lavinntektsfamilier.
På den andre siden så har vi
• en betydelig større andel med barn av enslige forsørgere.
• flere unge uføretrygdede
• en større andel av befolkningen som er plaget med muskel- og skjelettlidelser.
Ferske tall fra HUNT 2019 viser oss at en stor del av rørosingene er fysisk aktive omtrent hver dag.
Kvinnene scorer best i hele Trøndelag med 32,1%, mens mennene også er helt i toppen med
25,3%. Samme undersøkelse viser også at begge kjønn i Røros kommer godt ut når det gjelder
andelen som oppgir langvarig begrensende sykdom. Kvinnene har lavest andel i hele Trøndelag.
Røros kommune har som mange andre kommuner en utfordring med rusmisbruk og skadene av
dette. Flere undersøkelser, blant annet UngData, viser et forbruk av rusmidler blant unge som er
større enn ønsket. Dette er noe kommunen jobber aktivt med framover gjennom rusmiddelpolitisk
handlingsplan og en egen tiltaksplan.
Miljø og klima
Siden kommunens klima- og miljøplan ble vedtatt i 2018, har kommunen blitt miljøfyrtårnsertifisert
med 50 miljøfyrtårnansvarlige i organisasjonen
• Vi har fått på plass et klimabudsjett som går parallelt med de økonomiske prosessene.
• Vi deler ut en årlig miljøpris.
• Vi har månedlige tverrpolitiske miljødialogmøter med administrasjonen.
• Omsorgsboligene på Øvrehagaen bygges miljøvennlig med støtte av Klimasatsmidler.
• Kommunens biler er byttet til el-biler.
• Vi er prosjekteier i Interreg prosjektet «Green Flyway» der framtidens el-fly, droner og andre
fartøy for framtidens luftfart testes ut.
Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi når målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050, men det er
stort engasjement og framdrift for å lykkes. De største utslippene i Røros kommune finner vi i
landbruk og veitrafikk. Dette mulighetsrommet må vi utnytte i tiden som kommer. For å til det må vi
sørge for et enda tettere samarbeid med næringslivet.

«Å planlegge er å bringe
framtiden til nåtiden, så vi
kan gjøre noe med det
samme»
Alan Lakein

Landbruk og reindrift
Ingen næring er mer avhengig av naturgitte forhold enn landbruket og reindriften. Samtidig er det et
krevende å produsere mat uten innvirkning på natur, miljø og klima. Matproduksjon er en
balansegang mellom krav til utbytte og hensynet til miljøet, ikke minst for å opprettholde næringens
eget produksjonsgrunnlag. Landbruket styres av en rekke forhold som næringen selv ikke har
kontroll over: rammebetingelser og økonomi, etterspørsel og forbrukertrender, forskning, teknologi,
handel og globalisering. Dette er faktorer som i mange sammenhenger skaper motstridende syn og
interesser rundt landbruk og matproduksjon. Disse må balanseres opp mot hva som er en
bærekraftig utvikling. Reindriftsnæringen blir også direkte påvirket av klimaendringer. Blant annet blir
beiteforholdene mer krevende. Endringen kan gjøre det vanskeligere for reinen å forflytte seg mellom
ulike beiteområder, økte temperaturer kan føre til sykdom og parasitter. Det er strategisk viktig å
arbeide for å opprettholde det arealmessige grunnlaget for å videreutvikle den gode kvaliteten i
reindriften, styrke produsentleddet i primærnæring, og stimulere til økning i økologisk
landbruksproduksjon.
Kultur
Røros er en aktiv kulturkommune, noe vi har fått bekreftet bl.a. gjennom å ha blitt rangert øverst på
Telemarkforsknings kulturindeks åtte år på rad. Det som kjennetegner oss, er en stor og aktiv
frivillighet. I kommunen er det et stort og bredt kulturengasjement. Vi har mange lag og foreninger, et
mangfold av kulturarbeidere og kunstnere, mange store arrangement, gode lokaliteter både for kultur
og idrett og kommunale institusjoner som har stor vekt på bredde, kvalitet og profesjonalitet.
Viktige fokusområder framover vil bl.a. være å ta vare på frivilligheten. Uten frivilligheten vil det være
umulig å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå som vi har i dag. Videre vil det være viktig å legge til
rette for gode møteplasser og arenaer. Gode og mangfoldige tilbud innenfor kultur og idrett har stor
betydning både i inkluderings- og folkehelseperspektiv. For Røros kommune vil det derfor være viktig
å kunne tilby læring, deltagelse og opplevelser til alle innbyggere uavhengig av økonomi,
funksjonsevne, alder eller andre forhold.
Gjennom «Program for folkehelsearbeid i Trøndelag» jobbes det med å lage et aktivitetsanlegg for
skole og fritid ved Røros Skole. Dette vil bli et sentrumsnært område som styrker satsinga på den
uorganiserte aktiviteten, psykisk helse og sosiale møteplasser på tvers av alder. Dette er noe som
har vært savnet på Røros over flere år.
For den gjennomsnittlige innbyggeren på Røros betyr kultur mye for helsa. Ferske tall fra HUNT
2019 viser at 7 av 10 innbyggere deltar aktivt i kultur to ganger i uka. Dette er tall som plasserer
Røros helt i toppen i Trøndelag når det gjelder aktiv deltakelse i kultur.

«Å planlegge er å bringe
framtiden til nåtiden, så vi
kan gjøre noe med det
samme»
Alan Lakein

Verdensarv og kulturminner
I 1980 ble Røros bergstad innskrevet på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. I 2010
ble verdensarven utvidet til Røros bergstad og Circumferensen. Kulturminnene og
verdensarven gir Røros både sterke forpliktelser og store muligheter. Merkevaren Røros er
sterkt knyttet til verdensarvstatusen. Den er bygget opp gjennom mange år ved at
lokalbefolkningen, kommune og næringsliv i fellesskap har vært opptatt av lokalt særpreg og
kvalitet. Både industri, kulturnæringene, reiseliv og servicenæringen nyter godt av dette, og de
bidrar selv til å forsterke merkenavnet. Det er viktig for utviklingen i Røros at vi klarer å beholde
kvaliteten og verdiene i verdensarven, samtidig som næringslivet videreutvikles og skaper nye
arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet.
De største utfordringene for å ta vare på verdensarven og kulturminnene er at bygningene i
bergstaden bevares og brukes, og at jordbrukslandskapet rundt bergstaden er i aktiv drift og
ikke tas i bruk til andre formål. Høy brannberedskap, håndverkere med god kunnskap om
kulturminner, god byplanlegging og et aktivt jordbruk er avgjørende for å oppnå dette. De siste
tiårene har klimaendringene gitt oss mildere og våtere vintre. Det har før til at råteskader på
bygninger oppstår oftere, is og vatn tærer mer på murer og gatelegemer, og at landskapet gror
raskere igjen. Flommer kommer også oftere og med større kraft. I framtida vil det være helt
nødvendig å prioritere å øke kunnskapen om konsekvensene klimaendringene fører til, og
hvordan vi kan forebygge og håndtere disse.
I Røros har vi et godt samarbeid mellom eiere, ideelle organisasjoner, lokale-, regionale- og
nasjonale myndigheter, samt kunnskapsinstitusjoner. Alle har en felles interesser i å ta vare på
kulturminnene og verdiene av verdensarven. Dette samarbeidet må vi prioritere ta vare på og
videreutvikle – også i framtida.
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Transport og infrastrukturutbygging
Det er tre hovedfokusområder for transport og infrastruktur:
• å sikre nok kraftforsyning
• å sikre reserve for vannkilde
• å utvikle «ti-minutters»-byen med gode, trygge gang- og sykkel akser
Røros kommune har vedtatt at vi skal arbeidet for å bli en «ti-minutters»-by. Det betyr at vi må
jobbe for en konsentrert byutvikling med kort avstand til tjenester og handel, etablere gode og
trygge akser for myke trafikanter og sosiale møtepunkt.
Røros har per i dag marginal kraftforsyning i forhold til behovet. Det er også risiko for manglende
backup-løsninger ved større bortfall av strøm. For å sikre dette bygger Ren Røros ut sin
infrastruktur slik at vi kan få levert strøm fra det nye kraftverket på Tolga.
Røros tettsted har i dag ikke noen reservevannkilde. I perioder med stor tilstrømning som påske
og Rørosmartnan begynner vi å nå kapasiteten på eksisterende kilde. Det er derfor foretatt
testproduksjon med grunnvannsbrønner i Møllmannsdalen. Disse viser lovende resultater. I løpet
av den neste toårs-perioden vil vi etablere nytt anlegg.
Barn og unges oppvekstsvilkår
I Røros kommune har vi tre skoler, og fem kommunale og to private barnehager.
Våre elever har et godt utgangspunkt for videre studier. Grunnskolepoeng ligger på eller over
landsgjennomsnitt ved utgangen av 10. klasse. Grunnskolepoeng er en samlet poengsum
beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for
opptak til videregående skole. Vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen, og har lite frafall i
videregående skole.
Vi at vi har en del spesialundervisning og barn som trenger ekstra oppfølging. Vi arbeider
tverrfaglig for å møte disse utfordringene. Målet med tverrfaglig samarbeid er å få til samarbeid
mellom de ulike hjelpeinstansene i kommunen. Flere personer vil da jobbe sammen på tvers av
faggrupper, som for eksempel PPT, barnevern og BUP. Målet er å ikke jobbe i isolasjon mellom
ulike yrkesgrupper.
Både skoler og barnehager bruker naturen i opplæringen hele året. I kommunen er det mange
fritidstilbud til barn, og mange barn er med på flere aktiviteter. Vårt viktigste fokus i tiden som
kommer er å jobbe for at hvert enkelt barn får god nok oppfølging og tilrettelegging ut fra de
ressursene vi til enhver tid har, slik at de er rustet for fremtiden.
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Samisk forvaltningskommune
Røros kommune er et kjent samisk knutepunkt og møteplass, kalt Rørossamisk område.
Rørossamisk område strekker seg fra Meråker i nord til Engerdal i sør og Trollheimen i vest.
Sørsamisk står på UNESCOs liste over truede språk. Røros kommune ble innlemmet i samisk
forvaltningskommune 1. juli 2018 og har derfor påtatt seg et særlig ansvar for å utvikle samisk
språk, kultur og levesett. Kommunen ønsker å bli en så god forvaltningskommune som mulig
ved å styrke og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunn gjennom målrettet tiltak og
holdningsskapende arbeid for å heve statusen til samisk språk og kultur innenfor alle
virksomhetsområder.
Røros Kommune er eier av et prosjekt som har som mål å gi den samiske befolkninga
likeverdige helsetjenester ved hjelp av et eget helseteam. Prosjektet heter «Samisk helseteam
– helsetjenester for samisk befolkning» og driftes sammen med Sørsamisk helsenettverk.
Prosjektet har tre hovedområder de skal jobbe med: drive kliniske tjenester i kommune og
sykehus, bidra med kompetanse til kommuner og helseforetak og utvikle samhandling mellom
avdelinger, kommunegrenser, land og forvaltningsnivå. Dette vil totalt sett være et stort løft for
den samiske befolkninga.
Næringsliv og sysselsetting
Røros har et aktivt næringsliv med stor bredde. Vi har alt fra større børsnoterte industribedrifter
innen teknologi til små enmannsbedrifter innen reiseliv. De er alle viktige for mangfoldet i
Røros, for at vi kan være en attraktivt kommune å bo i, og for at vi kan være en attraktiv region
for turister og fritidsboende.
For at vi skal klare å skape et attraktivt og framtidsrettet næringsliv er det viktig at Røros legger
til rette for en bærekraftig næringsutvikling. Det vil se at lokale bedrifter har ansvarlig drift innen
menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Det ønsker Røros kommune å bidra til.
I følge global compact vil bedrifter som tar en aktiv rolle innen dette feltet også være
morgendagens vinnere.
Koronapandemien har endret måten vi jobber på. Digitale møter, bruk av hjemmekontor,
eksterne kontorfellesskap og andre nye måter å jobbe- og samhandle på, vil bli mer vanlig.
Røros må utnytte denne utviklingen og legge til rette for at også tilreisende og fritidsboende har
god tilgang på bredbånd og drop-in-kontorer for å jobbe fra Røros. Dette vil skape en større
synergi mellom bygd og by, og gi enda større rom for innovasjon.
Det har vært en markant økning i andelen arbeidsledige på Røros i forbindelse Covid-19, men i
en ordinær hverdag så har vi hatt forholdsvis lav arbeidsledighet over flere år. I desember 2019
var andelen på 1,3%, mens snittet i fylket var på 1,8%.

Planoversikt

Kommuneadministrasjonen har analysert kommunens eksisterende planverk og
status for Røros opp mot FNs bærekraftsmål. Det har gitt oss en pekepinn på de
viktigste utfordringene og planene kommunen bør utarbeide de neste fire årene.
Det er viktig å merke seg at kommunen i tillegg har interne administrative planer
og faggrunnlag som ikke er tatt med i oversikten. Noen av planene i oversikten
er interkommunale og fylkeskommunale. Disse er inkludert for å gi et korrekt
bilde av det totale politiske planverket.
I vedlagte excel-skjema ligger forslag til nye planer, til sammenslåing og
revidering av eksisterende planer.

Bærekraftmålene
berører alle deler av
kommunesektorens
arbeid.
FN har selv anslått
at to tredeler av de
169 delmålene bare
kan nås med aktiv
involvering av
kommunesektoren

Aktuelt lesestoff

Her er en oversikt over aktuelt lesestoff.
De henviste sidene er også brukt som kilder til denne planen.

•

Kommunal planstrategi – veileder

•

Nasjonal forventinger til regional og kommunal planlegging

•

Trøndelagsplanen – regional planstrategi 2020–2023

•

Trøndelag i tall – statistikk 2019

•

Samfunnsdelen – Røros kommune

•

Røros kommunes planstrategi 2016–2019

•

FN- bærekraftsmål

•

United Nations Global Compact – fremtidens næringsliv

•

SDG impact assassment tool

•

Parisavtalen

•

Klima- og miljødepartementet

•

Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

•

KS om bærekraft
24

Foto av Aleksander Ramsland fra
Nattevandring for FNs bærekraftsmål i Sandnes

