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Kommunedirektøren har ordet 
 

 
"Rørospulsen startet nede i grunnfjellet, frem av den har Rørosbyen vokst frem, og her skal den fortsatt 

slå sterkt. Pulsen i fjellet inkluderer alle fastboende, tilreisende og tilflyttende. Engasjementet, kulturen, 
dugnadsånden og stoltheten pulserer. Pulsen slår jevnt hele tiden, samtidig som den varierer i takt med 

arrangementer, årstider og samfunnsutvikling." 

Røros bergstad ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. I 2010 kom hele 
Circumferensen inn på lista. I skrivende stund er vi dermed inne i et jubileumsår for verdensarven. Det 

er et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel at hensynet til verdiene verdensarvstatusen hegner 
om, vil ligge som en overordnet og sektorovergripende forutsetning for all lokal samfunnsplanlegging og 

ressursforvaltning. I dette perspektivet ligger det en særegen mulighet som Røros kan bygge sin 
samfunnsutvikling på: Å verne om, å leve av, å leve med - verdensarven. Dette gir unike rammer for 
menneskene som skal leve og bo her i framtiden. Lokale myndigheter har derfor et stort ansvar for å ta i 

bruk det mulighetsrommet som verdensarven åpner opp for. 

I 2019 var det kommune- og fylkestingsvalg og ny politiske ledelse og nye folkevalgte kom på plass etter 

valget i september. Overgangen til nytt kommunestyre er alltid en interessant periode og forutsetter 
god samhandling mellom politisk og administrativ ledelse, og god folkevalgtopplæring. Dette ble startet 

opp i desember 2019. Nytt kommunestyre vedtok budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 i desember 

2019. 

Årsberetningen er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og 
årsberetning for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og 

oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen og for kommunen som samfunnsaktør.  

Årsberetningen for 2019 kommer ut i en helt ny form da den for første gang presenteres i rapport- og 

analyseverktøyet Framsikt, på digital plattform. Dette er samme plattform som budsjett 2020 og 
økonomiplan 2021-2023 hvor resultatene og vurderingene presenteres på en ny og forbedret måte. 
Informasjonen blir på denne måten mer tilgjengelig for både politikere, innbyggere, fritidsbefolkning og 

andre interesserte. Dette er helt i tråd med kommunens mål om å være åpen og transparent, og det 
gjøres ulike grep i organisasjonen for å bygge opp under dette. Det er også viktig å kommentere at store 
deler av innholdet i årsberetningen er skrevet under svært spesielle omstendigheter med en koronakrise 

globalt, nasjonalt og lokalt. Dette innebærer blant annet at årsberetningen blir gitt innhold fra ansatte 
som sitter på ulike hjemmekontor rundt omkring i regionen. Dette er en interessant betraktning i det en 

årsberetning i stor grad er et samhandlingsprosjekt, men vi erfarer nå at Framsikt og digitale møter i MS 

Teams gjør ferdigstillelsen mulig selv innenfor svært krevende tidspress og pressede personalressurser.   

Økonomi 

Årsregnskapet viser en svært krevende økonomisk situasjon for kommunen, noe som er varslet i 

tertialrapportene i 2019, og som også gjenspeiler budsjett 2020 med tilhørende økonomiplan. For 
2019 var det budsjettert en avsetning på 6 millioner kroner til disposisjonsfondet. Regnskapet viser at 
det er mulig å avsette 1,8 millioner. Det er gjennom året blitt rapportert om betydelige avvik i flere 

virksomheter som sykehjem, skole, helsetjeneste og bygningsadministrasjon. Det er svært viktig at 
årsregnskapets resultat i størst mulig grad samsvarer med tertialrapporteringene, samtidig som et 

tilfredsstillende regnskap i størst mulig grad skal være i tråd med vedtatt budsjett. 
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Det er blant annet økningene i de sentrale inntektene for Røros kommune som gjør at vi kan bokføre et 
overskudd for kommunen. Disse ble 3,1 milloner kroner høyere enn budsjettert for året, samtidig som 

det ble et positivt premieavvik fra pensjon på 8 millioner kroner. Avsetningen til disposisjonsfond er 

imidlertid det minste siden kommunen kom inn på ROBEK-listen i 2014. 

Flere av avvikene kan forklares med kjente engangskostnader. Blant annet er dette knyttet til endringer i 
eiendomsskatt som førte til lavere inntekt enn budsjettert på dette området. Integreringstilskuddet er 
også lavere enn budsjettert, noe som er kommunisert i tertialrapportene for 2019. Men utover dette 

kan ikke kommunedirektøren få understreket nok hvor marginalt det økonomiske handlingsrommet for 
Røros kommune er. Det er, som varslet i budsjett 2020, påkrevet å sette i gang en vurdering av 

strukturer innen oppvekst for både å kunne ivareta nasjonale kompetansekrav, men også for å kunne 
agere i tråd med de framtidige økonomiske rammene, også innen oppvekstområdet. Denne vurderingen 

må ta hensyn til elevtallsutviklingen totalt sett i Røros kommune. 

Samtidig understreker kommunedirektøren viktigheten av overordnet og tett økonomioppfølging 
av virksomhetene. Selv om Røros kommune år for år bygger opp en sunnere økonomi med et voksende 

disposisjonsfond som blant annet skal tåle uforutsette hendelser, er det fortsatt avgjørende viktig å ha 
stort fokus på regnskapsoppfølging kontinuerlig gjennom året. Kommunedirektøren ser at vi innenfor 

enkelte områder fremdeles har et klart forbedringspotensiale på dette selv om det også er et godt 
samsvar mellom det som er kommet fram i tertialrapportene og det som blir det endelige 
årsregnskapet. Det ble allerede i 2019 igangsatt en tett oppfølging på de områdene som sliter mest, og 

dette blir også en tydelig prioritering fra kommunedirektøren overfor disse virksomhetene videre i 2020. 
Tekniske områder en den virksomheten som viser de største avvikene mot budsjett i 2019. Disse 

avvikene er betydelige, men der er viktig å understreke at de ikke skyldes at virksomhetsområdet har 
hatt større eller annen aktivitet enn det som er lagt til grunn for i budsjettet. Avvikene kommer i 
hovedsak fra for lave gebyrinntekter i selvkostområder, merarbeid rundt eiendomsskatt og en større 

jordskiftesak. Dette er avvik som kunne vært kommunisert tydeligere i rapportering gjennom året, og 
det vil legges ekstra vekt på å utarbeide mer detaljerte årsprognoser for dette rammeområdet i løpende 

rapportering fra og med 2020. 

De økonomiske forholdene og utfordringsbildet er imidlertid utfyllende beskrevet og illustrert i 

kapitlene som omhandler økonomi og under tjenesteområdenes beskrivelser og vurderinger spesifikt.   

Tjenesteutvikling 

Det var mange milepæler som ble nådd og større oppgaver som ble igangsatt i 2019. Byggingen av 
Øverhagaen bo-, helse- og servicesenter ble startet opp, og framdriften var i henhold til planen. Dette er 

en av de største omstillingene og investeringene som er gjennomført i Røros kommune gjennom tidene. 
Et mangeårig utredningsarbeid kommer over i handlingsfasen og er et avgjørende grep for å 
imøtekomme den stadig voksende gruppen av eldre innbyggere. Arbeidet med dette er fyldig beskrevet 

i årsberetningen. 

Komite for oppvekst gjennomførte også et omfattende og komplisert utredningsarbeid som omhandlet 
endring av barnehagestruktur i Røros kommune. Kommunestyret vedtok med bakgrunn i komiteens 
innstilling å bygge 2 nye barnehager, dvs at fra å ha 3 sentrumsbarnehager vil det nå bli 2. Planleggingen 

av dette kom igang i henhold til framdriftsplanen, og dette samkjøres også parallelt med arbeidet med 

kommunedelplan sentrum for å avklare tomt nr 2 for den ene barnehagen.  

Kommunestyret vedtok også for 2019 prioritering av 3 områder: 
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• Primærtjenester, herunder skoler, barnehager og eldreomsorg 

• Boligpolitikk 

• Oppfølging av planverk med særlig vekt på folkehelseplanen 

Disse områdene ble fulgt opp på ulike måte. Det første kulepunktet er omtalt ovenfor. Komite for helse 

og omsorg utarbeidet boligpolitisk handlingsplan som ble vedtatt av kommunestyret, og denne vil være 
retningsgivende for arbeidet videre. Folkehelse er, sammen med verdensarv, de to gjennomgående 
tema i Røros kommunes samfunnsdel 2016-2028 og skal derfor være førende for arbeidet i ulike 

tjenesteområder. Dette er blant annet fulgt opp med en søknad og et opptak i fylkeskommunens 
folkehelseprogram, der utvikling av skoleområdet for Røros skole med medvirkning fra elevene er et 

prioritert prosjekt. For øvrig ble det igangsatt en rekke ulike folkehelsetiltak i 2019 for ulike 

befolkningsgrupper.  

I tillegg til disse prioriteringene, ble også en rekke verbalforslag vedtatt i kommunestyret i forbindelse 
med behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023. Disse er i sin helhet fulgt opp og omtales 

på eget sted i årsberetningen. 

Samfunn 

Kommunens vedtatte klima- og miljøplan kom ekstra sterkt fram og ble gitt høg prioritet i 2019. Det ble 
blant annet igangsatt arbeid med miljøsertifisering av alle kommunens virksomheter samtidig og som 

skal ferdigstilles våren 2020. Dette var også i tråd med vedtatte politiske verbalforslag for 2019. Miljø og 
klima ble også viet betydelig oppmerksomhet som del av budsjett- og økonomiplanprosessen for 2020 
med eget miljøbudsjett i Framsikt. For dette arbeidet ble Røros kommune nominert til 

innovasjonsprisen på den nasjonale brukerkonferansen i Framsikt. For øvrig blir miljø omtalt under 

kapitlet om "kommunen som samfunnsaktør". 

Kommunestyret vedtok også i 2019 å melde seg ut av regionrådet for Fjellregionen. Dette var en prosess 
som gikk over lang tid, men som kom til et vegskille med nye Trøndelag fylke. Røros kom med dette inn i 

et nytt regionråd sør i Trøndelag. Selv om det ble valgt en utmelding av regionrådet for fjellregionen, er 
det viktig å ivareta samarbeid om felles interessepolitiske tema på tvers av fylkesgrensen. Samtidig 
opprettholdes selvfølgelig aktiviteten i viktige faste arenaer innen samferdsel, verdensarv og reiseliv 

m.m.  

Røros ble tatt opp som samisk forvaltningsområde i 2018. I 2019 ble arbeidet med dette satt i system og 

ny stilling som koordinator ble opprettet. Gjennom året er dette satt på dagsorden for både politisk og 
administrativ ledelse, og virksomhetene arbeider med dette utfra overordnet utviklings- og 

aktivitetsplan som godkjennes av Sametinget. Dette er et omfattende arbeid som det vil ta mange år å 

utvikle, men 2019 viser at vi er godt i gang med arbeidet - på mange fronter. 

Organisasjon 

Røros har svært kompetente medarbeidere på alle nivå og innenfor alle tjenester. Det er naturlig også å 

framheve alle lærlinger, praksisstudenter og nyutdannede som bidrar til fornyelse av organisasjonen. 
Røros kommune som organisasjon er i kontinuerlig endring og tilpasning for å kunne utnytte 

kompetansen på best mulig og mest effektive måte. Etter den store endringen i administrativ struktur i 
2015, er organisasjonen trent i å tilpasse seg endrede rammevilkår. Dette, sammen med et omfattende 
lederutviklingsprogram som ble avsluttet 2019, men som også følges opp systematisk, gjør at ledelsen er 

rustet til å møte store endringer og utfordringer. Det er alltid forbedringspotensiale i en organisasjon. 
Organisasjons- og lederutvikling er en kontinuerlig prosess som kommunedirektøren vil holde tak i og 
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prioritere. En forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget med fokus på kultur for åpenhet og tillit i 
organisasjonen er et av de underliggende rapporter som skal bygge opp under videre utvikling av 

organisasjonen. Åpenhet og tillit er avgjørende for kommunen, både internt og eksternt ut mot 
innbyggere og brukere av tjenester. I dette arbeidet, i likhet med utvikling av tjenestene, 

står samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjeneste helt sentralt. 

Dette tydeliggjøres i et målrettet arbeid som også fortsatte i 2019 med utgangspunkt i den vedtatte 
Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 for 2018-2020. Arbeidet er omtalt under "organisasjon og 

styring", men det er viktig å framheve at dette er et godt verktøy for målrettet utviklingsarbeid. 
Framdriften for arbeidet ble imidlertid ikke som forventet i 2019 på grunn av skifte i rådmannsstilling (nå 

kommunedirektør pga ny kommunelov) som ga vakanse i stilling kommunalsjef organisasjon i store 
deler av året. Videre var det også vakanse i stilling som kommunikasjonsrådgiver og permisjon 
for formannskapssekretær. Alle disse funksjonene kom imidlertid på plass i siste del av 2019. Ny 

kommunedirektør gjorde i den forbindelse justeringer i toppledelsen slik at kommunalsjef organisasjon 
og samfunn nå også har oppfølgingsansvar for virksomhetene tekniske områder og brann. Det vises i 

den forbindelse til kommentarer ovenfor om oppfølging regnskap, under økonomi.  

Kommunedirektøren ser også at det i 2019 ble gjort gode framskritt i digitalisering av ulike tjenester, og 

at nye digitale verktøy ble tatt i bruk. Vi har hatt ekstra ressurser satt inn i selve implementeringen ute i 
organisasjonen, og vi ser nå tydelig positive resultat av dette. Dette synliggjøres både på de store 
områdene med innføring av velferdsteknologi i helse og omsorg, innføring av Chromebook i skolen og 

endring av budsjettprosesser med innføring av Framsikt for å nevne noe. Organisasjonen blir med dette 
trent i å arbeide på nye og mer effektive måter. Dette er også i tråd med utviklingsstrategi 2, delstrategi 

4 - digital transformasjon. 

Utviklingsstrategiens delstrategi 2, som omhandlet utvikling av strategi for innbyggerdialog ble vedtatt i 

2019. Den vil bli en viktig veileder for hvordan vi skal samhandle i Røros kommune ved at vi skal bli 
flinkere til å ta i bruk flere og mer egnede metoder og verktøy for samhandling med innbyggerne. Røros 
har gode tradisjoner for møter med innbyggerne, men nå skal dette videreutvikles på nye måter for å 

kunne skape nye forbindelser. Nye metoder ble utprøvd i 2019, både med oppsøkende virksomhet på 
steder der folk oppholder seg og med konkret involvering av barn og unge i forbindelse med utforming 

av sentrum. 

"Innsiden reflekteres på utsiden" er undertittelen på kommunikasjonsstrategien vår. Det skal være en 

ledetråd i arbeidet med utvikling av tjenester og ivaretakelse av vår rolle som samfunnsaktør. Dette har 

kommunedirektørens oppmerksomhet daglig. Vi må alltid være undervegs på dette. 

Røros kommune med alle kompetente medarbeidere og ledere leverer også i 2019 mange og gode 

tjenester til kommunens innbyggere og brukere. Tusen takk for innsatsen alle sammen. 

Kommunedirektøren vil også takke de folkevalgte og i særdeleshet ordføreren, for godt samarbeid. 

  

Røros, 31. mars 2020 

  

Kjersti Forbord Jensås 
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KOMMUNALSJEF ORGANISASJON 

Røros kommune har politisk vedtatte strategier som legger føringer for utviklingen av organisasjonen 
Røros kommune. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess fordi vi må utvikle oss i tråd med 
endringer i økonomiske rammevilkår, samfunnsendringer og nye og mer komplekse oppgaver. Med 

bakgrunn i dette er det viktig at utviklingsarbeidet er målrettet og i tråd med de vedtatte strategier. 
Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 - 2018-2020 legger til grunn fornyelse og videreutvikling av en 

framtidsrettet organisasjon.  Arbeidet med dette fortsatte også i 2019, men med et noe lavere trykk enn 
det som var ønskelig. Årsaken til dette var vakanse i sentrale stillinger i kommunedirektørens ledelse og 

stab.  

Nedenfor vil det redegjøres for arbeidet med utgangspunkt i følgende strategier:  

• Arbeidsgiverstrategi  

• Kommunikasjonsstrategi – «Innsiden reflekteres på utsiden» 

• Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 2018-2020 

Arbeidsgiverstrategi 2017-2025 

Arbeidsgiverstrategien ble vedtatt i kommunestyret i 2017 og har følgende hovedmål: 

Røros kommune  

- har et godt omdømme og er en foretrukket arbeidsgiver som vektlegger åpenhet og godt arbeidsmiljø  

- er en innovativ, inkluderende og lærende organisasjon 

Det er 9 prioriterte områder med delmål som tilsammen skal bidra til å nå hovedmålet. Områdene blir 

kort kommentert nedenfor om hvordan dette arbeides med, og spesielt for 2019. 

1.    ETIKK, ROLLER OG SAMFUNNSANSVAR 
Dette er kontinuerlig under arbeid blant annet i forbindelse med lederutvikling og ledermøter. Det ble 
likevel ikke satt i gang konkrete prosesser knyttet til etikk spesifikt, men dette var likevel belyst 

i arbeidet med revidering av varslingsrutiner og kommunikasjonsstrategien.  

2.    LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP 

Dette har det vært arbeidet mye med også i 2019 blant annet med gjennomføring av 
lederutviklingsprogram og videreutvikling av lederavtaler og medarbeidersamtaler. Dette er også 

systematisert i oppfølgingen av 10-faktorundersøkelsen (KS Medarbeiderundersøkelse) som 
gjennomføres hvert 2. år og hvor det prioriteres ulike forbedringsområder som det arbeides med i 
organisasjonen som helhet og spesifikt innenfor de ulike virksomhetene. Det skal også være en rød tråd 

fra lederavtaler og ned til medarbeidersamtalene. 

3.    KOMMUNIKASJON – INNSIDEN REFLEKTERES PÅ UTSIDEN 

Se kapittel nedenfor om kommunikasjonsstrategien 

4.    KOMPETANSE, REKRUTTERING OG LØNNSPOLITIKK 

Se kapittel om personaladministrasjon 
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5.    HELTIDSKULTUR 

Se kapittel om Personaladministrative data 

6.    INNOVASJON 
Dette arbeides det ut fra ulike perspektiv og på ulike nivåer i organisasjonen. Det vises også til kap. om 

Kommunekompassets utviklingsstrategi 2, delstrategi 4. Innovasjon har også vært gjennomgående tema 
i lederutviklingsprogrammet. Innovasjon står også sentralt digitaliseringen av tjenester, utvikling av 
Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og beredskaps- og responssenter – både når det gjelder 

endring av arbeidsprosesser og ved å ta i bruk velferdsteknologi. I tillegg ble startet opp et FoU-prosjekt 
"Digitalisering av tilsettingsprosesser" der SINTEF er samarbeidspartner. Det var et mål å etablere et 

FoU-prosjekt, og interessant at det nettopp kom innenfor HR og innvoasjon. 

7.    MANGFOLD OG INKLUDERING 

Røros kommune arbeider med holdningsskapende arbeid på dette tema. Det gjelder for eksempel både 
rekruttering av medarbeidere i ulik alder, å tilrettelegge for praksisplasser for flyktninger og inkludering 
av personer med nedsatt funksjonsevne. Dette har stor grad også sammenheng med pkt. 8 nedenfor og 

er også en del av kommunens målrettede IA-arbeid. 

8.    ARBEIDMILJØ OG NÆRVÆRSARBEID 
Dette har stort fokus i Røros kommune. Alle virksomheter har etablert partssammensatte 
arbeidsmiljøgrupper. Samtidig har oppfølging av kommunikasjonsstrategien stor betydning her. 

Kommunens strukturerte arbeid med inkluderende arbeidsliv er også en blitt en god modell både for 

andre kommuner og private bedrifter. 

9.    PARTSSAMARBEID 
Partssamarbeidet har tydelige kommunikasjonslinjer i organisasjonen. Arbeidsgiver opplever å ha et 

godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, både når det gjelder konkrete saker og i forbindelse 
med omstillings- og utviklingsarbeid. Tydeliggjøring av kommunikasjonslinjene mellom partene på 

virksomhets- og avdelingsnivå bør kontinuerlig forbedres. 

Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 2018 - 2020 

Utviklingsstrategien for Røros kommune bygger på en overordnet tenkning for myndiggjøring, 
resultatledelse, mål og resultatstyring, samt kvalitetsforbedring gjennom åpne og inkluderende 

prosesser. Sentralt i strategien står en effektiv forvaltning av fellesskapets midler, med bakgrunn i 
politisk vedtatte mål og rammer og med et klart og tydelig fokus på brukerne og innbyggerne i Røros 
kommune. Utviklingsstrategi 2 ble vedtatt med bakgrunn i ny Kommunekompass-måling høsten 2017 og 

gjelder ut 2020. 

Med denne utviklingsstrategien tar Røros sikte på å bevege kommunen ytterligere i retning av det som 

mange kaller 3.0-kommunen eller samskapingskommunen. Forskjellen beskrives av og til slik: 

Kommune 3.0 har et tydeligere fokus på at den gode kommunen skapes sammen med innbyggerne, 
næringsliv og besøkende. Men kommune 3.0 kommer ikke i stedet for kommune 2.0 og 1.0. Den 
kommer i tillegg til. Kommune 3.0-perspektivet forutsetter at Røros kommune fortsatt skal være en god 

forvaltningskommune (kommune 1.0) og at vi har mye ugjort på servicekommunen (kommune 2.0) som 
vi må jobbe videre med. Utviklingsstrategi 2014-2016 fokuserte i stor grad på å utvikle kommune 2.0-
perspektivet i Røros. Utviklingsstrategi 2 vil videreutvikle 2.0-kommuen og også løfte fram kommune 

3.0-perspektivet.  
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Arbeidet med strategien går over flere år. Det ble også arbeidet med denne i 2019, men i et lavere 
tempo på grunn av manglende ressurser. Nedenfor beskrives status for arbeidet med de ulike 

delstrategiene som utviklingsstrategien består av. 

1.    Helhetlig styring – implementering og videreutvikling 

Arbeidet ble startet opp i forbindelse med ROBEK-nettverket som Røros var en del av.. Da ble blant 
annet styringskort innført, planmessig gjennomføring og oppfølging av ulike undersøkelser (bruker-, 
medarbeider- og innbyggerundersøkelser) og årshjul etablert. Dette arbeidet er under stadig utvikling.  

Dette ble betydelig forsterket i 2019 da analyseverktøyet Framsikt også ble brukt i budsjett- og 
økonomiplanprosessen. Dette ga allerede store gevinster i form av mer effektive arbeidsprosesser 

og tydeliggjøring av sammenhengen mellom mål og tiltak. Ikke minst har dette også gitt en bedre 

tilgjengelighet av informasjon til både politikere og innbyggere. 

2.    Kommunen som politisk-demokratisk arena – innbyggerorientering og medborgerskap 
Denne delstrategien  ble etablert som komitesak. Formannskapet tildelte den til komite kultur og 

samfunnsutvikling med følgende mål og mandat: 

Mål: 

Gi innbyggerne større mulighet til å påvirke styring og utvikling av eget lokalsamfunn gjennom aktiv bruk 
av ulike former for nærdemokratiske ordninger, dialogarenaer og bedre tilgang på informasjon om eget 

lokalsamfunn. 

Mandat: 

Utarbeide en strategi for utvikling av lokaldemokratiet 

Komiteen la fram forslag til strategi for innbyggerdialog for kommunestyret våren 2019 som ble 

enstemmig vedtatt. Strategien skal brukes aktivt og systematisk i arbeidet med innbyggerinvolvering og 

fungere som en veileder både for adminsitrasjon og politikere. 

3.    Servicekommunen Røros – tilgjengelighet og brukerorientering 
Service, tilgjengelighet og brukerorientering har sammenheng med mange forhold i en kommune, ikke 
minst har det relasjon til delstrategi 4 – digital transformasjon. I utviklingsstrategien ønsker vi spesielt å 

framholde dette perspektivet med en villet utvikling på dette feltet da evalueringsrapporten viste svake 

resultater på dette. 

Denne delstrategien har bare delvis kommet i gang. Det som har hatt hovedprioritet innen dette feltet 
er oppfølging av kommunikasjonsstrategien med tiltak både eksternt og internt. Det er delvis også 

igangsatt arbeid med brukerinvolvering som grunnlag for en strategi for brukerorientering, blant annet 
med å teste ulike former for metodikk knyttet til dette. Dette har vært koplet opp mot det pågående 

lederutviklingsprogrammet i Røros kommune.  

Etablering av servicepolicy og serviceerklæringer er ikke blitt igangsatt ennå. 

4.    Digital transformasjon 

Digital transformasjon kan beskrives i slik: 

En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber 
mer effektivt eller skaper helt nye tjenester: 

-    hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen 
-    og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi 
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-    en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering 

-    redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring» 

I dette perspektivet skal delstrategi digital transformasjon omfatte: 
1.    Organisasjonsutvikling med digital kompetanseheving – forutsetter endringsvilje og endringsevne 

2.    Etablere og følge opp digitaliseringsstrategi 
3.    Tjenesteutvikling og ny design av tjenesteleveransen og arbeidsprosessen som ligger bak 
(tjenestedesign), blant annet prøve ut piloter. 

4.    Brukerpanel – tilbakemeldinger for forbedring og videreutvikling 

5.    Utvikle bruk av kommunikasjonsflater 

Denne delstrategien følges opp innenfor ulike tjenesteområder da de berører alle våre tjenester i større 
og mindre grad, til ulike tider. Det vises her til kommentarer under «Sentraladministrasjonen, 

fellesutgifter IT». Her beskrives flere tiltak som er gjennomført i 2019 som skal videreutvikles i årene 
framover. Dette er omstillingsarbeid som aldri tar slutt, men som i økende grad preger 
tjenesteutviklingen vår og som det jobbes med kontinuerlig. Skal vi imidlertid få dette til i hele 

organisasjonen, blir det avgjørende viktig at vi bygger opp under, og videreutvikler en 

organisasjonskultur som er preget av endringsvilje, endringslyst og endringsevne.  

Kommunikasjonsstrategi 

Kommunikasjonsstrategien «Innsiden reflekteres på utsiden» er et levende dokument både som en 
rettesnor med konkrete tiltak, og fordi den legger føringer for hvordan vi bruker kommunikasjon som et 

strategisk verktøy i ulike prosesser. Fokuset i kommunikasjonsarbeidet er å være i forkant – for 

eksempel overfor media og med å formidle politiske saker på Facebook. 

En god intern kommunikasjonskultur er grunnlaget for et godt arbeidsmiljø, men er også viktig for god 
ekstern kommunikasjon. Fredagsbrevene som går ut til alle ansatte ble videreført gjennom hele 2019 og 
har etablert seg som en viktig informasjonskanal internt – og ikke minst som en fin måte å presentere 

kollegaer og ulike fagområder på. Også kommunedirektørens julekaffe synes å ha etablert seg som en 
arena for faglig og sosialt samhold. I 2019 kom direktør for Statens Arbeidsmiljøtilsyn (STAMI) på besøk 
og hadde et glimrende foredrag om "Arbeidsmiljø - det glemte gullet". På julekaffen vises i tillegg bilder 

fra arbeidshverdagen – sendt inn fra alle virksomhetene. Kåring av "Årets medarbeider" og "Årets 

arbeidsmiljø" i regi av AMU (Arbeidsmiljøutvalget) ble også delt ut i 2019. 

Et godt omdømme speiler en organisasjon det er godt å jobbe i og som derfor leverer tjenester med god 
kvalitet for brukeren. Vi formidler hver dag både rettigheter og plikter til innbyggere, og andre, gjennom 

tekster. At leserne forstår det vi skriver, er en demokratisk rett og en forutsetning for å kunne ta stilling 
til det vi skriver. Derfor er klarspråkprosjektet en viktig satsning. Vår egen språkprofil er et anvendelig 
hjelpemiddel som inneholder retningslinjer som skal hjelpe oss alle med å skrive klart, korrekt og 

helhetlig. For å kvalitetssikre klarspråkarbeidet, har vi tatt i bruk metoden brukertesting for å få direkte 
tilbakemeldinger fra målgruppa underveis i arbeidet. Brukertesting har en verdi i seg selv. I  tillegg har 

det gitt oss verdifulle innspill om hvordan tekstene våre bør utformes for at budskapet vårt skal 
komme frem tydelig og klart. Vi har i dette arbeidet skrevet om en rekke vedtaksmaler innenfor helse- 
og omsorg, boligkontoret og barnehagen. Klarspråkprosjektet er et utviklingsarbeid som også vil 

fortsette i 2020. 

Vi har i 2019 jobbet systematisk med å synliggjøre Røros kommune som en attraktiv arbeidsplass blant 

annet ved å bruke «Velg med hjerte» som rekrutteringsarena. I tillegg har vi vært til stede på SUM-

messa for å synliggjøre kommunen som arbeidsgiver og som samfunnsaktør. 
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Reell brukermedvirkning og målrettet kommunikasjon handler om å gi brukere og innbyggere best mulig 
forutsetning for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med kommunen og engasjere seg i 

demokratiske prosesser. Nettsida er vår viktigste informasjonskanal og i 2019 ble det arbeidet med å få 
på plass en "min side"-løsning som skulle lanseres i 2020. Den nye strategien for innbyggerinvolvering 

som ble vedtatt av kommunestyret våren 2019, er også en veldig sentral strategi i dette arbeidet.  

Brukerundersøkelser 

Det er gjennomført 6 brukerundersøkelser i 2019 innenfor følgende områder: 

• Byggesak 

• Vann og avløp 

• Psykisk helse- og rustjeneste 

• Institusjon - pasienter 

• Institusjon - pårørende 

• Hjemmetjenesten 

Dette er i henhold til planen for brukerundersøkelser i utviklingsstrategien. Resultater fra de enkelte 

undersøkelsene er omtalt innenfor de enkelte virksomheters styringskort. 

Resultatet av brukerundersøkelsene vil være utgangspunkt for måleindikatorer på virksomhetens 

styringskort. Innenfor de områdene hvor man ser forbedringspotensiale følges dette opp på 
virksomhetsnivå. Brukerundersøkelsene gir viktige tilbakemeldinger på hvordan tjenestene kan 

forbedres og utvikles.  

Sluttkommentar 
Året 2019 og oppfølging av sentrale utviklingsoppgaver innenfor ansvarsområde kommunalsjef 

organisasjon ble preget av vakanse i denne stillingen. Dette preget oppgavegjennomføringen da nye 
medarbeidere ikke kom på plass før i siste halvår. Framdriften spesielt for arbeidet med 

kommunekompassets utviklingsstrategi, holdt derfor ikke tidsplanen.  

  

 

Personaladministrasjon og etisk standard 
 

Personaladministrasjon 

Vi har i løpet av 2019 hatt 116 utlysninger mot 94 i 2018. Dette viser at trenden har avtatt noe da 2018 
hadde en økning på 50% utlysninger sammenlignet med 2017.  Tross et høyt rekrutteringsbehov, har vi 
opplevd god tilstrømning søkere. Med unntak av noen få spesial- eller lederstillinger har unngått lengre 

vakanser. Det er spesielt sykepleiere og sørsamisk språkkompetanse som er utfordrende å rekruttere.  

Pr 31.12.20189hadde vi 430 årsverk fordelt på 525 ansatte. 

  

Heltidskultur 
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Røros kommune 2019 var 81,90% noe som er en svak oppgang fra 
2018 hvor den gjennomsnittlige stillingsprosenten var på 81 %. Blant de 525 stillingene jobber 51,4 % 

heltid. Til sammenligning viser 2019-tall fra KS at gjennomsnittet i kommunal sektor er 81% 

stillingsstørrelse og 52,9% jobber heltid. 

Som tidligere har vi i løpet av 2019 hatt fokus på deltidsproblematikk i forbindelse med utlysninger. Ved 
behov for ansettelser i deltidsstillinger, har vi vurdert deltidsansattes fortrinnsrett samt muligheten for å 
slå sammen vakante stillinger. Vi har videre hatt fokus på å informere og imøtekomme krav knyttet til 

arbeidsmiljølovens § 14-4 a som sier at Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet 

utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden 

Turnus og behovet for helgearbeid er en hovedkilde til deltidsstillinger innen omsorg ettersom det er 
færre heltidsansatte pr. helg enn det er på hverdag. Det ble startet en prosess ved TFF høsten 2017 med 

formål om å prøve ut en ny arbeidstidsordning og turnus for å blant annet adresse denne 
problematikken. Prosessen ivaretok både brukernes interesser og de ansattes ønsker og resulterte i en 
ny arbeidstidsordning fra og med høsten 2019 med 1 år prøveperioden. Foreløpig tilbakemelding fra 

brukere og ansatte er positiv. 

  

Kompetanseutvikling 

I løpet av 2019 har vi med kompetanseutvikling på flere områder. Våren 2019 fullførte alle lederne og 
fire lederrekrutter eksamen i lederutviklingsprogrammet LAP 1. Ledere som tidligere hadde gjennomført 

LAP 1 fullførte LAP 2. Det ble også gjennomført en rekke andre kompetansetiltak som er omtalt i vår 

kompetanseplan. Blant annet har arbeidet med KS læring og klarspråk blitt videreført. 

Sentralt i vår kompetanseutvikling er satsningen på unge nyutdannede. Dette kommer til syne iblant 
annet vår plan for lærlinger som ble vedtatt for perioden 2017 – 2021. Røros kommune har i en lengre 

periode hatt for få antall lærlinger i forhold til anbefaling fra KS. Økt fokus på dette område har gitt 
resultat. Mens vi gikk fra tre til sju lærlinger i 2017 økte vi til femten lærlinger i 2018 og videre til atten 

lærlinger i 2019. 

KS Landsting vedtok i 2016 en ambisiøs anbefaling på to lærlingeplasser pr 1000 innbygger. Med atten 
lærlinger har Røros kommune 2,6 lærlinger pr 1.000 innbygger. Det er planlagt en ytterligere økning til 

nitten lærlinger i 2020 som vil tilsvare 3,2 lærlinger pr 1.000 innbygger.  

Røros kommune er fortsatt en del av det det regionale traineeprogrammet Fjelltrainee, men lyktes ikke 

å rekruttere nye traineer i 2019. 

  

Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 

IA-utvalget har gjennom 2019 hatt mye fokus på sykefravær. Både omsorg og oppvekst har hatt 
utfordringer med et høyt fravær. Virksomhetene som har hatt mest fravær har i løpet av året vært inne 

til IA-utvalget for å se på tiltaksmuligheter. På tross av et økt fravær er IA-utvalgets vurdering at det 

jobbes godt med å sykefraværsoppfølging ute i virksomhetene. 
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Totalfraværet for hele organisasjonen endte opp på 8,44% noe som er en økning på 0,21% 
prosentpoeng fra 2018. IA-utvalget vil gjennom 2020 fortsette å invitere arbeidsmiljøgruppene i 

virksomheter med utfordringer eller som har gjort noe bra til drøftinger. 

I tråd med den nye avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA) har IA-utvalget økt fokus på veiledning og 

oppfølging av virksomhetenes ledere og arbeidsmiljøgrupper. Blant annet har vi tatt i bruk metodikken 
fra «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis». Metodikken er utviklet av Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), basert på forskning og kunnskap fra statistiske analyser om arbeidsmiljø 

og hva som kjennetegner ulike bransjer og er en del av den nasjonale IA-satsingen. Kommuneoverlege 

inngår i IA-utvalget en til to ganger i løpet av året. 

  

Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg i personal- og organisasjonssaker og 

har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon og den 
del av kommunens administrasjon som ikke er lagt til andre folkevalgte organer eller 

kommunedirektøren. Som følge av endret politisk organisering, vil formannskapet sammen med 2 

tillitsvalgte utgjøre kommunens administrasjonsutvalg. 

Utvalget hadde 1 møte i 2019 hvor nytt personalreglement for Røros kommune ble behandlet og 

vedtatt. 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1. Utvalget er kommunens 
fagutvalg i arbeidsmiljøspørsmål og behandler saker etter arbeidsmiljølovens § 7-2. AKAN-utvalget og 

IA-utvalget er underutvalg. Røros kommune har gjennom 2016 hatt en avtale med Bedriftshelsetjeneste 
AS – Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen. Samarbeidspunkter og bedriftshelsetjenestens aktiviteter i 

organisasjonen kan sees i årsrapport fra BHT AS. 

Utvalget hadde 5 møter i løpet av 2020. Det ble i forbindelse med konstitueringen av kommunestyret, 
valgt nye medlemmer til AMU. Arbeidsgiver tok over ledervervet med virkning fra desember 2019 og to 

år frem. 

For tredje år på rad delte utvalget ut prisen årets kollega og årets arbeidsmiljø.  

 

Etisk standard 

Røros kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet. Alle ansatte har ansvar for å 

etterleve dette prinsippet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den 

enkelte medarbeider i etiske holdninger i sin utførelse av arbeidet i kommunen. 

Nye etiske retningslinjer for Røros kommune ble innarbeidet i personalreglement og vedtatt i 

administrasjonsutvalget mai 2019. 

  



  Årsmelding 2019 
 

   Side 22 av 197   

 

Internkontroll 
 

Kommunedirektørens internkontroll 

Kommunelovens §23 2.ledd: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for 

at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll.»  

For å sikre kommunedirektørens betryggende kontroll er det etablert årshjul på overordnet nivå og 
virksomhetsnivå. Årshjulet inneholder kontrollaktivitetene som er synliggjort i forbedringshjulet. 

Kommunedirektøren vedtar også årlig en plan for internrevisjoner. HR-avdelingen har i løpet av 2019 

gjennomført sju av sju planlagte internrevisjoner. 

 

  

Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling og vedlikehold av kommunens kvalitetssystem. Alle 

prosedyrer og rutiner er gjenstand for revisjon minimum 1 gang pr år. 

Eksterne tilsyn som er gjennomført er behandlet og fulgt opp på virksomhetsnivå. Internrevisjoner er 
gjennomført i henhold til planen. Øvrige aktiviteter som er planlagt i henhold til delstrategi om 

etablering av helhetlig styring er gjennomført etter planen. 

 

Likestilling 
 

Likestilling og diskriminering 
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I likhet med resten av kommunesektoren har vi i Røros kommune en høy kvinneandel. Kvinneandelen i 
organisasjonen økte i 2019 fra 77,5 % til 79,24%. Av kvinnene er det kun 44,71% som jobber heltid, 

mens 77,06% av menn har heltidsstillinger.    

Lønnsforhold 

Vårt lønnssystem er basert på lønn ut fra kompetanse og ansiennitet. Det er dermed kjønnsnøytralt.  

Hovedtariffavtalen i KS-området har følgende inndeling: 

• Kap. 3 – kommunens toppledere og de som rapporterer direkte til disse 

• Kap. 4 – ansatte som får sin lønn forhandlet både sentralt og lokalt, omfatter de aller fleste 

• Kap. 5 – ansatte som får sin lønn forhandlet lokalt 

Diskriminering 

Diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn. 

Røros kommune forholder seg til hovedtariffavtalen i forbindelse med tilsettinger og fastsetting av lønn.  

Hovedtariffavtalen har nøytralt lønnssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den ansattes 
formal og realkompetanse. I tillegg har Røros kommune et tett samarbeid med tillitsvalgte i forbindelse 

med stillingsutlysninger, tilsettinger og forhandlinger. Dette som et ledd i arbeidet med å forhindre 

diskriminering og at personalarbeid foregår i henhold lovverk, forskriver og hovedtariffavtalen.  

Lønnsforhandlinger drives på bakgrunn av lønnspolitiske retningslinjer og det til enhver tid gjeldende 
regelverk rundt slike begivenheter. Dette har blant annet ført fram til en lokal avtale om 

kompetanseavlønning. Holdningsskapende arbeid drives i mange sammenhenger. Blant annet i 
refleksjonsgruppen innen helse og sosialetaten. Ved all annonsering av ledige stillinger, inkluderes 
følgende tekst i utlysningen: «Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker 

mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og 

funksjonsnedsettelser.» 

Hittil har derfor kommunen ikke sett behovet for egne planer for dette feltet. Dette må vi imidlertid 

vurdere på bakgrunn av lovens krav om systematisk arbeid på dette feltet. 

 

Befolkningsutvikling 
 
 

Befolkningen er den viktigste rammebetingelsen for alle kommuner. Når befolkningen øker, økes 
behovet for kommunale tjenester. Blir befolkningen eldre, må eldreomsorgen styrkes, og øker 
barnetallene må oppvekstområdene utrustes for å kunne gi gode tjenester i oppvekstenhetene. 

Beregningen av rammetilskudd til kommunene er derfor tett knyttet til endringer både i antall 
innbyggere og sammensetningen i befolkningen. Disse beregningsmodellene er like for alle kommuner. I 

utgangspunktet får alle kommuner et likt tilskudd per innbygger. Dette tilskuddet blir så justert opp eller 
ned i forhold til det beregnede behovet den enkelte kommune har. Dette vil si at om en kommune har 
en større andel barn per 1000 innbyggere så øker rammetilskuddene for å ta hensyn til økte kostnader 

knyttet til skole og barnehage. Er barnetallene lavere enn snittet blir tilskuddene justert ned. Den 
samme logikken gjelder for alle aldersgrupper, men det er av naturlige årsaker de yngste og de eldste 

blant oss og som har de største forventede effektene på kommunens driftskostnader. I Røros har vi 
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relativt få barn og relativt mange eldre. I sum medfører dette at vi har et beregnet kostnadsbehov som 
er veldig nære en gjennomsnittskommune. Bek dette tilsynelatende gjennomsnittlige kostnadsbehovet 

ligger det altså et ganske annerledes utfordringsbilde. Vi må fordele driftsinntektene på en helt 
annerledes måte enn mange andre kommuner. Det er derfor veldig viktig å ha et klart forhold til 
endringer i befolkningen vår, både på kort og lang sikt. Har vi for eksempel ett år hvor svært få barn blir 

født, vet vi at vi om seks år vil få reduserte rammetilskudd når dette lille kullet kommer i skolepliktig 
alder. Har vi mange innbyggere i 70-åra, kan vi anta at vi vil få et økt behov for pleie- og 

omsorgstjenester når disse personene kommer i åttiårene.  

 

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2019 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Folketall ved inngangen av kvartalet 5 563 5 576 5 581 5 602 5 598 5 583 5 593 5 635 5 623 5 663 5 610 
Født 58 49 47 45 38 35 39 46 56 39 44 
Døde 73 76 64 65 60 71 49 64 65 66 78 

Fødselsoverskudd -15 -27 -17 -20 -22 -36 -10 -18 -9 -27 -34 
Innvandring 34 46 43 34 33 37 60 63 52 40 36 
Utvandring 21 13 18 11 18 26 19 29 13 26 12 

Innflytting, innenlands 208 182 224 195 195 221 183 207 214 207 236 
Utflytting, innenlands 194 184 210 207 193 186 171 236 204 246 255 
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring 27 31 39 11 17 46 53 5 49 -25 5 

Folkevekst 13 5 23 -15 -6 10 42 -12 40 -53 -29 
Folketallet ved utgangen av kvartalet 5 576 5 581 5 604 5 589 5 583 5 593 5 635 5 623 5 663 5 610 5 581 

 

 

 

I hele den vestlige verden ser vi en endring i hvor folk bor. Flyttestrømmene går fra landsbygda til byer 
og fra grender til bygdesentra. Befolkningen på Røros har i de siste årene vært relativt stabil, selv om 
mange kommuner rundt oss og regionen som helhet har opplevd relativt stor befolkningsnedgang. 

Prognoser som utarbeides av SSB forteller oss at Røros skal ha en svak vekst i befolkningen over tid. 
Dette har over de siste årene sett ut for å stemme, men i 2018 og 2019 gikk befolkningen betydelig ned 

også her. Med 53 færre innbygger i 2018 og ytterligere 29 færre i 2019 er befolkningen vår nå den 
samme som den var i 2010. I en tid hvor utkantene nesten uten unntak opplever nedgangen i 
befolkningen er dette ikke veldig uventet, men samtidig er vi avhengige av å beholde så mange 

innbyggere som mulig, og hver ekstra innbygger kommunen får er svært viktig for at vi skal kunne 

beholde og videreutvikle de gode tjenestene vi leverer og det gode samfunnet vi har.  

Barnetallene er spesielt viktig for en liten utkantkommune. Landets befolkning blir eldre og eldre, og det 
er krevende for små kommuner å tiltrekke seg og beholde barnefamilier. Barnetallene på Røros har over 

tid vært lave, men de har heldigvis vært relativt stabile siste 10 år. Antall barn i skolen har likevel gått 
ned, da vi hadde til dels betydelig større barnekull på begynnelsen av 2000-tallet, barn som nå er ute av 
grunnskolen. I tillegg til færre barn i skolen, ser vi en utvikling der en stadig større andel av 

barnefamiliene våre ønsker å bo sentralt i kommunen, noe som er ekstra krevende for grendeskolene 
våre. Hovedårsaken til befolkningsnedgangen i 2019 var ikke utflytting eller færre fødte barn enn 

normalt. Vi hadde et stort fødselsunderskudd i både 2018 og 2019, noe som kommer av at flere 

innbyggere døde enn antallet som ble født 
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Forholdet mellom de forskjellige aldersgruppene er i endring også på Røros. Andelen av befolkningen 
som er over pensjonsalder øker år for år, mens andelen av skolebarn og de i yrkesaktiv alder går ned.   

Andel barn i barnehagealder er mer stabilt.  
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Utvikling innen de forskjellige aldersgruppene siste ti år 

 

  

 

Denne grafikken viser prosentuell endring for de forskjellige aldersgruppene med utgangspunkt i året 
2009. Vi ser her at aldersgruppene 67 til 79 og 90 år og eldre har hatt en stor prosentuell vekst i hele 

perioden, mens alle de yngre aldersgruppene har hatt en nedgang. Dette betyr at befolkningen blir 
stadig eldre, noe som betyr at kommunen hele tiden må justere ressursbruken sin til å stemme med 

endringene vi ser i befolkningen. 
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Fremtidig effekt av befolkningsendringene 

 

Vi har som sagt sett en stor endring i forholdet mellom de forskjellige aldersgruppene som er bosatt i 
kommunen vår i de siste ti årene. Dette har vært en forventet endring, og prognoser for de neste ti 

årene forteller oss at denne utviklingen vil fortsette. Selv om det er forventet at antallet innbyggere i 
kommunen skal være stabilt og kanskje øke noe i årene som kommer, vil andelen eldre som bor i 
kommunen fortsette å øke, spesielt vil denne utviklingen bli tydelig fra 2023. Det er disse trendene som 

er bakgrunnen for det store utviklings- og omstillingsarbeidet kommunen jobber med innenfor helse- og 
omsorgstjenestene nå. Kommunen må ha en mye større kapasitet innen disse sektorene i årene som 
kommer, og driften må bli mer effektiv. Tabellen over viser hvilken endring vi kan forvente å måtte gjøre 

i hvordan vi fordeler kommunens utgifter mellom de forskjellige aldersgruppene fremover. I slutten av 
perioden må vi forvente et kraftig øket kostnadsbehov for de eldste aldersgruppene, mens vi skal ha en 

uforandret eller redusert ressursbruk på innbyggere i skole- og barnehagealder. Disse tallene er i 2020-
kroner, noe som betyr at effektene vil være enda kraftigere enn det som vises i grafikken. Vi skal for 
eksempel ikke bruke flere kroner på grunnskole i 2030 en det vi gjør i 2020, dette betyr at denne 

sektoren må effektiviseres minst tilsvarende prisvekst hvert år i perioden. Dette må vi få til uten at 
kvaliteten i sektoren reduseres slik at Røros blir en mindre attraktiv bokommune for barnefamilier, noe 

som ville kunne gjøre utviklingen enda tydeligere. 

Samtidig ser vi ut fra de økonomiske resultatene i 2019 at vi ikke har ekstra ressurser å flytte mellom 

sektorene, dette betyr at kravene som stilles til oss om å jobbe på nye og mer kostnadseffektive måter 
bare vil forsterkes i tiden som kommer. Det vil ikke være mulig å bemanne dagens omsorgsstruktur på 
en måte som gjør at fremtidens behov blir dekket. Dette betyr at Røros kommune er helt avhengig at 

arbeidet vi har satt i gang med endring av omsorgsstruktur og innføring av ny teknologi i alle tjenester er 

avgjørende viktig skal vi opprettholde målet om å være en god bokommune for alle også i fremtiden.  
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KOSTRA analyse 
 

 

Hva er KOSTRA? 

Mange steder i denne økonomiplanen og i andre dokumenter som kommer fra kommunen, refereres 
det til KOSTRA-tall, KOSTRA-analyser og sammenligning med andre kommuners KOSTRA-tall. Hva er 

egentlig KOSTRA? 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som 

gir styringsinformasjon/ statistikk om kommunal virksomhet.  Ved hjelp av KOSTRA skal det skaffes et 
bedre grunnlag for oppfølging og vurdering av kommunens ressursbruk og for sammenligninger 

kommunene i mellom. 

KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, 

selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) 
skjer ved elektronisk datautveksling.  Fra og med 2001 rapporterer alle kommunene og 

fylkeskommunene etter KOSTRA-modellen. 

Målsettingen er at 

- Dataene skal være entydige og dermed sammenlignbare med andre kommuner 

- Vi skal kunne koble tjenestedata, befolkningsdata og økonomi. KOSTRA gir dermed nye muligheter til å 
hente ut nøkkeltall/styringsinformasjon. Informasjonen kan gi grunnlag for å vurdere sammenhengen 
mellom ressursbruk, kommunens tjenesteyting og behovene i kommunens befolkning.  Dette kan vi 

illustrere slik: 
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TJENESTERAPPORTERINGEN 

Tjenesterapporteringen omfatter opplysninger om personellinnsats, omfang av tjenesteproduksjon, 

ulike typer tjenester og brukere av kommunens tjenester. Rapporteringen skjer elektronisk. I tillegg blir 

økonomidata rapportert inn.  Befolkningsstatistikk har SSB selv. 

Dataene rapporteres inn en gang i året. 

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De ureviderte 

nøkkeltallene pr. 15. mars kan inneholde feil. Kommunene har anledning til å rette opp feil og mangler i 
sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet før 

publiseringen den 15. juni. 

 

Analyse av sentrale KOSTRAtall 
 

 

Kommunens samlede driftskostnader sammenlignet med andre 

 

  

Røros kommune er beregnet til å ha driftsutgifter omtrent på nivå med gjennomsnittet for norske 

kommuner. Denne beregningen medfører at vi også får omlag like store driftstilskudd som 
gjennomsnittskommunen. Tabellen over viser at vi ligger noe høyere enn kommuner det er naturlig å 
sammenligne seg med, og kostragruppen vi ligger i. Vi har en svært kostnadseffektiv omsorgssektor, 

mens vi spesielt innen kommunehelse og brann- og ulykkesvern ligger noe høyere enn de vi 
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sammenligner med i denne oversikten. Når det gjelder brannvern, er årsaken til dette godt kjent. Den 
store trehusbebyggelsen i verdensarven og forpliktelsene vi har til å sikre denne, gjør at vi har et 

kostnadskrevende brannvesen. Dette er kostnader vi ikke kommer utenom, men det betyr også at vi må 
jobbe aktivt med å finne måter for å kunne bruke de store ressursene denne tjenesten sitter på til å 
gjøre andre tjenester mere effektive. Her har vi allerede kommet godt i gang, Det planlagte teknisk 

responssenter vil gi oss muligheten til å bruke døgnbemanningen innen brann og redning til nye 
oppgaver for omsorgstjenestene, og ansatte i brann- og redningstjenestene bistår allerede 

bygningsadministasjonen med oppfølging av leietagere i kommunale boliger.  

Når det gjelder kommunale helsetjenester er også disse tjenestene midt oppe i endring og 

omorganisering. Det gjennomføres analyser både av økonomien i tjenestene og av innholdet i 
tjenestene. Røros har veldig mange besøkende i løpet av ett år, og også svært mange fritidsboliger. Om 
dette kan ha en innvirkning på kostnadene våre til disse tjenestene, er et av perspektivene som skal 

analyseres i 2020. 

Beregnet utgiftsbehov over år 

 

  

Denne tabellen viser beregningene som staten gjør av hvordan Røros kommunes behov for ressurser er 
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Disse beregningene baserer seg på samme grunnlag som 
beregninger av rammetilskudd til kommunen, og påvirkes sterk av endringer i 

befolkningssammensetningen. Vi ser i tabellen at det beregnes at vi skal bruke ca. 90% av en 
gjennomsnittskommune på oppvekst, 130% av snitt på omsorg, og så videre. Vi ser også at behovene 
har vært relativt like de siste årene, men at det går svakt ned i oppvekst og opp i pleie og omsorg. 

Kolonnen lengst til høye viser at vi totalt sett er beregnet til å ha samme behov som snittet. Dette viser 
viktigheten av at kommunen har et klart forhold til de forskjellige sektorbehovene i egen organisasjon, 

ettersom at totaltallene ser veldig gjennomsnittlige ut, mens vi har store forskjeller mellom sektorer.  
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Virkelig ressursbruk over år 

 

Denne tabellen viser faktisk ressursbruk innenfor de viktigste kommunale sektorene. Vi ser her at vi har 
kostnader innen oppvekst som ligger omtrent helt på linje med landsgjennomsnittet, mens forrige tabell 

viser at det beregnede ressursbehovet er omlag 80% av snittet. Det er det beregnede kostnadsbehovet 
som ligger til grunn for kommunens rammetilskudd. Dette vil si at vi bruker mer penger på oppvekst enn 

vi får gjennom rammetilskuddene. Når vi ser på pleie og omsorg, bruker vi langt mindre enn snittet,  
mens vi er beregnet til å bruke 30% mer enn snittet ifølge forrige tabell. Dette forteller oss at vi driver en 
svært effektiv pleie- og omsorgstjeneste i dagens situasjon. Det sier oss også at denne tjenesten tilføres 

så få ressurser at det er vanskelig å se for seg at den kan håndtere en større tjenesteproduksjon uten 
betydelige endringer i tjenestestrukturen og ved bruk av ny teknologi. Det er denne utfordringen vi 
søker å løse i prosjektet Framtidas trygghet og omsorg. Innenfor kulturområdet bruker vi også betydelig 

større ressurser enn snittet, dette kommer til en viss grad av at Røros er en stor kulturkommune, men 
hovedårsaken er at det er kultursektoren som leier alle store kultur- og idrettsbygg i kommunen. Hadde 

disse byggene vært egen-eid, ville disse kostnadene vært en del av finanskostnadene, mens det i vårt 
tilfelle kommer frem som leiekostnader i kultursektorens regnskap. Denne måten å organisere disse 

byggene på har gitt Røros tilgang til flotte fasiliteter uten å belaste finanskostnadene.  

  

https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/
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Beregnet utgiftsbehov - sammenlignet med andre kommuner 

 

  

Denne tabellen viser kommunens beregnede utgiftsbehov for 2019 sammenlignet med andre 
kommuner og kostragruppen vi er en del av. Her ser vi en del likheter, alle kommuner har en pleie- og 
omsorgstjeneste som er beregnet til å være dyrere enn snittet, dette gjelder også kostragruppen. Når 

det gjelder utgiftsbehovet innen oppvekst, er Røros klart lavest, dette kommer av lave barnetall i 
kommunen. Av sammenligningskommunene er det Oppdal som har et beregnet kostnadsbehov som er 

mest likt en gjennomsnittskommune 

Virkelig ressursbruk sammenlignet med andre kommuner 
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Tabellen over viser fordelingen av ressursbruk i sammenligningskommunene. Vi ser her at Oppdal klarer 
å styre ressursbruken til å ligge relativt nære det beregnede behovet. Dette medfører at Oppdal over år 

leverer svært gode regnskapsresultater, og har en solid økonomi. Tallene for Tynset og Trysil ser ut til å 
være påvirket av rapporteringsfeil. Det er viktig å huske på at det er først i juni korrigerte KOSTRA-tall 
etter revidering av kommunenes regnskaper er tilgjengelig. I Røros føler vi at vi har rimelig god kontroll 

på de foreløpig innrapporterte tallene, men det er en del kostnader som ikke er fordelt fra 
administrasjonsområdet og ut på tjenestefunksjonene. Dette er justeringer som vi gjør hvert år etter at 

regnskapet er revidert. Dette medfører at administrasjon ligger noe høyt i de første rapportene, mens 
bildet blir riktigere når endelige tall foreligger. Administrasjonskostnader er uansett relativt små i den 
store sammenhengen, så disse justeringene vil ikke ha stor effekt på det som vises for eksempel på 

oppvekst og omsorg. Vi jobber kontinuerlig med å finne systemer for å føre kostnader som skal fordeles 

over flere KOSTRA-funksjoner på en mer presis måte slik at justeringer på slutten av året ikke må gjøres.  

  

Lånegjeld per innbygger over år 

 

  2016 2017 2018 2019 

Røros 69 945 69 927 73 826 88 302 

Tynset 73 362 77 274 76 564 78 073 

Oppdal 42 026 42 681 39 052 39 631 

Trysil 82 658 87 152 91 041 4 456 

Kostragruppe 11 74 134 78 336 84 559 85 513 

Kommunens lånegjeld har i de senere årene vært relativt lav sammenlignet med kostragruppen vi er i. 

Gjelden gjorde et betydelig hopp i 2019, og økningen vil fortsette de neste to-tre årene. Dette er helt i 
tråd med de vedtatte utbyggingene vi jobber med, men det gjør oss også mye mer sårbar for endringer i 

finansmarkedene. Den økte lånegjelden gir stor økning av finanskostnadene våre. Når vi samtidig ser at 
kommunen balanserer på en veldig smal knivsegg økonomisk og i 2019 kun klarte å sette av i underkant 
av 2 millioner kroner til disposisjonsfond, er det overordnet viktig at inventeringene gir store og raske 

innsparinger innenfor andre driftskostnader. Det er viktig at vi har fullt fokus på at realisere faktiske 
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gevinster av investeringer i årene som kommer. Flere oppgaver må løses uten at antall ansatte kan økes 
betydelig. Ny teknologi må tas i bruk der det er mulig for å frigjøre ressurser til å hente full effekt at av 

investeringene som gjøres. 

  

Frie inntekter per innbygger over år sammenlignet med andre 

 

  2016 2017 2018 2019 

Røros 54 041 55 070 57 031 58 846 

Tynset 58 614 59 755 61 173 63 025 

Oppdal 51 743 54 077 55 362 56 958 

Trysil 57 887 59 277 60 194 62 132 

Kostragruppe 11 54 364 55 850 57 438 59 704 

Tabellen viser oversikt over hvor store frie inntekter kommunene har per innbygger, Frie inntekter er 
skatt og tilskudd som kommunene mottar fra staten, og inkluderer ikke brukerbetaling for tjenester eller 

eiendomsskatt. Vi ser her at Røros over tid har frie inntekter som ligger nære gjennomsnittet for 
kostragruppen vår. Dette kommer at vi som vist tidligere i dette kapittelet er beregnet til å ha et 

utgiftsbehov som ligger nærme snittet. Når vi da har tjenester som Brann og oppvekst som er dyrere 
enn det som myndighetene beregner at de skal være, gjør dette kommunen totalt avhengig av ekstra 
inntekter som eiendomsskatt for at vi skal kunne levere gode nok tjenester til alle kommunens 

innbyggere. 

 

Kommunen som samfunnsaktør 
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Hver eneste dag jobber kommunens omlag 600 ansatte med mange varierte oppgaver. Kommunen har 
ansvar for at barna får en god skolegang, at de syke får behandling, at eldre opplever en god og verdig 

alderdom og mye, mye mer. Selv om mye av kommunens aktiviteter kan virke forhåndsdefinerte og 
konkrete, er norske kommuner store og kreative bedrifter som jobber aktivt med ikke bare å utvikle 
tjenestene, men også samfunnet kommunen er en del av. Kommunen skal i tillegg til å tilby tjenester fra 

vugge til grav, også ha en tydelig rolle som samfunnsaktør. Ny kommunelov fremhever også kommunens 
rolle og ansvar på dette feltet. Røros kommunes samfunnsdel 2016-2028 legger mål og strategier for 

hvordan vi ønsker at lokalsamfunnet skal utvikle seg. Denne planen er overordnet all planlegging og 

bidrar også til å tydeliggjøre kommunen som samfunnsaktør. 

Verden utvikler seg raskt, og samfunnet må tilpasse seg en kontinuerlig endret virkelighet og endrede 
rammebetingelser. Samtidig arbeider vi i tråd med mål og strategier i kommunens samfunnsdel 2016-
2028.  Den har to gjennomgående tema; folkehelse og verdensarv, og to satsningsområder; verdiskaping 

og bokvalitet. I Røros jobber vi derfor mye med utviklingsoppgaver innenfor disse områdene og spesielt 
innen teknologi, miljø, helse, kultur og verdensarv. Vi samarbeider med sterke fagmiljøer, både 

offentlige og private, i forskjellige prosjekter. Måten vi løste de kommunale oppgavene på for fem år 
siden er ikke nødvendigvis riktig måte å gjøre ting på i dag. Det er derfor viktig alltid å være i endring og 

utvikling.  

I dette kapittelet ønsker vi spesielt å beskrive kommunen i et regionalt perspektiv og som regionsenter 
og noen store prosjekter kommunen har jobbet med i 2019. Dette er prosjekter som går ut over de 

ordinære tjenesteoppgavene kommunen har, de involverer innbyggere, næringsliv og andre 
samarbeidspartnere. De er gode eksempler på at kommunen ikke bare leverer tradisjonelle tjenester, 

men at vi er en samfunnsaktør som aktivt er medspiller til en mer effektiv og grønnere fremtid. Vi deltar 
i arbeidet for å sikre vår felles kulturarv samtidig som vi bidrar til å legge grunnlaget for nye typer 

arbeidsplasser i fremtiden. 

 

Green Flyway 

 
 

Prosjektet er et Interreg-prosjekt der Røros kommune er prosjekteier på norsk side, og Østersund 
kommune er prosjekteier på svensk side. Prosjektet har en ramme på ca 15 millioner kroner der 5 
millioner kroner er bevilget til norsk side. Av dette bidrar Trøndelag fylkeskommune med ca 2,5 

millioner kroner. 
I tillegg til eierne er det prosjektpartnere på hver side av landegrensene. Dette er bl.a  Avinor, Ren 
Røros, Jamtkraft, SAS, Transportstyrelsen, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune 

og Trafikverket.  
Prosjektet skal se på mulighetene for å utvikle en felles testarena mellom Østersund og Røros der 

framtidens el-fly, droner og andre fartøy for framtidens luftfart kan testes ut. 
Prosjektet har flere private lokale partnere. Dersom prosjektet blir en suksess, kan dette kunne bidra til 
økt lokal næringsaktivitet og flere arbeidsplasser. Samtidig vil også en overgang til en bærekraftig 

luftfart og en annen måte å forflytte seg på gjøre at vi opprettholder og trygger god infrastruktur til 

regionen. 

Prosjektets internasjonale nettside 

Prosjektets nettside hos Rørosregionen Næringshage 

https://www.greenflyway.se/
https://roroshagen.no/green-flyway/
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FoU prosjekt - digitalisering av tilsettingsprosesser 
 

 

  

I oktober startet Røros kommune opp et FoU-prosjekt sammen med Sintef Digital AS. Målet er å 
forenkle og effektivisere prosessene for nyansettelser, samtidig som vi skal øke kvaliteten. Vi har et 

økende behov for å rekruttere, men har ikke økonomiske rammer for å øke antall ansatte som jobber 
med dette. Sintef sin rolle er å analysere prosessene vi bruker i dag, og se på muligheter for å endre og 

effektivisere disse. De bruker en godt utprøvd metodikk fra blant annet industrien. 

FoU-prosjektet er det første av sitt slag i Trøndelag som har fokus på organisasjonsutvikling i kommunal 

sektor. Prosjektet vil derfor være nyttig også for andre kommuner i og utenfor fylket. Det er forventet at 

prosjektet vil være ferdig innen sommeren 2020. 

Kommunale ansettelsesprosesser er ressurskrevende 

Ansettelsesprosesser i kommuner, slik de gjennomføres i dag, er krevende ressursmessig og tar ofte for 

lang tid. Selve rekrutteringen, det vil si utlysning, intervjuer og innstilling, er relativt likt andre 
organisasjoner, men arbeidet i forkant og etterkant av seleksjonen er mer omfattende. Årsaken er at 

prosessen blant annet reguleres av forvaltningsloven og involverer mange fagområder, personer og IT-
systemer. Vi har mye å vinne på at denne prosessen er mest mulig effektiv, og bidrar til at de nytilsatte 

tas inn i organisasjonen på en god og profesjonell måte 

Samarbeidspartnere 

Med god hjelp fra kompetansemegler i Rørosregionen Næringshage AS, har vi etablert kontakt med et 
relevant forskningsmiljø ved Sintef, og fått støtte fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Regionalt 
forskningsfond Midt-Norge har eksistert siden 2010, og har som formål å styrke FoU-innsatsen i 

bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondet er et samarbeid mellom 

fylkeskommunene og Norges Forskningsråd. FoU står for forsknings- og utviklingsarbeid. 

  

 

Verdensarv 
 

 

Verdensarven - verdensarvkoordinator 

Ivaretakelsen av verdensarvverdiene er helt avhengig av et godt samspill mellom aktørene innenfor 
verdensarvområdet, og ikke minst er et godt planverk en forutsetning for at folk både kan leve av, i og 
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med verdensarven. Eierne av hus, anlegg og arealer, håndverkerne og andre tradisjonsbærere er selve 
grunnmuren i arbeidet. Politikerne, kommunene, fylkeskommunene og Riksantikvaren bidrar 

økonomisk, gjennom veiledning og ved å forvalte regelverket som sikrer at verdensarvverdier ikke går 
tapt.  Formidlingsinstitusjonene, organisasjonene og arrangementsdriverne sørger for 
kunnskapsoppbygging og opplevelser, slik at næringslivet kan generere økonomiske verdier basert på 

verdensarvverdiene.  

Under er nevnt noen tiltak/prosjekter som har preget verdensarvarbeidet i 2019. 

Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen . 

Arbeidet med forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen har vært en 
arbeidskrevende oppgave også i 2019. Planen ble sendt ut på høring i slutten av oktober, med 

høringsfrist 03.04.2020. Planen forventes oversendt Riksantikvaren sommeren 2020.  

Utvidelse av Uthusprosjektet til hele Cirkumferensen 
Prosessen rundt formell utvidelse av Uthusprosjektet ble avsluttet i løpet av 2019. Holtålen og Engerdal 

kommuner gjorde kommunestyrevedtak på våren, og kommunestyret i Røros vedtok  å utvide 

referansegruppa for uthusprosjektet med representanter for Engerdal, Tolga, Holtålen og Os.  

Falun-samarbeidet 
Samarbeidet med Falun er blitt ytterligere styrket i løpet av året. I dagene 16.- 20.september startet 

utvekslingsprosjektet mellom elever fra ungdomstrinnet i 5 Falunskoler og 4 skoler fra Circumferensen. 
Elevene fra Falun bodde på Storwartz leirskole og besøktebl.a. Femundshytta, Småsetran, natur- og 
kulturstien i Nørdalen, Smelthytta, bygningsvernsenteret, Vingelen og Røroskirka.  

Opplegget på Røros ble gjennomført som et samarbeid mellom verdensarvkoordinator og 
verdensarvsenteret.  

Under Rørosmartnan var det besøk fra verdensarvrådet for verdensarven Falun. Det var lagt opp et 
omfattende program både faglig og sosialt. Riksantikvaren åpnet Rørosmartnan og deltok også under 
programmet. 

  
Narjordet-Oddentunet 
Os kommune og musea i Nord-Østerdalen fikk i 2019 midler av riksantikvaren til å utarbeide et 

forprosjekt for et publikumsbygg på Oddentunet. Kostnadene for oppføring av et slikt bygg er estimert 
til ca.5,5 mill. Arbeidet med finansiering og videreutvikling fortsetter inn i 2020.  

Det ble også til både uthusprosjekt og istandsettingsprosjekt i Narjordet.  

Fredning av verdensarven på Femundshytten 

Arbeidet med fredning av verdensarven på Femundshytten har gått framover i 2019, med formell 
oppstart av fredningssaken varslet av Hedmark fylkeskommune i juli 2019. Det forventes at 
fredningssaken avsluttes i løpet av 2020. 

   
Verdensarvskilting 

I løpet av 2019 er det produsert verdensarvskilt i regi av Rørosmuseet til Vinterleden (Tufsingdal), 
Vauldalen og Kvennan. På senhøsten kom det også opp store verdensarvskilt i regi av Statens veivesen 
på Tufsingdalen og på riksvei 30 før Kvennan.  

 
Lasskjøreraktiviteten 
I mars ble rapporten «Vinterveier i Circumferensen», ferdigstilt. Rapporten er utarbeidet av Sigurd 

Svendsen. Dette er et første steg i arbeidet med en mere fullstendig kartlegging av vinterveiene i 
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Circumferensen Det ble bevilget midler fra Riksantikvar/fylkeskommune til oppsetting av ny stall på 

Aspaastomta. Dette arbeidet starter opp i 2020. 

Verdensarvrådet og faggruppa for verdensarven 
Verdensarvrådet har hatt 5 møter i løpet av året. Faggruppa for verdensarvrådet har også hatt 5 møter. 

De viktigste sakene har vært Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, 
høringsprosessen rundt utkastet "Nasjonal plan for vindkraft" og forberedelser til markeringen av 10-

årsjubileet for innskrivingen av Røros bergstad og Circumferensen på verdensarvlista.  

Uthusprosjektet 

Bergstaden består i realiteten av en rekke gårdsbruk anlagt i et bymønster. Ut mot gata ligger 
hovedbygningene, mens uthusene med fjøs, stall, laue og andre uthus ligger i et lukket gårdsrom bak. 

Etter hvert som byjordbruket ble nedlagt utover 1950-tallet ble de fleste uthusene stående tomme. I 
1980 ble Røros innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur og Kulturarv. En viktig begrunnelse for 

innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 foretok ICOMOS 
Norge den første evalueringa av Røros som verdensarvsted. I rapporten skriver kommisjonen blant 
annet at: “Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre 

oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfatning etter at tradisjonell bruk er opphørt.”. 

I 1995 ble Uthusprosjektet etablert for å få satt i stand uthusbebyggelsen i Bergstaden. Røros kommune 

ble eier av prosjektet, og det ble etablert ei referansegruppe, der blant annet Riksantikvaren og en 
huseierrepresentant ble medlemmer. De første årene var det kun huseiere i Røros sentrum som fikk 

nytte av Uthusprosjektet, men etter hvert ble virkeområdet utvidet til å omfatte kulturlandskapet rundt 
bergstaden. I dag opererer prosjektet i hele Røros kommune, og i 2019 ble prosjektet utvidet på 

permanent basis til å omfatte hele Circumferensen. 

Uthusprosjektet er organisert på den måten at det er lokale håndverkere som utfører oppdrag for 
prosjektet. I de første årene prosjektet var i drift var det stort sett enkeltmannsforetak som var tilknyttet 

prosjektet, mens det i de senere årene har kommet til en del mellomstore firma som er registrert som 
AS. Dette speiler den øvrige utviklingen innen byggenæringen. I dag er det 20 firma som utfører det 

meste av arbeidet for prosjektet. 

Helt siden Uthusprosjektet ble etablert har det vært to hovedmålsettinger med prosjektet; 1) 

Istandsetting av uthus og andre konstruksjoner tilknyttet verdensarvverdiene 2) Utvikling av/opplæring i 
tradisjonelt håndverk. Uthusprosjektet er i dag et av de viktigste redskapene vi har for ivaretagelse av 
verdensarvverdiene innenfor verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen. 

Istandsettingskostnadene har siden starten vært et spleiselag mellom Riksantikvaren, kommune og den 
enkelte huseier, der staten dekker 65 %, kommunen 15 % og den enkelte eier 20 %. Dette gjør at 

prosjektet har den desidert beste tilskuddsordningen for eiere i norsk sammenheng. 

Uthusprosjektet samarbeider tett med Rørosmuseet-Bygningsvernsenteret i opplæring og kursing i 

tradisjonelt håndverk. Hovedmålgruppa har hele tiden vært lokale håndverkere med interesse for feltet, 
men vi forsøker også å rette oss inn mot elever på videregående skole for å jobbe med rekruttering til 
bygningsvernet. Det arrangeres jevnlig åpne møter for håndverkere i regionen hvor det blir tatt opp 

ulike tema innenfor bygningsvernet. I tillegg kjøres det større og mindre kurs og workshops i generelle 
og mer spesialiserte emner. En av hovedtankene bak Uthusprosjektet har vært at den kunnskapen som 
håndverkerne opparbeider seg gjennom arbeid og opplæring i prosjektet skal videreføres i oppdrag som 

de samme håndverkerne gjør på privatmarkedet. På den måten spres kunnskap og ferdigheter ut i 

samfunnet. 
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I 2019 hadde Uthusprosjektet et totalbudsjett på kr. 7,7 millioner eks. mva., hvorav 5,5 millioner 
utgjorde arbeid med istandsetting av uthus og andre konstruksjoner. Kr 600 000,- eks. mva. var avsatt til 

opplæring og kursvirksomhet. Det meste av tjenester og materialer som kjøpes inn gjennom prosjektet 

leveres av lokale aktører. 

Du kan lese mer om uthusprosjektet her 

  

 

Folkehelse 
 
 

Folkehelse er et av fire satsingsområder i kommunens samfunnsdel. I 2019 er det tre prosjekter/tiltak 
som har gjort seg ekstra godt bemerket; Program for folkehelsearbeid i Trøndelag og Sofakampen Røros 

Kommune og HUNT. I tillegg har det vært arbeidet kontinuerlig med å ta tak i satsningsområdene i 

Folkehelseplanen «Pulsen i folket» fra 2017. 

Program for folkehelsearbeid er ei nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- 
og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere. Folkehelseprogrammet er et 
utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme 

befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord. 
Hovedstrategien i programmet er å legge til rette for at kommuner utvikler og prøver nye tiltak, 

arbeidsmåter og metoder i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og med støtte fra 
kunnskapsmiljøer og fylkeskommunen. Røros Kommune ble i 2019 tatt opp i programmet ved å ha 
uteområdene ved mellomtrinnet og ungdomsskolen som satsningsområde. Hovedmålet er bedre 

psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge ved å lage et attraktivt uteområde for mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet. Dette er et langsiktig arbeid som vil pågå fram til 2023. 

Sofakampen Røros Kommune var et samarbeid mellom kommunen og Sparebank 1 SMN i 
sommerhalvåret 2019. Via appen Trimpoeng ble det registrert ca 900 deltagere og over 20 000 
enkeltturer i kommunen vår. Dette skapte stort engasjement blant mange, og tilbakemeldingene var 

gode på opplegget. Spesielt bemerket mange at de fikk oppleve turområder de ikke hadde vært på 
tidligere. I tillegg resulterte alle turene i at skolene og barnehagene i kommunen til sammen fikk 65 000 

kr fra Sparebank 1 SMN til kjøp av aktivitetsutstyr. 

HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag) ble gjennomført på høsten blant alle innbyggere over 18 år. 

Røros Kommune endte opp med en svarprosent på 65,7%. Av de 27 kommunene i Trøndelag som 
deltok, tok vi en 3.plass. Det å oppnå en såpass høy svarprosent i en undersøkelse er meget bra. Vi vil 
derfor rette en stor takk til alle som tok seg tid til å bidra. Dette vil være med å danne grunnlaget for 

bedre folkehelse i kommunen vår. 

 

Samisk forvaltningsområde 
 

 

http://uthusprosjektet.no/
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Kommunen ble samisk forvaltningsområde 1. juli 2018. Helt siden vi ble innlemmet har vi hatt fokus på 
at vi skal bli en så god forvaltningskommune som mulig. Men dette vil ta tid, og vi må bygge sten på 

sten. Utviklingen av samisk forvaltningsområde skjer på ulike nivå. Det er både et 
organisasjonsutviklingsarbeid, samtidig som det bidrar til utvikling av tjenestene våre. Ikke minst er det 

et stort samfunnsutviklingsarbeid som involverer mange aktører og innbyggerne i sin helhet. 

I 2019 har satsningsområdet til Sametinget vært barn og unge. Vi får tildelt midler til basis- og 
betjeningsdel og aktivitetsdel. Vi har brukt tildelte midler fra aktivitetsdelen på samisk språk- og 

kulturarbeid spesielt rettet mot barn og unge. 

Vi har kjøpt inn materiell til barnehagene. Hovedinnkjøp her var en «voesse» (sekk) til alle barnehagene 
i kommunen, fylt med samiske ting, lesestoff og informasjon. Barnehageansatte har fått 

kompetanseheving i samisk kultur, og vi har hatt språkstimulering i barnehagene. 

Kulturskolen har hatt workshop for sine ansatte, og det er opprettet alternative aktiviteter, som vætna-

workshop (kunst og håndverk). 

Vi har utlyst stipend for de som har tatt samisk utdanning eller kurs, og fikk mange søkere som hver fikk 

stipend for å utvikle sitt språk. Det har foregått et omfattende kulturarbeid ved at vi har bidratt til 

festivaler, filmproduksjon, oversetting og etablering av samisk stedsnavnsutvalg. 

Skolene arrangerte språk-uke i uke 43, en uke fylt med aktiviteter for skolebarna hver eneste dag. Det 
har vært forestilling med joik. Det har vært leseprosjekt og lesestund på biblioteket. Kort sagt, 

aktiviteten har vært stor på det samiske området, spesielt for barn og unge. 

Kommunen fortsetter bygginga med å bli en god forvaltningskommune. Kommunens logo og visjon ble 
oversatt og grafisk profil ble oppdatert i 2019. Et arbeid som startet i 2019, og som fortsetter i 2020, er 

jobben med å få skilt på samisk. For at vi skal få skilt på samisk må vi først oversette stedsnavn. Vi 
etablerte derfor et stedsnavnsutvalg i 2019, og dette utvalget skal jobbe med å få offisielle stedsnavn i 

kommunen. Når dette er på plass, og godkjent av Sametinget, vil arbeidet med skilting begynne - og det 

blir mer synlig at vi er samisk forvaltningskommune også for utenforstående. 

 

Regionalt samarbeid 

 
 
Røros som «grensekommune» kan ha sitt ståsted i ulike samarbeidsområder, men er med sin 

beliggenhet et regionsenter. Røros som den sørligste kommunen i Trøndelag og som grensekommune til 
annet fylke, har vært aktiv i flere regionsamarbeid. Interessepolitikk og ulike samarbeidsbehov krever 
samarbeid i ulike retninger geografisk. Det er mange behov som skal fylles, men det er også viktig at 

disse samarbeidene gir hver deltakende kommune en merverdi og at det sikrer optimal 
ressursutnyttelse. Deltakelse i flere regionråd krever store ressurser for at de skal kunne følges opp 

godt. 

I 2019 kom vi til et vegskille der vår regiontilknytning måtte opp til vurdering og følgelig også tilhørighet 

til regionråd. Etter at Trøndelag ble ett fylke fra 2018, ble de kommuner som ikke hadde regionråd fra 
før, delt inn i regioner. Røros ble med i Trøndelag Sør, som i tillegg består av Oppdal, Rennebu, Holtålen, 
Midtre Gauldal og Melhus. Med bakgrunn i dette og en vurdering av Røros kommune sin rolle i 

regionrådet for fjellregionen de senere år, vedtok kommunestyret å melde seg ut av dette regionrådet 

https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/samisk-sprak-og-kultursekk-voesse/
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fordi det også er veldig ressurskrevende å være aktiv i to regionråd. Det ble også framhevet at det nå var 

viktig å posisjonere seg i sørdelen av nye Trøndelag. 

Samarbeidsarenaer må imidlertid videreutvikles i tråd med endringer og behov. For Røros handler det 
om å ta ansvar for rollen som regionsenter gjennom større utviklingsoppgaver og -prosesser og 

interessepolitiske områder. Beslutningen i 2019 om å gå ut av regionrådet var derfor under forutsetning 
av at områder som infrastruktur, reiseliv, utdanning og verdensarv fortsatt må være bærebjelker i 
samarbeidet i fjellregionen. Dette må ivaretas på en samarbeidsarena men i en annen  og mer 

formålstjenlig form. 

Det tar tid å etablere og utvikle et regionsamarbeid. Regionråd Trøndelag Sør er helt i støpeskjeen, men 
i 2019 så vi også konturene av at dette regionrådet også har interessepolitiske fellesnevnere med 
regionrådet for Fjellregionen. Til sammen kan disse to regionene arbeide felles om noen overordnede 

tema som gjør at de sammen står opp for innlandet.  

Som en konsekvens av utmelding av regionrådet for Fjellregionen, meldte Røros kommune seg inn i 

Fjellnettverket. Dette består av ulike "fjellkommuner"  og noen fylkeskommuner i Norge som arbeider 
med felles problematikk og utfordringsområder samtidig som de løfter fram styrkene og 

mulighetsområdene i fjellkommunene. 

Regionalt samarbeid inneholder også et samarbeid i en arbeidsregionen Røros, Os og Holtålen 

kommuner. De tre kommunene har en lang historie med interkommunalt samarbeid innenfor ulike 
tjenester. Utvikling av nye samarbeidsområder har stått på stedet hvil etter at det ikke ble noe av 
prosessen rundt kommunesammenslåing. Det har vært et tilbakevendende tema at samarbeidet bør 

evalueres for å kunne stake ut kursen videre. Dette ble ikke gjennomført i 2019, men skal startes opp i 

2020. Det er viktig å få belyst både organisasjonsform, økonomi og styring av de ulike områdene.  

De ulike samarbeidsområdene blir omtalt under sine respektive kapitler og tjenester. 

  

 

Miljø og bærekraft 
 

 

Røros kommune startet arbeidet om å bli et miljøfyrtårn 

Røros skal være et godt sted å bo, og et sted det er lett å ta miljøvennlige valg. Røros startet derfor opp 
arbeidet om å bli den første kommunen som miljøfyrtårnsertifiserer hele kommuneorganisasjonen 
samtidig. I løpet av året fikk vi på plass over 50 miljøfyrtårnansvarlige i organisasjonen, som etter 

opplæring og veiledning, startet kartlegging av miljøarbeidet i sitt bygg. Vi har som mål å bli sertifisert i 

løpet av våren 2020. 

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og andre miljøproblemer er de største utfordringene verden 
står overfor i dag. Det er derfor viktig med god kunnskap om hva som påvirker det og hva vi kan gjøre 

for å sikre et godt miljø i vår region. Vi har de siste årene laget et planverk som skal sikre et bærekraftig 
samfunn. Alt fra næringsarbeid til folkehelse- og kulturarbeidet skal bidra til at Røros blir et samfunn vi 
kan leve godt i uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. I 2019 var det en tverrpolitisk 

enighet om å gjøre handling ut av ideer og planer, og ta klimaet og miljøet på alvor.  

https://www.miljofyrtarn.no/
https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/sammen-med-barna-om-miljoet-og-forste-kommune-med-en-sa-stor-miljofyrtarnsatsing/
https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/sammen-med-barna-om-miljoet-og-forste-kommune-med-en-sa-stor-miljofyrtarnsatsing/
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Delte ut kommunens første miljøpris 
Ordfører, Hans Vintervold, delte ut kommunens første miljøpris i 2019 på FN-dagen 28. oktober. Prisen 
gikk til Rolf L. Feragen. Han vant prisen etter å ha gjennom lang tid vist et usedvanlig miljøengasjement 

gjennom sin gårdsdrift. Fra og med 2019 skal Røros dele ut miljøprisen årlig.  

 

Foto av Rolf L. Feragen tatt av Marit Manfredsdotter 

FNs bærekraftsmål iet lokalt perspektiv 

FNs bærekraftsmål ser på miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De peker på at demokrati, 

godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene hjelper oss til 
å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. FNs 

bærekraftsmål er et spennende rammeverk for lokalpolitikken som også setter vår egen politikk og våre 
prioriteringer i et internasjonalt perspektiv. I 2019 startet Røros kommune å kartlegge i hvilken grad 
målene til kommunen samsvarer med FNs bærekraftsmål. Dette arbeidet fortsetter vi med i 2020 når vi 

skal utarbeide kommunens planstrategi for de neste fire årene. 

https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/miljoprisen-gar-til-rolf-l-feragen/
https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/miljoprisen-gar-til-rolf-l-feragen/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://roros.kommune.no/fn/
https://www.miljofyrtarn.no/
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Røros - sertifisert som et bærekraftig reisemål for tredje gang 
Røros kommune ble i 2013, en av de første i Norge, sertifisert som et bærekraftig reisemål. En 
remerking for tre år ble gjennomført i 2016 og i 2019 ble vi remerket på nytt. Arbeidet startet opp i 2018 

og som en del av dette arbeidet laget vi en handlingsplan som beskrev både aktiviteter og tiltak for 
videre arbeid. Med bærekraftig reiseliv arbeides det for at turisme skal ivareta miljø og lokal kultur, med 

mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokalbefolkning, reiselivsbedrifter og turister. 
Innovasjon Norge er ansvarlig for merkeordningen Bærekraftig reiseliv. Arbeidsgruppa for remerking 

besto av representanter fra Destinasjon Røros, Rørosregionen næringshage as og Røros kommune. 

https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2019/06/BK_Reisemaal_handlingsplan.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/
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Foto: Daglig leder i Destinasjon Røros Tove Martens, næringssjef i Røros kommune Ole-Kjetil 

Lagaard og prosjektmedarbeider i Rørosregionen Næringshage Tone M. Ruud 

 

Framtidas trygghet, helse og omsorg 

 
 

Økonomi 

Prosjektet er innenfor de gitte økonomiske rammer og styres i henhold til fremdrift og økonomiplan. 

Prosjektet er fremdeles innenfor handlingsrom på forventede tillegg. Nå er både byggetrinn 1 og 2 
ferdig prosjektert, så det forventes at andelen tillegg som følge av uforutsette ting vil være mindre 

fremover. Det er innvilget tilskudd på energipark fra Enova på kr 480.000, bruk av massivtre 
kr.1.500.000 . I tillegg søkes det om tilskudd på kostnader med pasientvarslingsanlegg og 

velferdsteknologi. 

Fremdrift 

Fremdrift på Byggetrinn 1 er i samsvar med plan (pr 01.04.20), og planlagt overtakelse av BT1 er i 
august. Videre fremdrift er litt usikkert med tanke på innvirkninger korona viruset har. Vi ønsker å holde 
hjulene i gang innenfor de retningslinjer og rammer en har, men fremdrift og levering er avhengig av 

vareleveranser og arbeidsflyt. 
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SHA -Sikkerhet helse og arbeidsmiljø 

Det er så langt ikke avdekket noen alvorlige hendelser på byggeplassen. Det har vært noen mindre 
personskader. Byggherren følger opp arbeid mot sosial dumping og tar ulike kontroller og stikkprøver 
med jevne mellomrom. Dette kan være boforhold, arbeidsavtaler og lønnslipper, samt registreringer inn 

og ut av byggeplass og flere andre tiltak. 

Generelt er det grunn til å berømme Ruta AS for høy grad av profesjonalitet i prosjektet.  

  

Det er opprettet en egen prosjektgruppe som jobber mot grensesnittet i byggeprosjektet. Det er mye 
som skal være klart og gjennomtenkt før nytt bygg tas i bruk. Dette omhandler bl.a. hvordan tjenesten 

skal organisere seg, husleieavtaler for boliger med heldøgns omsorg (HDO), anskaffelser av en del 
inventar som f.eks sykesenger og pasientvarslingsanlegg, forberede og organisere flytting, midlertidige 
lokaler for noen tjenester og mange flere oppgaver. Det jobbes godt i prosjektgruppa og de er i rute i 

forhold til byggeprosjektet. 

Dagens status på byggeplassen 

Prosjektets nettsider 

 

Politiske saker og verbalvedtak 
 
 

  

  

 

Verbalvedtak 

 
 

Budsjett 2019 – økonomiplan 2020-2022 

Vedtatte verbalforslag/oversendelsesforslag – status  2019 

Status på oppfølging av de enkelte vedtakene står i uthevet skrift 

Repr. J.I.Tronshart kom med følgende endringsforslag til punkt 4. på vegne av AP, SV og RL.  

1. Det overføres kr. 300.000 til dekning av trygghetsalarm. Trygghetsalarm blir med dette gratis for de 

som p.t. har fått innvilget dette tjenestetilbudet. 

https://kunde.byggekamera.no/?u=overhagaen-bhv&camera=BK0159-12&width=fullsize
https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/
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Fulgt opp 

2. Skolehelsetjenesten styrkes med kr. 300.000 

Fulgt opp 

3. Kommunestyret gir en underskuddsgaranti på inntil kr. 200.000.- for arbeidet med å etablere 

desentralisert høgskoleutdanning. 

Informasjon om vedtaket er sendt Røros Ressurs 

4. Det bevilges kr. 150.000 for å starte opp arbeidet med en landbruksplan.  

Sak i FSK om prosess gjennomført. Arbeidet i gang. 

5. Det bevilges kr. 420.000 til Røros Turistkontor. 

Beløpet er overført. 

6. Vikarbudsjettet økes med kr.350.000.- for å unngå sommerstenging i Røros sentrumsbarnehage. 

Dette er fulgt opp 

7. Røros kommune deler ut en årlig miljøpris på kr. 15.000.-, første gang i 2019. Statutter for prisen 

legges fram til politisk behandling innen 30.05.2019 

Retningslinjer vedtatt. Sak om utdeling for 2019 i FSK 15. oktober 2019. Pris er delt ut. Les mer om 

dette i kapittelet "kommunen som samfunnsaktør" 

8.Rådmannen bes foreta en gjennomgang av turistkontorets virksomhet med tanke på bemanning, 

lokalisering og innhold i løpet av 2019. Dette legges fram for kommunestyret.  

Er drøftet med Destinasjon Røros (DR), kommer sak tidlig i 2020 i forbindelse med en orientering om 

DR og Turistkontoret. 

  

Verbalforslag fra AP, SV og RL: 

1. Rådmannen utarbeider sammen med ansatte i skole og barnehage en plan for å styrke tidlig innsats 
overfor barn med store sammensatte behov. Det er òg viktig å sette inn tidlig innsats overfor barn med 

skrive- og lesevansker. 

Plan for tidlig innsats vedtatt i kommunestyret 26. september 2019. Det kartlegges i barnehagene før 

skolestart, ved hjelp av kartleggingsverktøyet «Tras». Informasjonen bringes videre ved overgangen 
barnehage- skole. Begynneropplæringen i lesing og skriving, er under omlegging. Vi innfører veiledet 

lesing på småtrinnet. Det vil si at elevene får opplæring på nivå i små grupper, omtalt som TIEY (Tidlig 

Innsats Early Years) 
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2. Rådmannen bes sørge for et anbuds- og innkjøpssystem som vil kunne øke bruken av lokalprodusert 

mat i kommunale institusjoner. 

Dette er under stadig utvikling 

  

3. For en del funksjonshemmede har bassengtrening og svømmeopplæring blitt vanskeligere eller umulig 

etter at bassenget i Verket ble stengt. Vi ber derfor rådmannen rette en henvendelse til ledelsen i Verket 

v/styreleder for å få en oversikt over følgende: 

•  Hvor mye vil en rehabilitering (god nok til at det kan brukes) av bassenget i Verket koste? 

•  Hvor mye vil Verket måtte beregne seg fra kommunen (for skoleklasser og funksjons-

hemmede som skal ha trening) for å forsvare denne investeringen? 

På bakgrunn av dette vil en kunne vurdere om re-åpning kan være et alternativ til dagens ordning. 

Verket skisserer at det ikke er økonomisk mulig eller ønskelig å bygge basseng nå. I etterkant av dette 
har økonomileder, kommunalsjef og folkehelsekoordinator i samarbeid med Verket diskutert hva som 

ligger bak denne tilbakemeldingen. Resultatet av dette, er at vi nå er i en prosess hvor vi har utredet 
hvilke bassengbehov vi har, hvordan disse i dag blir dekket, og hvilke behov vi eventuelt ikke dekker i 

dag. Her har vi funnet ut at de aller fleste behov dekkes bra i dag, med unntak av at det finnes en 
mindre brukergruppe som ville hatt nytte av et tilbud i ekstra oppvarmet basseng, samt at det kan 
være ønskelig å kunne tilby noe ekstra svømmetrening til noen skolebarn som sliter med å nå 

læringsmål for 5. trinn. Det er helt uaktuelt for Verket å bygge basseng som kan være ekstra 

oppvarmet. De kan være klar for å se på saken igjen om ca fem år. 

I videreføringen av dette, skal vi utrede hvordan alternativer for bassengkapasitet for eventuelt å 

dekke de to nevnte behovene. Mulig forslag på alternativ vil kunne legges fram i løpet av våren 2020.  

  

4. Rådmannen bes i samarbeid med folkehelsekoordinator se på hvordan/hva kommunen kan gjøre for å 

minske ensomheten og opprette/skape trygghet for enslige eldre. 

Det ble i slutten av januar sendt inn en søknad til Helsedirektoratet om midler til aktivitetstiltak for å 
motvirke ensomhet og passivitet blant eldre. Midlene er tiltenkt tirsdagstrimmen på eldresenteret 
med et gratis lunsjmåltid i etterkant av trimmen. Måltidet vil også være åpent for de som ikke ønsker 

å være med på trimmen. Om vi får midler, så vil dette gjennomføres i tett samarbeid med Røros 
Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Røros. Folkehelsekoordinator vil videre gå i dialog med 

Pensjonistforbundet Røros og Eldrerådet på Røros for å innhente innspill til videre arbeid for å minske 
ensomheten og opprette/skape trygghet for enslige eldre. De besitter mye kunnskap og erfaringer 

som vil være nyttige i denne prosessen. 

Formannskapet er orientert om status folkehelsearbeid fra folkehelsekoordinator, arbeidet er godt i 

gang. 

5. Rådmannen bes vurdere muligheten for å lage et folkehelsefond som kan yte bidrag til forebyggende 

helsearbeid. 
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Den muligheten vi ser her, er at det kan gjøres et politisk vedtak i forbindelse med budsjettprosessen 
hvor deler av disposisjonsfondet brukes til folkehelse. Det kan også i tillegg til dette, sees på 

muligheten med å samarbeide med næringslivet om et felles folkehelsefond hvor det kan søkes om 

midler fra i løpet av året. 

6. Rådmannen bes vurdere hvordan Røros kommune i samarbeid med lokalt næringsliv, frivillige m.fl. 

kan sikre at alle elevene i grunnskolen får et sunt, næringsrikt lokalprodusert måltid pr. dag.  

Eget prosjekt skolemat med skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Formannskapet fikk orientering av 

prosjektleder om prosjektet i sitt formannskapsmøte 12. september 2019. 

7. Rådmannen intensiverer prosessen med å utvikle en heltidskultur i Røros kommune, med fokus på 

ufrivillig deltid. 

Formannskapet har fått en egen orientering om arbeidet med heltidskultur.  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Røros kommune 2018 var 81,33% noe som er 7,33 prosentpoeng 
høyere enn gjennomsnittlig stillingsprosent innen kommunal sektor. Kvinners gjennomsnittlige 
stillingsstørrelse er 79,55%, mens menn har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 89,55%. 

Hovedårsaken til dette skyldes at det er de kvinnedominerte arbeidsområdene innen oppvekst og 
omsorg som har mest deltid. Deltidsproblematikken her er igjen knyttet til turnusstrukturer, 

helgearbeid og bemanningsbehov. 

Som tidligere har vi i løpet av 2018 hatt fokus på deltidsproblematikk i forbindelse med utlysninger. 

Ved behov for ansettelser i deltidsstillinger, har vi vurdert deltidsansattes fortrinnsrett samt 
muligheten for å slå sammen vakante stillinger. Turnus og behovet for helgearbeid er en hovedkilde til 
deltidsstillinger innen omsorg ettersom det er færre heltidsansatte pr. helg enn det er på hverdag. Det 

jobbes ordinære vaktlengder hver tredje helg, noe som er i henhold til tariff. Av den grunn ble det 

høsten 2018 startet opp en prosess ved Gjøsvika sykehjem og TFF. 

Ved begge jobbes det med å se på alternative turnus- og arbeidstidsordninger. Dette er en langsiktig 
prosess som krever involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg er partene bundet opp 

av en forpliktende turnusavtale som gjelder ut året. Partene har som mål å starte opp nye 
prøveordninger fra nyttår 2020 noe som skal kunne redusere antallet små deltidsstillinger. TFF har 
satt i gang forsøk, og både ledelse, plasstillitsvalgt og verneombud er positive og ser fram til å få 

prøvd ut ny turnus. 

Oversendelsesforslag fra SV: 

Prioriteringer i 2019 fra vedtatt Klima- og Miljøplan. 

Administrasjonen legger fram egen sak innen 1.6.19 angående de punktene under hvor det er 

nødvendig for å få framdrift. 

  

1. Innen 1.4.2019: Røros kommune etablerer miljøledelse med månedlige møter med ordfører, 

varaordfører, rådmann og fagrådgivere. 

Faste møter i miljøledelsen er planlagt fra årsskiftet 2019/2020. 
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2. Oppstart 2019: Røros kommune starter prosess med miljøsertifisering av alle kommunens 

virksomheter. 

Igangsatt med framdriftsplan som tilsier at alle virksomheter skal være sertifisert i løpet av første del 
av 2020. Sertifiseringen er noe forsinket grunnet Koronasituasjonen, men forarbeidet til sertifisering 

er ferdig i henhold til plan. 

3. Røros kommune tar hensyn til klima- og miljøkonsekvenser i alle planleggings- og 

rapporteringsprosesser. 

I prosessen med innføringen av Framsikt vil FNs bærekraftmål etter hvert ligge til grunn for alle plan - 
og rapporteringsprosesser. Vi ønsker å peke på de mest relevante indikatorene for å oppfylle 
bærekraftmålene, hvorav miljø er et av tre fokusområder. Det er også lagt frem et eget klimabudsjett 

i Framsikt fra 2020. 

Mange av kommunene og fylkeskommunene som nå slår seg sammen ønsker å bruke FNs 

bærekraftmål som et rammeverk for lokal samfunnsutvikling. Røros kommune ønsker å få til en 
lignende løsning. Vi ønsker å forenkle oppgaven med å måle og følge dem opp, slik at det skal bli 

enklere å komme i gang og å gjennomføre og følge opp. Det legges opp til en omfattende prosess i 
organisasjonen på dette, med oppstart i forbindelse med en større brukerkonferanse i slutten av 

november i regi av Framsikt. 

  

4. Oppstart 2019: Røros kommune styrer arealbruken mot fortetning, der dagliglivets gjøremål skal ligge 

innen gangavstand eller sykkelavstand. 

Tema i områdeplan sentrum, arealplan og kommunedelplan sentrum. Boligplan (med 10 

minuttersbyen) og regulering av Tollef Bredals vei 

  

5. Oppstart 2019: Røros kommune samarbeider med fylket om plan for gang- og 

sykkelveier. 

Her må områdeplan for sentrum vedtas med gang og sykkelveier, som blir grunnlag for søknad om 
finansiering. Denne saken er fortsatt i prosess, jf vedtak av områdeplan i kommunestyret 26. 

september 2019. 

  

6. Tiltak i ny Trafikkplan: Røros kommune reduserer støy- og luftforurensing ved å ha restriktive 

virkemidler mot biltrafikken i sentrum. 

Det som ligger bak her er mulig bilfrie soner i sentrum. Før dette kan etableres må en få på plass 

ordninger for parkering. Eksempel parkeringsanlegg på utsida av jernbanen.  
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7. Oppstart 2019: Røros kommunes egne kjøretøy blir ved utskifting byttet til utslippsfrie  

kjøretøy der det er mulig. 

Skiftes ut i 2020, kjøp av el varebil lagt inn i budsjett 2019 

  

8. Røros kommune forsterker arbeidet for utslippsfri kollektivtransport.  

Dette er ikke lagt fokus på dette så langt. 

  

9. Oppstart 2019: Røros kommune prioriterer miljøvennlige energiforsyningsløsninger og bygningsformer 

i utbyggings- og transformasjonsområder. 

Følges opp, bl.a med Øverhagaen-prosjektet 

  

10. Oppstart 2019: Røros kommune jobber for at rørossamfunnet øker bruken av egenprodusert og 

fornybar energi. 

Er i samtaler med Ren Røros 

  

11. Oppstart 2019: Røros kommune samarbeider med fagmiljøer om energieffektivisering av eldre bygg.  

Igangsatt 

  

12. Oppstart 2019: Røros kommune bidrar til at fossilt brensel til oppvarming blir faset ut i 

Rørossamfunnet. 

Igangsatt 

  

13. Røros Kommune arbeider aktivt videre for å øke andelen kortreist mat i regionen, både når det 

gjelder produksjon, foredling og forbruk. 

Kompetanseløft lokalmat og reiseliv, andre aktører i hovedsak  

Landbruksplan – fokus her 
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14. Røros kommune skal samarbeide med FIAS for økt gjenvinning alle typer avfall i 

Rørossamfunnet. 

Er ivaretatt i forbindelse med avfallsplanen som ble behandlet i høst. Det er søkt på klimasatsmidler 

for å utvikle avfallssystemer i sentrum for beboere og publikum, men denne fikk vi avslag på. Må 
fortsatt arbeidet med denne. Det er også samtaler med lokalt næringsliv for å finne felles løsninger 

med mulig utgangspunkt i FoU-samarbeid. 

  

15. Røros kommune reduserer plastbruk i egne virksomheter til et minimum, og arbeider for at 

næringslivet gjør det samme. 

Hele Røros kommune skal miljøfyrtårnsertifiseres ila 2019. Plastreduksjon er et naturlig fokusområde 

her.  

  

16. Oppstart 2019: Røros kommune initierer Facebook-forum for deling av utstyr i 

Rørosregionen. 

Eksisterer det ikke allerede slike forum/grupper? Det kan sikkert også finnes enda bedre løsninger. 

Enten ved å ta kontakt med administratorene i de gruppene som eksisterer og endre litt på 
beskrivelsen av gruppen eller å opprette en egen gruppe. Men uansett at vi tar en vurdering av den 

mest hensiktsmessige løsningen. 

  

17. Første gang 2020: Røros kommune fremlegger et årlig klimaregnskap 

Klimabudsjett og klimaregnskap er også en del av innføringen av miljøfyrtårn og Framsikt.  

  

 

Behandlede saker Røros kommunestyre 

 
 
1/19 KOMMUNEKOMPASSET UTVIKLINGSSTRATEGI 2018-2020 – STRATEGI FOR UTVIKLING AV 

NÆRDEMOKTRATI OG MEDBORGERDIALOG – ARBEIDSMØTE 

2/19 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMHANDLINGSSTRATEGI FOR DIGITAL UTVIKLING FOR 

KOMMUNENE I TRØNDELAG 2018-2021 

3/19 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - FELLES STRATEGI FOR DIGITAL TRANSFORMASJON AV RØROS, 

OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER 
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4/19 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS - 2019 

5/19 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER - HVORDAN SIKRE ARBEIDET MED BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING 

PÅ RØROS 

6/19 RÅDMANN I RØROS KOMMUNE - TILSETTING 

7/19 FORUTSIGBARHETSVEDTAK OM BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER 

8/19 KOMMUNEPLANENS AREALDEL- 1. GANGS BEHANDLING 

9/19 SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER 2018 

10/19 BRIDGE-RAPPORTER 2018 - 2019, OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET 

11/19 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018 

12/19 KULTURMINNEPLAN - PLANPROGRAM 

13/19 VALG AV VALGSTYRET - 2019 

14/19 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 21 MARS ANGÅENDE EIENDOMSSKATT 

15/19 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER - MILJØPATRULJEN - KOMMUNESTYRET 21.03.2019 

16/19 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER - MULIGHETSSTUDIE FOR Å KARTLEGGE MULIGE BOLIGOMRÅDER 

17/19 ANMODNING OM EKSTRAORDINÆRT KOMMUNESTYREMØTE OM EIENDOMSSKATT 

18/19 SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER - 2019 

19/19 STARTLÅN 2019 

20/19 ANSKAFFELSE AV CHROMEBOOK I RØROSSKOLENE 

21/19 KONTROLLRAPPORT 2018 - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 

22/19 TILSLUTNING TIL ICAN`S BYOPPROP 

23/19 FRITAK FRA VERV 

24/19 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 

25/19 FRITAK FRA KOMMUNALE VERV 

26/19 DIALOGKONFERANSE 1 - PROGRAM ØKONOMIPLAN 2021-2023 

27/19 REFERATSAK - KOMMUNESTYRET - FELLES LANDBRUKSAVDELING ÅRSMELDING 2018 
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28/19 RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2018 

29/19 EIERSKAPSMELDING 

30/19 REVISJON AV AVFALLSPLAN-KOMMUNEDELPLAN FOR AVFALL OG MILJØ 2019-2025 

31/19 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 23.05.2019: KLIMAKRISEN SOM NASJONAL 

NØDSITUASJON 

32/19 OM EIENDOMSSKATT 

33/19 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER I KOMMUNESTYRET 23.05.2019 

34/19 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019 

35/19 GARANTISTILLELSE VERKET 

36/19 PRIORITERING AV SATSINGSOMRÅDER ETTER DIALOGKONFERANSE 1 

37/19 PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I TRØNDELAG 

38/19 BARNEHAGEUTREDNING - "DEN GODE RØROSBARNEHAGEN" 

39/19 BOLIGPLAN 2019 - 2029 

40/19 FRAMTIDIG BIBLIOTEKLOKALER I RØROS SENTRUM 

41/19 STRATEGI FOR UTVIKLING AV NÆRDEMOKTRATI OG MEDBORGERDIALOG 

42/19 HELSEPLATTFORMEN, OPPDATERING OG VEIEN VIDERE 

43/19 SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER 2018 - 2019 

44/19 RULLERING AV KULTURSKOLEPLAN 

45/19 TILDELING AV ENERETT FOR BEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 

46/19 REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 

47/19 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR 

REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN RØROS SENTRUM 

48/19 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER, KOMMUNESTYREMØTE 28.08.19 

49/19 EIERSTRATEGISKE VURDERINGER 

50/19 OMRÅDEPLAN FOR RØROS SENTRUM - TREDJE GANGS BEHANDLING 

51/19 BARNEHAGEUTREDNING - "DEN GODE RØROSBARNEHAGEN" 
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52/19 TIDLIG INNSATS I RØROSBARNEHAGEN OG RØROSSKOLEN 

53/19 TILSTANDSRAPPORT RØROSSKOLEN 

54/19 SALG- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 

55/19 SELSKAPSAVTALE MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 

56/19 SATSER TIL FOLKEVALGTE FRA HØST 2019 

57/19 ORGANISERING REVISJON FJELL 

58/19 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET - BRIDGE-RAPPORT VÅR 2019 

59/19 GODKJENNING AV NYE BETALINGSSATSER - RØROS KIRKELIGE FELLESRÅD 

60/19 HØRINGSUTTALELSE – NVES FORSLAG TIL EN NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND 

61/19 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019 

62/19 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019 - 2023 

63/19 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN OKT. 2019- OKT. 2023 

64/19 VALG AV VARAORDFØRER PERIODEN OKT. 2019 - OKT. 2023 

65/19 VALG AV KONTROLLUTVALG PERIODEN 2019-2023 

66/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL KS 2019-2023 

67/19 VALG AV VALGUTVALG 2019 

68/19 MULIGHETSSTUDIE - FREMTIDENS LEGESENTER 

69/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020 

70/19 MØTEPLAN KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP 2020 

71/19 ENDRING AV RÅDMANNSTITTELEN 

72/19 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2019 

73/19 KJØP AV EIENDOM 

74/19 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KREFTINGVOLLEN - ANDRE GANGS BEHANDLING 

75/19 SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER 2018 - 2019 

76/19 UTVIDET SKJENKETID - BERGSTADENS HOTELL 
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77/19 VALG AV UTVALG FOR HELSE- OG OMSORG 2019 - 2023 

78/19 VALG AV UTVALG FOR OPPVEKST 2019 - 2023 

79/19 VALG AV UTVALG FOR KULTUR OG SAMFUNN 2019 - 2023 

80/19 VALG AV MEDLEMMER TIL SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG ANKENEMND FOR 

EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 

81/19 VALG AV ELDRERÅD FOR 2019 - 2023 

82/19 VALG AV RÅD FOR LIKESTILLING AV PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2019 - 2023 

83/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL FEMUNDSMARKA OG GUTULIA NASJONALPARKER, FEMUNDSLIA 

OG LANGTJØNNA LANDSKAPSVERNOMRÅDER 

84/19 VALG AV MEDLEMMER TIL RØROS FJELLSTYRE 2019 - 2023 

85/19 VALG AV MEDLEMMER TIL AURSUNDEN FJELLSTYRE 2019 - 2023 

86/19 VALG AV MEDLEMMER TIL FERAGEN FJELLSTYRE 2019 - 2023 

87/19 VALG AV MEDLEM TIL VERNEOMRÅDE FOR SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN 2019 - 2023 

88/19 VALG AV REPRESENTANT TIL FOROLLHOGNA NASJONALPARKSTYRE 2019 - 2023 

89/19 VALG AV MEDLEMMER TIL FOROLLHOGNA VILLREINNEMND 2019 - 2023 

90/19 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 2019 - 2023 

91/19 VALG AV KLAGENEMND 2019 - 2023 

92/19 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KONTROLLUTVALG FJELL IKS OG REVISJON FJELL IKS 2019 - 2023 

93/19 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 

94/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL FORSTANDERSKAPET, RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK 2019 - 

2023 

95/19 VALG AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN RØROSMUSEET 2019 - 2023 

96/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET FOR RØROS FRIVILLIGSENTRAL 2019 - 2023 

97/19 VALG AV STYREREPRESENTANT I SMÅHAGENE BORETTSLAG 2019 - 2023 

98/19 VALG AV REPRESENTANT I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 2029 - 2023 

99/19 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2019 - 2023 



  Årsmelding 2019 
 

   Side 56 av 197   

100/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL FALKBERGET-RINGEN 2019 - 2023 

101/19 BARN OG UNGES REPRESENTANT I FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2019 - 2023 

102/19 KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET FOR DROSJESENTRALEN 2019 - 2023 

103/19 REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE- OPPNEVNING AV KOMMUNALE 

REPRESENTANTER I STYRINGSGRUPPA 2019 - 2023 

104/19 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPA FOR AAJEGE-SAMISK SPRÅK OG KOMPETANSESENTER 

PÅ RØROS 2019 - 2023 

105/19 OPPNEVNING AV FADDER TIL UNGDOMSRÅDET 2019 - 2023 

106/19 VALG AV REPRESENTANT TIL SKOLEUTVALGET VED RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE 2019 - 2023 

107/19 VALG AV STYREMEDLEM I STIFTELSEN INAF FOR PERIODEN 2019 - 2023 

108/19 VALG AV KOMMUNALE MEDLEMMER TIL HEIMEVERNSNEMNDA 2019 - 2023 

109/19 UTVIDELSE AV REFERANSEGRUPPE FOR UTHUS-PROSJEKTET OG VALG AV MEDLEMMER 2019 - 

2023 

110/19 VALG AV REPRESENTANT TIL IKA TRØNDELAG 2019 - 2023 

111/19 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE 2019 - 2023 

112/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL SAMISK RÅD TRØNDELAG - SAEMIEN RAERIE FOR PERIODEN 

2019 - 2023 

113/19 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 28.11.19: SITUASJONEN VED GJØSVIKA SYKEHJEM 

114/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020 

115/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT; VARSLINGS- OG YTRINGSKLIMA BLANT ANSATTE OG 

LEDERE I RØROS KOMMUNE 

116/19 VALG AV MEDLEMMER TIL REGIONRÅDET TRØNDELAG SØR FOR PERIODEN 2019 - 2023 

117/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 2019-2023 

118/19 TILSYNSAVGIFT FOR TOBAKK 

119/19 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 

 

Økonomiske kommentarer 
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Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
      
 Oppr. 

bud. 
Rev. bud. 

2019 
Regnskap Avvik i kr Regnskap 

i fjor 
Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue  -164 770 -164 770 -152 303 -12 466 -150 634 

Ordinært rammetilskudd  -158 242 -158 242 -175 365 17 123 -169 310 
Skatt på eiendom  -35 235 -35 235 -35 012 -223 -30 074 
Andre generelle statstilskudd  -3 000 -3 000 -1 689 -1 311 -1 655 

Sum Frie disponible inntekter -361 247 -361 247 -364 370 3 123 -351 673 
 

Kommunens sentrale inntekter består av skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre statstilskudd. 

Ved 2. tertial prognostiserte vi en merinntekt fra skatt på omlagt 4 millioner kroner. Andre statstilskudd 
utgjøres i hovedsak av rentekompensasjoner, disse ble ca. 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettert. 
Dette skyldes hovedsakelig lave lånerenter som igjen vises som et mindreforbruk under finanskostnader. 

Samlet sett ble sentrale inntekter da 3,1 millioner kroner høyere enn budsjettert for året, og bidro 
sammen med et positivt premieavvik fra pensjon på 8 millioner til at vi også i 2019 kunne bokføre en 
overskudd for kommunen, selv om dette overskuddet er det minste siden kommunen kom inn på 

ROBEK-listen i 2014. Renteutgifter var for året ca. 800' lavere enn enn budsjettert. 

 

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
      
 Oppr. 

bud. 
Rev. bud. 

2019 
Regnskap Avvik i kr Regnskap 

i fjor 
Finansinntekter/-utgifter      
Renteutgifter og andre finansutg 11 461 11 461 10 622 839 8 210 

Renteinntekter og utbytte -1 400 -1 400 -1 738 338 -1 268 
Avdrag på lån  21 500 21 500 21 499 1 19 242 
Sum Finansinntekter/-utgifter 31 561 31 561 30 383 1 178 26 184 
 

Avvikskommentarer for rammeområde 
 

 
  

  Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik mot budsjett 

Sentraladministrasjon 50 888 040 51 201 867 313 827 

Oppvekst 88 344 960 84 507 252 -3 837 778 

Helse 145 423 560 141 863 874 - 3 559 686 

Næring 420 000 420 000 0 

Kultur 19 547 764 19 480 339 -67 425 

Tekniske områder 23 109 124 16 283 340 -6 825 784 

Bygningsadministrasjon 14 291 225 12 126 496 -2 164 729 

Kirkelig administrasjon 3 760 889 3 665 400 -95 489 

Finans - 345 785 562 - 329 548 570 16 236 992 

Samlet avvik mot budsjett 0 0 0 

Kommunens budsjett for 2019, tilsa at 6 millioner kroner skulle avsettes til disposisjonsfond. Dette 

målet ble ikke nådd. Når regnskapet for året er avsluttet, var det bare mulig å sette av 1,8 millioner til 
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disposisjonsfond. Dette betyr at 4,2 millioner av den budsjetterte avsetningen til til disposisjonsfond må 
strykes. Denne strykningen er det redegjort for i egen note til årsregnskapet. I de foregående fire årene 

har årsregnskapet gitt mulighet til å sette av et større beløp enn budsjettert til disposisjonsfond. Det er 
kommunestyret som vedtar hvordan et overskudd skal disponeres, og dette overskuddet har dermed 
stått som sluttsum i regnskapet. Når regnskapet ikke oppnår budsjettert avsetning til disposisjonsfond, 

krever forskrift at differensen mellom budsjettert avsetning til fond og reelt resultat skal bokføres som 
en såkalt strykning. Om det ikke hadde blitt budsjettert noen avsetning til fond for 2019, ville 

årsresultatet vært 1,8 millioner, men så lenge den budsjetterte avsetningen var 6 millioner, må 4,2 
millioner strykes, og resultatet som vises i rapporter blir med det kroner 0,-. Disposisjonsfondet øker 

med andre ord med 1,8 millioner kroner selv om det i regnskapsrapportene vises kroner 0,- i sluttsum. 

Bak det beskjedne overskuddet ligger det betydelige økonomiske utfordringer. Samlet sett har 
kommunens virksomheter et merforbruk på 16,2 millioner kroner i forhold til årsbudsjettet som la opp 

til en avsetning til fond på 6 millioner kroner. Sett bort fra budsjettert avsetning til fonds betyr dette at 
kommunen i 2019 hadde et merforbruk i driften på 10 millioner kroner. Dette er dramatiske tall. At 

kommunen ender med et positivt resultat på tross av de store avvikene, skyldes betydelig merinntekter i 
finansområdet (ca. 4 mill, kommenteres i egen seksjon), og omlag 8 millioner kroner i premieavvik 
pensjon. Dette premieavviket har vært kjent og ventet gjennom året, men på grunn av at positive 

premieavvik i ett år gir økte pensjonskostnader i senere år, må dette ses på som kalkulatoriske inntekter 

som ikke på sikt kan finansiere et for høyt driftsnivå.  

Det har både i 1. og 2. tertials rapporter blitt rapportert om til dels betydelige avvik i flere virksomheter. 
Dette gjelder spesielt innen sykehjem, skole, helsetjeneste og bygningsadministrasjon. En del av 

avvikene skyldes kjente engangskostnader, spesielt innen tekniske områders utgifter knyttet til 
eiendomsskatt, og integreringstilskudd som vi i hele 2019 har kjent til at vil bli lavere enn budsjettert i 
2019. Detaljerte beskrivelser av avvik per virksomhet finnes i de enkelte virksomheters kapitler, her 

følger overordnede avvikskommentarer på rammenivå 

Sentraladministrasjon  

Sentraladministrasjonen har et lite mindreforbruk som i hovedsak skyldes stillingsvakanse. Ut over dette 

viser dette rammeområdet ingen betydelige avvik mot budsjett. lavere tilskudd fra Sametinget knyttet 
til vår status som samisk forvaltningsområde er kompensert med mindreforbruk på andre poster i 

regnskapet 

Oppvekst 

Oppvekst er spesielt preget av et betydelig merforbruk på Røros skole. Merforbruket knytter seg i 
hovedsak til vikarkostnader og ekstra personell som er satt inn som et resultat av behov hos 

enkeltelever. På Brekken skole skyldes merforbruket vikarkostnader. 

I Røros sentrumsbarnehage kommer det betydelige merforbruket i hovedsak fra vikarkostnader knyttet 

til korttids sykefravær. I økonomisk negativ retning virker også personalkostnader for styrket 

barnehagetilbud ut over det som kunne dekkes av sentral pott for dette formålet.  

Røros lærings- og veiledningssenter har prognostisert merforbruk gjennom hele 2019. Dette avviket ble 

noe mindre enn forventet. 
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Helse 

Merforbuk innen helse og omsorg kommer i hovedsak fra store ekstra personalkostnader på Gjøsvika 
sykehjem, økte lønns- og sosiale kostnader til leger i helsetjenesten, og vikarkostnader i hjemmebaserte 
tjenester. I tillegg til dette har en endring av utbetalingsmåned for helligdagstillegg for personell i 

turnustjeneste i løpet av 2019 ført til at det i året er utbetalt tillegg for 13 måneder. Denne endringen 

har gitt en bokført ekstrakostnad på omlag 0,5 millioner kroner som ikke kan anses som et driftsavvik.  

Kultur 

Kulturområdet har ingen betydelige avvik mot budsjett i 2019 

Tekniske områder 

I tekniske områder er det i 2019 et historisk høy merforbruk i forhold til budsjett på i underkant av 7 

millioner kroner. Om lag 1 million kroner av avviket kan knyttes til merkostnader i forbindelse med 
utfordringene vi har hatt innenfor eiendomsskatt. 1,5 millioner kommer fra oppmåling. Dette er et 
område som er budsjettert som et selvkostområde, men det er tydelig at det ikke er realistisk å oppnå 

selvkostdekning i dette området. Teknisk administrasjon har bokført betydelige kostnader knyttet til en 
større jordskiftesak som er avholdt i løpet av året. Innenfor kommunalteknikk er merforbruket på ca. 1 
million kroner. Dette avviket skyldes høye overtidskostnader på mannskaper og store uventede 

vedlikeholdskostnader på materiell. 

Brann og redningstjenestene har et avvik på i overkant av 1,5 millioner kroner i året. Avviket kommer fra 
kostnader knyttet til stor utrykningsaktivitet samt havari på en driftskritisk pumpe i forbindelse med 
brannslukking. Røros kommune er vertskommune for interkommunalt brannsamarbeid, blant annet 

med Os kommune. Brann-og redning har også et merforbruk på ca 1 million kroner på feiing. Feiing er et 
selvkostområde, men gebyrinntektene har i de senere år vært alt for lave til å oppnå selvkostdekning på 
området. det er gjort endringer i gebyrregulativ om bemanning som skal bidra til at reell 

selvkostdekning kan oppnås på dette området i løpet av 2020/2021. 

Kommunedirektøren ser alvorlig på at vi opplever så store budsjettavvik innen ett rammeområde. Det er 
derfor fra januar 2020 satt inn ekstra tiltak for å avdekke eventuelle avvik tidsnok i året til at det kan 
settes inn korrigerende tiltak. Kommunalsjefen med oppfølgingsansvar for området ble tilsatt høsten 

2019, og fører i samarbeid med økonomisjef og virksomhetsleder og avdelingsledere løpende 
økonomioppfølging for området med høyere frekvens og større detaljering enn hva som er normalt. Vi 
har sett tilsvarende utfordringer innen både oppvekst og helse- og omsorg i tidligere regnskapsår, og 

erfarer at en ved å i en periode sette ekstra fokus på rammeoppfølging vil kunne oppnå både en bedre 
prognostisering av årsresultat gjennom året, men også en betydelig bedre kvalitet på budsjettarbeidet. 

En stor del av avvikene vi ser for 2019 kommer ikke fra unødig bruk av midler, men mer på grunn av at 
kommende kostnader ikke er avdekket i budsjettprosessen. Når det gjelder brann- og redningstjenesten, 
er dette som kjent veldig aktivitetsbaserte tjenester, hvor vi i perioder vil måtte forvente budsjettavvik i 

både positiv og negativ retning. Det er vanskelig å tilføre denne virksomheten så store budsjettmidler at 

en en vil holde seg innenfor rammene uavhengig av hvor mange utrykninger som gjøres i løpet av et år.  

Avvikene som kommer fra selvkostområdene forventes lukket gjennom justering av gebyrer for feiing. 
Når det gjelder oppmåling er det vanskelig å se for seg at det lar seg gjøre å oppnå reell selvkost på 

dette området. Kommunedirektøren vil komme med en egen sak på dette innen budsjettbehandlingen 

for 2021. 
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Bygningsadministrasjon 

Merforbruket på ca 2,1 millioner kroner har vært meldt i tertialrapporter gjennom 2019. Dette området 

har over tid hatt for små økonomiske rammer. Denne underdekningen er forsøkt justert inn i 
økonomiplanen for 2020 til 2023, og det forventes at budsjettjusteringer sammen med løpende 

kostnadsreduserende tiltak skal bringe området i balanse i løpet av økonomiplanperioden. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Sentraladministrasjon 
 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Politisk styring 4 321 3 849 3 636 3 636 -685 -18,8 % 

Revisjon og kontroll 779 784 826 826 47 5,7 % 
Administrasjon 23 736 22 318 33 301 33 301 9 565 28,7 % 
Forvatningsutgifter 536 553 30 30 -506 -1682,7 % 

Administrasjonslokaler 34 62 0 0 -34 0,0 % 
Pensjon 2 2 0 0 -2 0,0 % 
Diverse fellesutgifter -847 213 217 -1 240 -393 -31,7 % 

Førskole 9 015 9 668 8 328 8 328 -688 -8,3 % 
Grunnskole 3 885 3 419 307 1 764 -2 121 -120,3 % 

Samisk språkforvaltning 22 -1 462 0 0 -22 
-1104638,0 

% 
Styrket barnehagetilbud 52 114 0 0 -52 0,0 % 
Voksenopplæring 140 92 17 17 -123 -738,3 % 

Skolefritidstilbud 97 43 0 0 -97 0,0 % 
Førskolelokaler og skyss 35 101 0 0 -35 0,0 % 
Skolelokaler 108 253 0 0 -108 0,0 % 
Skoleskyss 2 053 2 010 2 100 2 100 47 2,3 % 

Aktivitetstilbud barn og unge 24 26 5 5 -20 -408,1 % 
Foreb,helsest. og skolehelse 198 135 72 72 -127 -176,6 % 
Annet forebyggende helsearbeid 661 519 542 542 -119 -21,9 % 

Aktivis. eldre og funksjohemmede 23 22 7 7 -16 -239,6 % 
Diagnose, behandling, rehabiltering 911 682 3 3 -909 -33209,6 % 
Sosial rådgivning og veiledning 110 113 0 0 -110 0,0 % 

Tilb.til personer m/rusproblem 41 14 0 0 -41 0,0 % 
Barneverntjeneste 119 66 0 0 -119 0,0 % 
Barneverntiltak i familien 6 12 0 0 -6 0,0 % 

Barneverntilt.utenfor familien 44 30 0 0 -44 0,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 1 456 1 699 197 197 -1 259 -638,7 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 2 491 2 999 1 309 1 309 -1 182 -90,2 % 
Botilbud i institusjon 25 83 0 0 -25 0,0 % 

Kommunalt disponerte boliger 36 40 0 0 -36 0,0 % 
Introduksjonsordningen 81 33 0 0 -81 0,0 % 
Kvalifiseringsordningen 24 93 0 0 -24 0,0 % 

Tjenester utenfor ordin. 203 88 0 0 -203 0,0 % 
Plansak 25 60 0 0 -25 0,0 % 
Byggesak 28 7 0 0 -28 0,0 % 

Kartsak 49 59 0 0 -49 0,0 % 
Kommunal næringsvirksomhet 0 0 215 215 215 100,0 % 
Tilr.legg.bistand næringsutvikling 13 174 0 0 -13 0,0 % 

Landbruksforvaltning 8 33 0 0 -8 0,0 % 
Komm. veier/miljø-og sikkerhetstiltak 0 111 0 0 0 0,0 % 
Forebygg. av brann og ulykke 68 32 0 0 -68 0,0 % 

Brann og ulykkesvern 231 279 0 0 -231 0,0 % 
Distribusjon av345 vann 16 1 0 0 -16 0,0 % 
Avløpsrensing 45 5 0 0 -45 0,0 % 
Kloakknett/tømming av septik 5 1 0 0 -5 0,0 % 
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Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Naturforvaltning/friluftsliv 2 0 0 0 -2 0,0 % 
Kulturminnevern 111 251 -10 -10 -122 -1187,1 % 

Bibliotek 76 105 63 63 -13 -20,9 % 
Kino 14 1 0 0 -14 0,0 % 
Musikk- og kulturskoler 57 66 10 10 -47 -451,5 % 
Andre kulturaktiviteter 24 141 0 0 -24 0,0 % 

Kommunale kulturbygg 34 120 28 28 -5 -19,3 % 
Renter/utbytte og lån -341 -537 0 0 341 0,0 % 

Sum 50 888 49 582 51 202 51 202 314 0,6 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

100-Sentraladministrasjon 50 888 49 582 51 202 314 0,6 % 

Sum 50 888 49 582 51 202 314 0,6 % 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,60 % 2,26 % 3,86 % 

 

 
 

Sentraladministrasjon 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
I sentraladministrasjonen får virksomhetene all nødvendig bistand innen økonomi, personal, IT, arkiv 
og kommunikasjon. I tillegg rommer sentraladministrasjonen en del spesialfunksjoner som ikke er skilt 
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ut i egne virksomheter. For en full oversikt over de ulike funksjonene i sentraladministrasjonen vises det 

til organisasjonskartet foran i årsrapporten. 

Det er av vesentlig betydning for Røros kommune som tjenesteleverandør at det bygges en solid og 
effektiv stabsfunksjon i sentraladministrasjonen for å sikre at virksomhetene kan jobbe mest mulig 

effektivt og bruke sine ressurser i størst mulig grad på produksjon av viktige tjenester for brukerne. I 
2015 ble Røros kommune omorganisert til etter en såkalt 2-nivå-modell. En effektiv og velfungerende 

stab/støttefunksjon er en forutsetning for at en slik organisasjonstype skal fungere godt.  

 

Utvikling og utfordringer 

 
Det er blitt jobbet godt i sentraladministrasjonen i 2019. Det har vært noen ubesatte stillinger som har 

ført til knapphet på kapasitet. Dette gjelder blant annet funksjonen som kommunalsjef for organisasjon 
og samfunn som i stor grad er blitt ivaretatt av rådmannen inntil ny kommunalsjef ble ansatt i 

september 2019. Det har også vært noen langtidssykemeldinger som har ført til at fremdriften på noen 

områder er blitt redusert. 

Den nye organisasjonsmodellen for sentraladministrasjon er gjennom året blitt enda bedre innarbeidet, 
og nye møtearenaer for samhandling og koordinering på tvers av fagområder er blitt iverksatt. Dette 

effektiviserer arbeidet i kommunen og det gir bedre resultater for kommunens innbyggere.  

Det jobbes stadig med økt digitalisering av kommunen. Nye digitale verktøy tas i bruk. Dette krever i 
første omgang en god innførings- og opplæringsperiode før omstillingen gir full effekt. Digitaliseringen 

blir særlig synlig gjennom Framsikt - kommunens nye verktøy for budsjettering og rapportering både 
innen økonomi og miljø. HR-avdelingen har høsten 2019 innført et nytt digitalt rekrutteringsverktøy: 

EasyCruit og hele Røros kommune har startet opp bruken av Teams - et digitalt verktøy for 

internkommunikasjon og samhandling både på telefon og videokonferanser. 

I 2019 er det blitt arbeidet med mijøsertifisering av Røros kommune. Dette vil gi kommunens målrettede 
miljøarbeid en helt ny systematikk og målbarhet. Selve sertifiseringen gjennomføres våren 2020 etter 

den såkalte hovedkontormodellen. 

Utvikling er den del av det daglige arbeidet i Røros kommune. Dette er helt vesentlig for å kunne 

fortsette å levere gode tjenester innen stadig strammere økonomiske rammer og for at kommunen 
skal være tilpasningsdyktig til den generelle samfunnsutviklingen og møte innbyggernes forventninger. 
En arbeidshverdag med stadig utvikling kan være krevende for mange medarbeidere. Dette setter krav 

til klare ledere som kan holde fast på veien mot en stadig bedre kommune samtidig som 
enkeltmennesket i organisasjonen blir sett og tatt vare på. For å ruste lederne til denne typen oppgaver, 

er lederutviklingsprogrammet blitt videreført i 2019. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Politisk styring 4 321 3 849 3 636 3 636 -685 -18,8 % 
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Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Revisjon og kontroll 779 784 826 826 47 5,7 % 
Administrasjon 23 736 22 318 33 301 33 301 9 565 28,7 % 

Forvatningsutgifter 536 553 30 30 -506 -1682,7 % 
Administrasjonslokaler 34 62 0 0 -34 0,0 % 
Pensjon 2 2 0 0 -2 0,0 % 
Diverse fellesutgifter -847 213 217 -1 240 -393 -31,7 % 

Førskole 9 015 9 668 8 328 8 328 -688 -8,3 % 
Grunnskole 3 885 3 419 307 1 764 -2 121 -120,3 % 

Samisk språkforvaltning 22 -1 462 0 0 -22 
-1104638,0 

% 
Styrket barnehagetilbud 52 114 0 0 -52 0,0 % 
Voksenopplæring 140 92 17 17 -123 -738,3 % 

Skolefritidstilbud 97 43 0 0 -97 0,0 % 
Førskolelokaler og skyss 35 101 0 0 -35 0,0 % 
Skolelokaler 108 253 0 0 -108 0,0 % 

Skoleskyss 2 053 2 010 2 100 2 100 47 2,3 % 
Aktivitetstilbud barn og unge 24 26 5 5 -20 -408,1 % 
Foreb,helsest. og skolehelse 198 135 72 72 -127 -176,6 % 

Annet forebyggende helsearbeid 661 519 542 542 -119 -21,9 % 
Aktivis. eldre og funksjohemmede 23 22 7 7 -16 -239,6 % 
Diagnose, behandling, rehabiltering 911 682 3 3 -909 -33209,6 % 
Sosial rådgivning og veiledning 110 113 0 0 -110 0,0 % 

Tilb.til personer m/rusproblem 41 14 0 0 -41 0,0 % 
Barneverntjeneste 119 66 0 0 -119 0,0 % 
Barneverntiltak i familien 6 12 0 0 -6 0,0 % 

Barneverntilt.utenfor familien 44 30 0 0 -44 0,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 1 456 1 699 197 197 -1 259 -638,7 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 2 491 2 999 1 309 1 309 -1 182 -90,2 % 

Botilbud i institusjon 25 83 0 0 -25 0,0 % 
Kommunalt disponerte boliger 36 40 0 0 -36 0,0 % 
Introduksjonsordningen 81 33 0 0 -81 0,0 % 

Kvalifiseringsordningen 24 93 0 0 -24 0,0 % 
Tjenester utenfor ordin. 203 88 0 0 -203 0,0 % 
Plansak 25 60 0 0 -25 0,0 % 
Byggesak 28 7 0 0 -28 0,0 % 

Kartsak 49 59 0 0 -49 0,0 % 
Kommunal næringsvirksomhet 0 0 215 215 215 100,0 % 
Tilr.legg.bistand næringsutvikling 13 174 0 0 -13 0,0 % 

Landbruksforvaltning 8 33 0 0 -8 0,0 % 
Komm. veier/miljø-og sikkerhetstiltak 0 111 0 0 0 0,0 % 
Forebygg. av brann og ulykke 68 32 0 0 -68 0,0 % 

Brann og ulykkesvern 231 279 0 0 -231 0,0 % 
Distribusjon av345 vann 16 1 0 0 -16 0,0 % 
Avløpsrensing 45 5 0 0 -45 0,0 % 

Kloakknett/tømming av septik 5 1 0 0 -5 0,0 % 
Naturforvaltning/friluftsliv 2 0 0 0 -2 0,0 % 
Kulturminnevern 111 251 -10 -10 -122 -1187,1 % 

Bibliotek 76 105 63 63 -13 -20,9 % 
Kino 14 1 0 0 -14 0,0 % 
Musikk- og kulturskoler 57 66 10 10 -47 -451,5 % 
Andre kulturaktiviteter 24 141 0 0 -24 0,0 % 

Kommunale kulturbygg 34 120 28 28 -5 -19,3 % 
Renter/utbytte og lån -341 -537 0 0 341 0,0 % 

Sum 50 888 49 582 51 202 51 202 314 0,6 % 

 

Status økonomi 
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Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

100-Sentraladministrasjon 50 888 49 582 51 202 314 0,6 % 

Sum 50 888 49 582 51 202 314 0,6 % 

 
Virksomheten har et svært lite avvik mot budsjett for regnskapsåret. Noen avdelinger har mindre avvik i 

positiv eller negativ retning. Disse nevnes her 

Politiske utvalg 

Politiske utvalg hadde noe merforbruk i 2019. Årsaken til dette er vedtak om økning av stilling 

varaordfører fra 20 % til 40 % etter valget 2019.  

Det er også merforbruk knyttet til politisk aktivitet noe som har gitt en høyere utbetaling for tapt 

arbeidsfortjeneste og servering. 

Rådmannskontoret 

Utgiften her går noe opp selv om det var vakanse i stilling kommunalsjef store deler av året. Årsaken til 
dette er at utgifter til rekruttering av rådmann (kommunedirektør) er ført her. Det er også konsulent- og 

rådgivningstjenester i forbindelse med miljøsertifisering av alle kommunens virksomheter som startet 

opp i 2019.  

Økonomiavdelingen 

Økonomiavdelingen har ingen avvik knyttet til ordinær drift, men på grunn av at gebyrinntekter og 
gebyrkostnader knyttet til kommunen innfordringsarbeid føres på dette ansvaret kan det samlede 
kostnadsbildet variere noe i forhold til budsjett. I 2019 har avdelingen et mindreforbruk som i hovedsak 

skyldes gebyrinntekter. 

Fellesutgifter IT 

IT-avdelingen har under 1% avvik både på lønn og driftsutgifter i 2019, og har således truffet bra med 
budsjettet. Mva. og Mva-kompensasjon er ikke budsjettert, men disse postene gir tilsammen 0 i 

nettoeffekt. 137000 Kjøp fra andre (private) brukes til utgifter som viderefaktureres til våre 
nabokommuner i forbindelse med IT-samarbeidet vi har med dem. Disse kommer igjen som inntekter 

under 175000 og 177000. Her er det forskyvninger i mellom årene som gir avvikene, siden disse skal gi 0 

i nettoeffekt totalt sett. 

Fellesutgifter 

Ansvar fellesutgifter er alltid vanskelig å styre helt etter budsjett da det er mange ulike tiltak som ligger 

her som berører organisasjonen på tvers av virksomhetene. Det er i de siste årene gjennomført et 
omfattende lederutviklingsprogram med støtte fra OU-midlene. OU-midlene utbetales først når hele 

programmet er ferdig. Det er en utfordring å balansere de årlige utgiftene med en avsetning av 

inntekter på riktig år. Det har for 2019 ført til en noe større utgift enn det som var avsatt til inntekt.  

På dette ansvaret føres også kommunens forsikringer, og i 2019 ble det kr 150.000 i merforbruk  her. 

Noe merforbruk også på annonser. 
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Samisk forvaltningsområde 

Som rapportert i tertialrapporter gjennom 2019 fikk Røros kommune tildelt mindre fra Sametinget enn 
forventet. Merforbruket her skyldes at budsjettet ble satt opp før vedtaket fra Sametinget Budsjettert 

inntekt var 3 mill, vi fikk utbetalt 2,3 mill kr.  

  

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Antall gjennomførte 
internrevisjoner 

Antall gjennomførte 
internrevisjonser 

7 7   

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Andel godt fornøyd i møte 

med servicetorget 

Andel 87,0 

% 

85,0 %   

 Ansattes tilfredshet med mest 

brukte fagsystem 

Tilfredshet  80,0 %   

 Andel ansatte godt fornøyd i 
møte med kommunens IT-
funksjon 

Fornøyd med 
kommunens IT-
funksjon 

 80,0 %   

Medarbeider: 

Kompetanse 

Det utvikles 5 nye kurs i KS 

læring 

Antall kurs  100,0 % 140,0 % Det er etablert 7 

nye nettkurs i KS 
læring i tillegg til at 
det arragneres en 

rekke 
miniseminarer 
innen personal i 

løpet av året  
 

 Saksbehandlingstid på under 
21 dager ved 
rekrutteringssaker 

Saksbehandlingstid  100,0 % 29,4 % Mål for 2020 burde 
justeres til 40% av 
rekrutteringssaker 

under 21 dager. Er 
for ambisiøst å tro 
at vi skal klare, 

men vi burde ha 
som mål å klare 
80% på dette innen 

to-tre år.  
 
Mange 

rekrutteringssaker 
ligger noen få 
dager over fristen. 

Årsaken til dette 
skyldes, med noen 
få unntak, dårlig 
planlegging da det 

ikke settes av tid til 
rekrutteringsarbeid 
umiddelbart etter 

at søknadsfrist er 
satt.  
 

 Økning i antall registrerte 

saker i ESA 

Registrerte saker i 

ESA 

 10,0 % 135,0 % Økning på 13,5% 

saker opprettet i 
ESA 
 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsklima 4,1 4,2   

 Mestringsklima Mestringsklima 4,2 4,3   

 Relevant kompetanseutvikling Relevant 

kompetanseutvikling 

4,0 4,1   

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Andel ansatte på servicetorget 
med gjennomført 

Andel gjennomførte 
kurs 

60,0 
% 

100,0 %   
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Rørosvertkurs 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Tilstedeværelse på lokale 
messer i regi av skole/V.G.S 

Tilstedeværelse på 
messer 

100,0 
% 

100,0 %   

Samfunnsansvar: 

Bokvalitet 

Antall nye individualiserte 

tjenester på nettsidene 

Antall tjenester  1   

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,60 % 2,26 % 3,86 % 

 

Vi hadde et høyt fravær i første tertial, men de to siste tertialene har vi hatt et svært lavt fravær.  

 
 

Oppvekst 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Oppvekst 

 

Oppvekst er et stort fellesområde som skal legge til rette for gode oppvekstsvilkår og tjenester for alle 

barn og unge i kommunen. Oppvekst har ansvaret for de kommunale barnehagene og oppfølging og 
tilsyn av de private barnehagene i kommunen. Videre inneholder oppvekstområdet en 1.-10-skole og to 

oppvekstsentre i Brekken og Glåmos, voksenopplæring samt at hovedansvaret for mottak, integrering 
og bosetting av flyktninger ligger til dette ansvarsområdet. Fra 1.januar i 2019 ble PPT lagt inn under 
virksomheten som fra før huset voksenopplæring og flyktningetjeneste, og fikk navnet Røros lærings- og 

veiledningstjeneste. Fra samme dato tok Røros kommune over vertskommuneansvaret for Røros, Os og 
Holtålen Nav, og oppfølgingen ble lagt til oppvekst. PPT flyttet til lokaler ved Røros videregående skole 

på høsten 2019, og hele virksomheten er nå i nærheten av hverandre. 

1. oktober 2019 ble personal- og fagansvaret for samisk undervisning flyttet til Røros skole. Dette var 

naturlig da de fleste elevene er elever ved Røros skole i tillegg til at kommunen ønsker et tettere 
samarbeid med språk- og kultursenteret Aajege som er lokalisert ved Røros videregående skole. 
Undervisning og arbeidsplasser til de samiske lærerne foregår nå i leide lokaler på Røros videregående 

skole. 

 

Utvikling og utfordringer 

 

Hovedutfordringen innenfor oppvekst er at barnetallet i skolen er synkende. Det er vanskelig å kutte 
lønnskostnader. Dette skyldes til dels ny lærernorm. Det er bra at det er fokus på at elevene skal ha nok 
lærere, men en norm fokuserer kun på tall, og fratar virksomhetsledere på skolene friheten til å 

prioritere pedagogiske ressurser etter lokale behov. Normtallene viser at kommunen ligger akkurat eller 

noe under lærernorm på Røros skole, mens den ligger langt over på oppvekstsentrene. 

  

https://aajege.no/


  Årsmelding 2019 
 

   Side 71 av 197   

Prognose elevtallsutvikling 2020-2030 

 

Prognose 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

6-9 
år 

195 195 198 205 214 223 223 221 216 215 215 

10-
12 år 

179 194 179 159 150 148 150 156 167 171 167 

13-
15 år 

183 181 183 186 197 181 163 155 151 156 160 

Total 557 570 560 550 561 552 536 532 534 542 542 

  

Historisk elevtallsutvikling 2010 - 2020 
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Historisk 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6-9 

år 
246 213 230 229 231 236 238 226 234 221 195 

10-
12 år 

202 231 204 193 158 168 173 181 176 173 179 

13-
15 år 

251 241 236 210 231 195 193 167 178 177 183 

Total 699 685 670 632 620 599 604 574 588 571 557 

  

Skolestrukturen er økonomisk utfordrende i kommunen. Kostnadene pr elev fordeler seg slik: 

Skole 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Netto kost 2019 Netto kost per elev 2019 

Røros skole 543 505 520 507 500 39 762 404 79 525 

Glåmos oppvekstsenter 28 30 34 35 32 4 900 512 153 141 

Brekken oppvekst og 

lokalsenter 
25 26 25 23 22 4 007 256 182 148 

Tabellen over viser forskjellen på antall kroner brukt pr elev i Røros kommune. Det brukes ca 79 000 kr 
pr elev på Røros skole, nesten dobbelt så mye, 153 000 kr pr elev på Glåmos og ca 2,3 ganger så mye, 

182 000 kr pr elev på Brekken. For en kommune, spesielt en kommune på vår størrelse, er det vanskelig 
for kommunedirektøren å rettferdiggjøre at det brukes så forskjellige summer pr elev. Dette er allerede 
satt på dagsorden både i tidligere årsmeldinger og tertialrapporter, og senest i budsjett 2020 og 

økonomiplan 2021-2023. En vurdering av dette blir startet opp i 2020. Røros skole, som gir skoletilbud til 

500 barn har et så stramt budsjett at det setter et kontinuerlig press på ansatte. 
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Økonomi utgjør en del av utfordringsbildet i oppvekstsektoren. Andre deler av dette er kvalitet og 
kompetanse. I 2015 bestemte regjeringen at fra 2025 skulle alle lærere som underviser i visse fag ha 30 

studiepoeng (på barnetrinnet) og 60 studiepoeng (på ungdomstrinnet). Kompetansekravene betyr at de 
fleste lærere som er utdannet for noen år siden ikke har den kompetansen som det stilles krav om fra 
2025. Det var vanlig før at allmennlærere hadde litt av hvert fag, slik at de kunne undervise i det meste. 

Dette betyr at det er mange lærere som ikke har 30 eller 60 studiepoeng i de fagene der det vil bli krav 
om dette. Helt siden 2015 har Røros kommune hatt dette på agendaen i form av en årlig etter- og 

videreutdanningsplan, og mange lærere har tatt etterutdanning. Utfordringen på en liten skole med kun 
få ansatte er at dette kravet kan bli vanskelig å innfri. Alle lærere på barneskolen må ha 30 studiepoeng i 
matte, engelsk og norsk. Å få til at lærere på små skoler, som stort sett underviser i alle klassens fag, har 

dette; vil vise seg å bli nesten umulig. Dette vil lett føre til at det blir store kvalitetsforskjeller mellom 

små og store skoler, i tillegg til at det vil være vanskelig med rekruttering. 

Rørosskolen ser ut til å gå inn i en periode med relativt stabile elevtall frem til 2025, før de vil synke 
videre, om ikke befolkningsutviklingen blir bedre enn skissert. Det er spesielt merkbart i grendene, der 

et allerede lavt elevtall vil bli merkbart lavere. 

Hele oppvekstområdet har fokus på faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Etter- og videreutdanning 

for personell i PPT, skole og barnehage er en viktig prioritering for å ivareta viktig kompetanse. Det 
samarbeides med Gauldalsregionen om kompetanseheving, og flere ansatte går på etterutdanning 
gjennom Kompetanse for kvalitet. I 2019 ble det også søkt midler gjennom fylkesmannen, via 

Gauldalsregionen, for å øke grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. 

I 2019 har vi møtt på en ekstra utfordring. Røros lærings- og veiledningstjeneste gikk med et 

merforbruk. Dette skyldes blant annet at vi ikke fikk bosatt alle flyktninger vi hadde vedtatt å ta i mot. 
Det kan virke som om dette kan bli utfordring også framover, noe som kan virke underlig i en verden der 

vi ser flyktninger på flukt. Kommunestyret i Røros kommune vedtar hvert år å bosette det antall 
kommunen blir anmodet om å bosette, og er klare for å bosette det antallet. Men det er utfordrende 

budsjettmessig ikke å vite om dette skjer. 

I barnehagene har vi også i 2019 klart å gi plass til de barna som har rett på plass. Vi er nødt til å gi barn 
med rettighet plass, men vi har heller ikke mulighet til å gi alle som ikke har en rettighet plass. 

Barnehagebygging er på vei, og da vil det kunne drives mer effektivt og fleksibel.  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Diverse fellesutgifter 1 403 0 0 2 033 630 31,0 % 
Førskole 23 822 21 272 23 464 22 949 -873 -3,8 % 
Grunnskole 49 694 46 007 48 924 47 148 -2 547 -5,4 % 

Samisk språkforvaltning 0 1 597 0 0 0 100,0 % 
Styrket barnehagetilbud 3 490 2 818 1 717 1 976 -1 514 -76,6 % 
Voksenopplæring 3 713 3 205 827 662 -3 051 -460,9 % 

Skolefritidstilbud 2 231 2 014 2 379 2 379 148 6,2 % 
Førskolelokaler og skyss 0 -5 0 0 0 0,0 % 
Skolelokaler 0 5 -13 -13 -13 -100,0 % 

Aktivitetstilbud barn og unge 0 14 0 0 0 0,0 % 
Sosial rådgivning og veiledning 4 049 3 729 3 751 4 416 368 8,3 % 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kompetanse-for-kvalitet/id2439181/
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Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 1 015 1 101 1 109 1 109 94 8,5 % 
Introduksjonsordningen -6 134 -6 159 -4 901 -4 901 1 233 25,1 % 

Kvalifiseringsordningen 1 087 1 042 2 320 1 820 733 40,3 % 
Økonomisk sosialhjelp 3 976 5 515 4 930 4 930 954 19,3 % 
Bist.etabl./oppr.h. egen 0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 88 345 82 155 84 507 84 507 -3 838 -4,5 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

200-Røros skole 42 254 37 614 40 116 -2 138 -5,3 % 

210-Glåmos oppvekstsenter 6 982 7 560 7 112 130 1,8 % 
220-Brekken oppvekst/ lokalsenter 5 318 5 751 5 066 -252 -5,0 % 
230-Røros barnehage 23 225 21 159 21 212 -2 013 -9,5 % 

250-Røros lærings- og veiledningstjeneste 2 637 967 1 199 -1 438 -120,0 % 
350-NAV 7 929 9 103 9 802 1 873 19,1 % 

Sum 88 345 82 155 84 507 -3 838 -4,5 % 

 

  

Gjennom tertialrapportering gjennom året har det vært prognostisert merforbruk. 

Røros skole klarte ikke å holde seg innenfor rammene. Det er et stort press på ansatte, som til tross for 
en krevende økonomisk situasjon leverer gode tjenester. Men situasjonen er sårbar. Blir det et ekstra 
spesialpedagogisk vedtak, mye korttidsfravær, kurs o.l. er det ikke mye å gå på. Det er ingen ekstra 

ressurser å sette inn når det er fravær, noe som ofte fører til økte vikarkostnader. Skolen leier 
skolekjøkken, naturfagrom, undervisningsrom og kontorplasser til samisk undervisning og har sambruk 

av bibliotek på Røros videregående skole. Disse kostnadene var ikke en del av budsjettet for 2019, og 

har bidratt til budsjettavvik. Dette er imidlertid tatt inn i budsjettet for 2020. 

Det ble også et lite merforbruk på Brekken oppvekst og lokalsenter, mens Glåmos oppvekstenter er 

innenfor budsjett. 

Røros lærings- og veiledningstjeneste hadde også et merforbruk. Grunnen er at det ikke ble bosatt det 

antallet flyktninger som vi ble anmodet om. 

Barnehage er den delen av driften hvor utfordringene med å få sunn økonomi på plass viser seg å være 
vanskeligst også dette året.  Pr nå har vi plass til alle som har rett til barnehageplass. Lite effektiv drift 

som skyldes uhensiktsmessige arealer i barnehagene fører til høye kostnader. Disse økte kostnadene gir 
også økte overføringer til private barnehager. Dette gjør at Røros kommune fortsatt har relativt høye 
kostnader per innbygger i aldersgruppen 1-5 år sett i forhold til både naboer og sammenlignbare 

kommuner i kommunegruppen.  

NAV endte opp med et mindreforbruk, som i hovedsak skyldes tett oppfølging av brukere, slik at de har 

blitt avklart og ført over i en annen kategori ytelser. Ungdomsprosjektet, med tett oppfølging av unge 

voksne har også ført til at flere har fått annen inntekt. 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,79 % 7,64 % 9,43 % 

 

Som i resten av Norge sliter spesielt barnehage med høyt sykefravær. Dette er kjente problemstillinger 

som vi vet årsaken til. 

 
Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å få sykefraværet ned. Røros barnehage har i 2019 innledet et 
arbeid i samarbeid med bedriftshelsetjenesten som har som mål å få ned sykefraværet. Arbeidet 

fortsetter i 2020.  
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Røros skole 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Røros skole er kombinert barne- og ungdomsskole. Skoleåret 2019/2020 er det ca. 500 elever ved 
skolen. Elevene er fordelt på tre hovedtrinn. Småtrinnet med elever fra 1.–4. trinn og 

skolefritidsordningen (SFO) er lokalisert i Sundveien. Mellomtrinnet med elever fra 5.–7. trinn, holder til 
i Paviljongen, ungdomstrinnet med elever fra 8.–10. trinn er lokalisert i hovedbygget. De samiske 
lærerne har tilhold i lokaler leid av fylkeskommunen i Sundveien. Lærerne gir undervisning til 

kommunens elever i og på sør-samisk språk og etter samisk læreplan, LK06s. I tillegg gir de 

fjernundervisning i sørsamisk språk til elever i andre kommuner.  

Enheter og ansvar  
Ledergruppa ved skolen består av virksomhetsleder, tre avdelingsledere skole og en avdelingsleder SFO. 

Avdelingsleder for 1.–4. trinn, har 60% stillingsressurs rettet mot 1.-4.trinn og 40 % stillingsressurs rettet 
mot den samiske lærergruppen. Avdelingen for 5.–7. trinn har en avdelingsleder i 60 % stillingsressurs. 
Avdelingsleder på ungdomstrinnet har 80 % stillingsressurs. Ressursfordelingen er gjort ut fra 

arbeidsmengden på hvert hovedtrinn. Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for penger, fag 

og folk. 

  

 

Utvikling og utfordringer 

 

Vi har opplevd at rammene for å drive skole er trange, samtidig som forventningene til hva man skal 
oppnå i skolen er store. På tross av at elevtallet er synkende, har tallet for elever som trenger individuell 

oppfølging økt.  

På tross av at vi ikke har hatt budsjett til å sette i gang tiltak har dette vært nødvendig. Elevgrupper er bli 

sammenslått for å få gjennomført undervisning enkelte dager. Dette får i lengden negative følger for 
både elever og ansatte, og for skolens mulighet til å kunne være i forkant av uønskede forhold og å 

skape trygge forutsigbare rammer. 

Det er kjent at trange rammer og dårlig økonomi ofte får direkte følger for elevene, både i læringsmiljø 
og trygghet for den enkelte. Med mindre voksentetthet og færre ansatte opp mot elever med spesielle 

behov, får de ansatte mindre rom til å gripe inn i uakseptabel atferd, og til å komme i forkant av trøbbel. 
Det kan bli vanskeligere å beholde oversikt, og til å fange opp, og fange inn elever. Elever får på sin side 

et større handlingsrom for både å kunne krenke, lage uro og ødelegge undervisning. 

Vi har kjent på en hverdag med et stort fokus på elevrettede atferdstiltak. Vårt ønske er å kunne drive 

godt systemarbeid ved å i størst mulig grad kunne være i forkant av uønskede forhold. Godt 
systemarbeid krever tid. Det vil si, man må ha tid til å drifte skoleutvikling for å kunne styrke elevenes 

læringsmiljø- og utbytte.  
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Strategier eller tiltak som er iverksatt, og som skal videreføres for i å styrke læringsutbytte og 

læringsmiljøet: 

• Vi fortsetter kompetanseheving og bruk av veiledet lesing i nivågrupper for 1.-4.trinn. 

• Kursing og bruk av programmet Mitt Valg, som er et sosialt program rettet mot 1.-7.trinn. På u-

trinnet brukes MOT som sosialt program. 

• Vi skal fortsetter å kurse lærere i Cooperativ Learning. Målet med Cooperative Learning-
strukturer er å sikre et høyere faglig utbytte, aktiv deltakelse fra samtlige elever, differensiert 

undervisning og styrking av sosiale og personlige kompetanser. Planen er at Cooperative 
Learning etterhvert skal kunne brukes på alle trinn og i alle fag i læringsprosesser. 

• Det er tre miljøterapeuter ved Røros skole. En på hvert hovedtrinn. Deres fagkompetanse er 
viktig for å kunne legge til rette for barn som strever i hverdagen. 

• Alle lærere og elever har fått utlevert hver sin Chromebooks. Vi er inne i en 

digitaliseringsprosess. Målet er å bli mest mulig papirfri i undervisningssammenheng. Det krever 
tid og ressurser til opplæring av de ansatte. Gjennom å bli mest mulig digital legger vi til rette å 
gi elevene et læremiddeltilbud som sikrer alle elever tilgang til alt fagstoff. Vi etterstreber å få 

innarbeidet gode rutiner for bruk av lese- og skrivestøttende teknologi (LST), digitale lærebøker 
og/eller lydbøker. Vi jobber for at elever som trenger kompensering, får opplæring, oppfølging 

og tilgang til disse. Med dette er vi på vei til å bli en mer dysleksivennlig skole.  

  

 

Viktige begivenheter 

 
Fra høsten 2019 ble den samiske avdelingen som har hatt tilhold ved Brekken oppvekst- og lokalsenter 

flyttet til Røros skole. De fikk da egne lokaler i Sundveien. Vi leier lokalene av fylkeskommunen. 
Lokaliseringen legger til rette for mer samarbeid med Aajege som er samisk språk- og 
kompetansesenter. Noe som legger til rette for å få styrket kompetansen omkring det sør-samiske 

språket i sterkere grad. 

Høsten 2019 fikk alle elevene ved Røros skole hver sin nye Chromebook. Dette er med på å legge bedre 

tilrette for grunnleggende ferdigheter i IKT. I tillegg legger det til rette for den digitaliseringsprosessen 
som fagfornyelsen, nye læreplaner fra høsten 2020, legger opp til. Det forventes kompetanse i blant 

annet programmering i flere fag. I tillegg er dette med på å gjøre oss mer dysleksivennlig som skole.  

Fra høsten 2019 tok skolen i bruk MITT VALG. I Mitt valg er elevene med på leksjoner og aktiviteter som 

gir dem forståelse av seg selv og andre. Målet er at de skal oppleve mestring og glede. De får 
kompetanse til å stå trygt i egne valg. Mitt valg er et verktøy som skal bidra til at skolen ivaretar deler av 
opplæringsloven med tanke på å utvikle elevenes sosiale ferdigheter og et trygt og godt læringsmiljø. 

Programmet samsvarer svært godt med de nye tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og 

«Demokrati og medborgerskap» i den nye læreplanen som gjelder fra august 2020. 

Røros kommune fikk i 2019 tildelt midler fra Fylkesmannen i Trøndelag for å jobbe frem en bærekraftig 
modell for gratis skolemåltid til alle elever i grunnskolen i kommunen. Året 2019 ble brukt til å kartlegge 

og analysere hva som kunne være realistisk som en bærekraftig modell ut i fra fasiliteter og ressurser. 
Røros skole har ikke fasiliteter til å utvikle kantinedrift eller servere varm mat som hovedregel. Med 
utgangspunkt i kommunens økonomi, har realisme og nøysomhet vært viktige rammer. Prosjektet har 

lagt vekt på at anbefalingene skal ha en bærekraftig profil. Det er lagt vekt på: kunnskap,  praktisk 
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gjennomførbarhet, avdekkede faktiske behov hos elevene, bærekraft 

og kostnader.  

Våren 2020 vil vi ved Røros skole gå inn i en utprøvingsfase. Det skal serveres frukt/grønt på alle trinn 
hver dag. Elevene på 8.-10.trinn vil i tillegg få servert frokostgrøt. Detter kommer som et resultat av 

prosjektlederens anbefaling. Den praktiske organiseringen vil bli gjort av innleid hjelp. Det er viktig at 

denne gjennomføringen ikke blir en ekstra oppgave for lærerne.  

Vi starter med de enkleste tiltakene som også har potensiale for solid gevinstrealisering. Tiltaket foregår 
i skolen, men forskning sier at gevinstene vil hentes ut i andre etaters budsjett frem i tid. 

  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Diverse fellesutgifter 326 0 0 1 224 898 73,3 % 
Førskole -269 -953 20 20 289 1444,6 % 
Grunnskole 39 630 36 240 36 385 36 005 -3 625 -10,1 % 
Skolefritidstilbud 2 134 1 814 2 375 2 375 241 10,2 % 

Skolelokaler 0 0 0 0 0 0,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 433 513 492 492 59 12,0 % 

Sum 42 254 37 614 39 272 40 116 -2 138 -5,3 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

200-Røros skole 42 254 37 614 40 116 -2 138 -5,3 % 

Sum 42 254 37 614 40 116 -2 138 -5,3 % 

 

Røros skole har i 2019 hatt et merforbruk. Merforbruket skyldes i hovedsak iverksatte tiltak rettet mot 
elever med særskilte behov. Dette er lovpålagte oppgaver ut fra fattede enkeltvedtak. Det ville vært 

lovstridig å ikke følge opp disse tiltakene. Dette er blitt rapportert tertialvis. 

Vi har et merforbruk i vikarutgifter. Vikar er blitt brukt ved sykefravær og når lærere har vært på 
videreutdanning, KFK. Noe av merforbruket av lønn for vikar må sees opp mot refusjon av sykepenger. 

Vi ligger i utgangspunktet akkurat opp mot dagens lærernorm på hvert hovedtrinn. Ved fravær av 
ansatte, er det liten mulighet for å omdisponere ansatte, uten at noen elever mister sitt 

opplæringstilbud. Derfor må det settes inn vikar. På SFO har det vært et mindreforbruk i lønn, denne 

lønna er omdisponert da personalet har arbeidet mer ved skolen i skoletiden. 

Merforbruket ved Røros skole skyldes også betaling av leiekostnader til fylkeskommunen. Disse 
kostnadene var ikke innarbeidet i budsjettet for 2019, da leiekontraktene  startet i løpet av året . Det vil 
si kostnader for leie av realfagsrom, bibliotek, skolekjøkken og kontor- og undervisningsarealer for den 

samiske seksjonen. Dette er tatt inn i virksomhetens budsjett fra og med 2020 
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Deler av merforbruket skyldes også betaling av lisenser. Vi er i en fase hvor vi har tatt, og kommer til å ta 
i bruk flere digitale læremidler. Dette koster også penger. På sikt vil dette trolig føre til et mindreforbruk 

ved kopiering, og bruk av papirmateriell. 

Mindreforbruket fra det samiske budsjettet, skyldes i hovedsak at kommunene har fått mer i 

overføringer fra staten en budsjettert. Det blir et mindreforbruk i lønn pga manglende teamleder, og 
ved at midlertidig ansatte lærere er lavere lønnet enn lærere med godkjent utdanning. Året 2019 har 
det også manglet en del lærerkrefter. Pga mangel av lærere har flere elevgrupper blitt slått sammen for 

å kunne gi alle et undervisningstilbud. Dette er med på å svekke undervisningstilbud til enkelte elever.  

Bytte av kontorlokaler/ undervisningsarealer har før til et merforbruk på leie, innkjøp av utstyr og 
inventar. Dette var ikke budsjettert. 
Merforbruket på ekskursjoner, språk- og kultursamlinger, må sees opp mot overføringer fra staten. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Antall på riktig videreutdanning 
for å øke riktig fagkompetanse 

Antall på riktig 
videreutdanning 

4 4 6  

 Utviklingsarbeid - Ukentlig 

utviklingsarbeid lærere/ 4 kurs 
for andre ansatte 

Utviklingsarbeid 100,0 

% 

100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsklima Mestringsklima 3,6 4,0  Nytt resultat 
kommer våren 
2020. 

 

 Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

3,3 4,0  Nytt resultat 
kommer våren 
2020. 

 

 Rolleklarhet Rolleklarhet 4,2 4,5  Nytt resultat 
kommer våren 
2020. 

 

Medarbeider: Sykefravær Minske fravær. sykefravær 
skoleansatte 

 4,0 % 7,8 %  

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Positiv medieomtale Antall positive 
medieartikler 

7 10 10  

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Tiltak som fremmer bevegelse 
(60 minutter pr dag) 

Tiltak som 
fremmer 

bevegelse 

 6 6 Legges tilrette for 
aktivitet for 

elevene ut i fra 
årstid. Skileik, 
skiløyper, aking, 

fotball, 
bordtennis, gå 
ved forflytninger 

eks til biblioteket. 
 

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Arbeid med kulturminne/ miljø. Verdensarv  2 10 Følger 
oppsattplan i 

samarbeid med 
Røros museet.  
 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Møteplasser i nærmiljøet. Møteplasser  4 15  

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Trivselsfaktor Elevunders. 10. 

trinn - Trivsel 

3,9 4,5 4,1  

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Andel på nivå 2-3 i 5.trinn Andel på nivå 2-3 i 
5 trinn 

75,0 % 75,0 % 80,0 %  

 Andel på nivå 3-4 i 8 og 9 trinn Andel på nivå 3-4 i 
8. og 9. trinn 

70,0 % 70,0 % 68,0 % Mestringsnivå 5 
høyeste nivå på 

de 
nasjonaleprøvene 
for 

ungdomstrinnet. 
Det kommer ikke 
frem her. 
Nasjonale prøver 

utdypes i teksten. 
 

 Snitt på læringsfremmende Snitt på 4,0 4,0 3,6 3,3 er måltallet 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

vurdering læringsfremmende 
vurdering 

fra 10.trinn. 3,9 
er måltallet fra 

7.trinn. Det gir et 
gjennomsnitt på 
3,6. 
 

 

Nasjonale prøver: 

Måltallet i styringskortet er valgt ut for å holde fokus på å heve elever fra de laveste skårene og opp. 
Resultatene fra de nasjonale prøvene blir gitt i skalapoeng. Årets resultater viser at trinn 5 ligger ett 

poeng under snittet til Trøndelag og landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk. Resultatene for 
trinn 8 er veldig gode. I regning ligger trinnet ett poeng over landssnittet og to poeng over snittet i 
Trøndelag. I lesing ligger trinnet ett poeng over snittet både landssnittet og snittet for Trøndelag. I 

engelsk er snittet tre poeng mer enn for Trøndelag og to poeng over landssnittet. Trinn 9, hevder seg på 
nasjonalt nivå både i regning og lesing. Det arbeides fortsatt kontinuerlig for å styrke de grunnleggende 

ferdighetene i lesing, regning og engelsk i begynneropplæringen. Skoleåret 2018/ 2019 ble det tatt 
pedagogiske grep, som vi trolig vil vi se resultater av på sikt. Men det er for tidlig å si at årets resultat 
skyldes omlegging av undervisning.  

 

Læringsfremmende vurdering: 

Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn. Elevene på mellomtrinnet rapporterer som om det 
er en noe bedre vurderingspraksisen på mellomtrinnet, enn hva som er tilfelle på ungdomstrinnet. 

Måltallet i styringskortet er ikke nådd. Måltallet er 4. Tallet for mellomtrinnet ligger 0,1 under oppsatt 
mål, mens tallet for ungdomstrinnet er 1,0 under. Det viser at vi fortsatt må ha et fokus på arbeidet med 
Vurdering for læring.  Elevenes svar tyder på at praksisen blant lærerne ikke har satt seg godt nok i 

virksomheten, eller at elevene er usikre på hva de svarer på de ulike spørsmålene. Målet er at skolen 
skal utøve en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og 

kompetanseutvikling.   

Brukertilfredshet  

Trivsel: Målet i styringskortet er 4,5. Det nasjonale snittet er for mellomtrinnet er 4,3 og 4,1 for 
ungdomstrinnet. Elevundersøkelsen viser at elevene på trinn 7 ligger 0,3 under landsgjennomsnittet, 
mens trinn 10 ligger på det nasjonale snittet 4,1.  

Det er satt i gang, og planlagt flere tiltak for å arbeide opp mot læringsmiljøet, blant annet arbeides det 
systematisk med Mitt Valg leksjoner på 1.-7.trinn, og MOT på ungdomstrinnet. Vi mener at dette 
holdningsskapende arbeidet vil føre til økt læringsutbytte og høyere trivsel på sikt. GSI tallene for høsten 

2019, viser at alle hovedtrinnene har bemanning etter lærernorm. Vi har utfordringer dersom ansatte er 
på kurs eller er syke. Lav bemanning eller mangel på kontinuitet, kan være med på å senke trivselen 

blant elevene.  

Organisasjonskvalitet  

Kompetanse 
Seks lærere gjennomførte videreutdanning våren 2019 gjennom Kompetanse for kvalitet.  Høsten 2019 
startet seks lærere på kompetanse for kvalitet. Lærerne får frigitt tid og dekt kostnader for sine studier. 

 Det ble tatt videreutdanning i norsk, ikt, matematikk og samisk. Det har de senere årene vært mange 
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lærere på videreutdanning fra Røros skole. Vi ser at det har effekt i form av motivasjon, nytenkning og 

læringsresultater.  

Lærerne deltok våren 2019 i utviklingsarbeidet knyttet til Vurdering for læring. Dette foregikk ukentlig 
og var obligatorisk. Arbeidet har ført til en større bevisstgjøring omkring egen praksis, og hvordan man 

skal arbeide for å få en kollektiv vurderingspraksis. Vi må fortsette å holde fokus på vurderingspraksis i 
årene som kommer. Fra høsten 2019 har utviklingstid blitt brukt til fagfornyelsen og arbeid med IKT som 
redskap i undervisningen. Dette blir også sett opp mot vurderings praksis.  

Assistenter og fagarbeidere har deltatt på lærernes planleggingsdager/fagdager og på andre 
foredrag/kurs når tema har vært relevant. Det har variert noe hvem som har deltatt på hva, alt etter 

hvilke oppgaver de har. Vi har nådd målsettinga om 6 kurs i løpet av året. Det har blitt prioritert å sende 
ansatte på oppfølgingskurs opp mot enkelt elever. Dette er fortsatt en stor utfordring å sende 
personalet på dagskurs da det er vanskelig å løsrive personalet fra daglige driftsoppgaver. PPT har vært 

inne og veiledet enkeltpersoner etter behov og bestilling. Det ser vi gir god effekt.  

Medarbeiderundersøkelse 

Personalet rapporterer generelt på høy trivsel i spørsmålene fra vernerunden. 
Resultatet fra undersøkelsen våren 2018, viser at virksomheten ikke hadde nådd de oppsatte målene på 

noen av de valgte faktorene. Faktorene er blitt belyst i arbeidsmiljøgruppa ved skolen. Som et tiltak er 
det blitt utarbeidet stillingsinstruks for assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere for å styrke 
rolleklarhet. Trolig vil dette arbeidet ha innvirkning på de andre oppsatte faktorene i styringskortet.  

  

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,73 % 6,04 % 7,76 % 

 
Sykefraværet ved skolen ligger høyere enn målsettingene i styringskortet for 2019. Sammenlignet med 
landssnittet er trolig sykefraværstallet for skolen satt noe lavere enn hva som er realistisk å 

forvente. Sykefraværet for SFO er noe lavere enn hva som er måltallet for SFO. Det meste av 

sykefraværet ved skole og SFO skyldes langtidsykefravær, som ikke er jobbrelatert. 

Sykefravær har i 2019 vært tema på møter i AMG. Vi har hatt prosesser omkring hvordan vi skal arbeide 
med Rolleklarhet, Mestringsorientert ledelse og Mestringsklima. Trolig kan fokus på disse faktorene 

være med på å senke sykefraværet på sikt. 

 

 

Glåmos oppvekstsenter 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Virksomheten Glåmos oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO med felles virksomhetsleder.  

Skolen har 1.-7. trinn med 32 elever gjennom året. Skolen er en fådelt skole der elevene undervises i de 

aller fleste timer i aldersblandede grupper. SFO har på det meste hatt 14 barn med et SFO-tilbud. 

Barnehagen er en en-avdelings barnehage hvor alle plassene er besatte. 

Virksomheten har felles virksomhetsleder sammen med Brekken oppvekstsenter. Det er en 40% 

avdelingslederstilling for skolen, og 35% avdelingslederstilling for barnehagen. 

 

Utvikling og utfordringer 

 
I barnehagen deltar alle ansatte på barnehagekompetanseutvikling med fokus på språk. 
Utviklingsarbeidet har ført til at de voksne er blitt mer beviste i sine samtaler med barna, og barna er 

blitt flinkere til å sette ord på egne tanker og følelser.  

Lærerne deltar på utviklingsarbeid, Cooperative learning (CL) ". Arbeidet har ført til en større 
bevisstgjøring omkring egen praksis, og hvordan man skal arbeide for å få en kollektiv metodikk, 

for strukturerte samarbeidsprosesser klasserommet. 

Årsplanen i barnehagen fyller kravene som stilles til årsplan for barnehager. Språkveilederen er et 

kartleggings-verktøyet som ikke er tatt i bruk i barnehagen, her bruker vi kartleggingsverktøyet TRAS. 

Oppvekstsenteret har relativt få elever ved skolen, men elevtallet vil holde seg relativt stabilt. 

Utfordringen er at det barnehagen har for liten kapasitet til å møte behovet til søkerne.   
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Viktige begivenheter 

 
I løpet av året 2019 har barna deltatt på en rekke prosjektdager i regi av aktører som forvalter 
kulturarven, og hatt en rekke med møtepunkter i nærmiljøet. Det har også vært mange spennende 

opplevelser og forestillinger gjennom den kulturelle skolesekken. 

Elevene gjennomførte som vanlig cafe-dag  knyttet til internasjonaldag.  

I oktober var mellomtrinnet på Lian i Trondheim, hvor de deltok på undervisningsopplegget, matnyttig 

skoledag. 

Elever og ansatte har deltatt på ulike arrangement, blant annet samisk språkuke, i forbindelse med at 

Røros kommune er et forvaltningsområde for sørsamisk språk. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Førskole 2 139 2 562 2 274 2 274 135 5,9 % 
Grunnskole 4 319 4 292 4 368 4 368 49 1,1 % 
Styrket barnehagetilbud -154 -87 -138 -138 17 12,1 % 

Skolefritidstilbud 97 200 4 4 -93 -2298,4 % 
Skolelokaler 0 5 -13 -13 -13 -100,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 581 587 617 617 35 5,7 % 

Sum 6 982 7 560 7 112 7 112 130 1,8 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

210-Glåmos oppvekstsenter 6 982 7 560 7 112 130 1,8 % 

Sum 6 982 7 560 7 112 130 1,8 % 

 

Virksomheten drives i henhold til vedtatt ramme for 2019. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Antall positive 
medieomtaler pr år 

Antall positive 
medieomtaper pr år 

5 5 5  

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Andel foreldre som gir 6 

på score Trivsel 

Andel foreldre som 

gir 6 på score Trivsel 

 75,0 %  Tallene er unntatt 

offentligheten på grunn 
av lavt antall elever 
ved oppvekstsentret. 
 

 Antall gjennomførte 

barnesamtaler med barn 
i alderen 3-5 år 

Antall samtaler 

gjennomført 

 100,0 % 100,0 %  

 Foreldrefornøydhet Foreldrefornøydhet  >4,5  Ikke gjennomført i 
2019. 

 

 Trivsel på skolen Trivsel på skolen  >4,5  Tallene er unntatt 
offentligheten på grunn 
av lavt antall elever 

ved oppvekstsentret. 
 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Andel med 
ferdighetsscore over nivå 
1 i regning, lesing og 

engelsk 

Nasjonale prøver 5. 
trinn: Engelsk 

45,0 75,0  Tallene er unntatt 
offentligheten på grunn 
av lavt antall elever 

ved oppvekstsentret. 
 

 VFL:"Jeg vet hva jeg skal 
lære, og hovrdan jeg skal 

komme meg videre". 
Læringsfremmende 
vurdering 

Elevunders. 7. trinn - 
Vurdering for læring 

 4,0  Tallene er unntatt 
offentligheten på grunn 

av lavt antall elever 
ved oppvekstsentret. 
 

 Årsplan som tilfredsstiller 

kravene i 
barnehageloven 

Årsplan  100 100  

 Andel på nivå A i 
språkutvikling 

Andel på nivå A i 
språkutivkling 

 75,0 %  Bruker TRAS, som har 
annen nivåinndeling. 

Barnas språkutvikling er 
i henhold til alder. 
 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Antall ansatte på 
videreutdanning 

Ansatte på 
videreutdanning 

 1 1  

 Andel som deltar på 

utviklingsarbeid 

Andel som deltar på 

utviklingsarbeid 

 100,0 % 100,0 %  

 Andel pedagogiske ledere 
på disp. 

Andel ped. ledere på 
disp. 

 0,0 % 100,0 % Dispensasjonen fra 
pedagogisk norm er 
midlertidig fra 

august, grunnet en 
svangerskapspermisjon. 
 

 Andel per avd. med 

fagarbeiderutdanning 

Andel med 

fagarbeiderutdanning 

 33,3 %   

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Relevant 

kompetanseutvikling 

Relevant 

kompetanseutvikling 

3,2 3,8  Gjennomføres 

annenhvert år. 
 

 Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

4,2 3,3  Gjennomføres 
annenhvert år. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 Mestringsklima Mestringsklima 3,9 3,8  Gjennomføres 
annenhvert år. 

 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

1 time pr dag med fysisk 
aktivitet 

Antall timer med 
fysisk aktivitet 

 1,0 1,0  

 Antall 
personal/foredremøter 
pr år med 

folkehelsefremmende 
tiltak 

Antall møter  1 1  

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Antall deltagelser pr barn 
på prosjektdager i regi av 

aktører som forvalter 
kulturarven 

Antall deltakelser  3 2  

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Antall deltakelser pr barn 
på møteplasser i 

nærmiljøet 

Antall deltakelser på 
møteplasser 

 4 4  

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 2,14 % 5,47 % 7,61 % 

 
Oppvekstsenteret har hatt et sykefravær som er høyere enn ønsket, særlig de to første kvartalene. 

Oppvekstsentret er nå inne i en bedre periode. Fraværet er hovedsakelig  ved Glåmos barnehage. 

 
 

Brekken oppvekst/ lokalsenter 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Brekken oppvekst- og lokalsenter består av barnehage og skole fra 1.-7.trinn. De to enhetene 

samarbeider tett. Skolen er en fådelt skole, det vil si at elevene undervises i aldersblandede grupper. 

Ansvaret for den samiske avdelingen ble fra 1.oktober flyttet til Røros skole. 

Enheten har felles virksomhetsleder sammen med Glåmos oppvekstsenter, samt en 40% 

avdelingslederstilling for skolen og 10% avdelingslederstilling i barnehagen. 

 

Utvikling og utfordringer 

 

En barnehagelærer ble våren 2019 ferdig med sin videreutdanning. 

I barnehagen deltar alle ansatte på barnehagekompetanseutvikling med fokus på språk. 

Utviklingsarbeidet har ført til at de voksne er blitt mer beviste i sine samtaler med barna, og barna er 

blitt flinkere til å sette ord på egne tanker og følelser. 

Lærerne deltar på utviklingsarbeid, Cooperative learning (CL) ". Arbeidet har ført til en større 
bevisstgjøring omkring egen praksis, og hvordan man skal arbeide for å få en kollektiv metodikk, 

for strukturerte samarbeidsprosesser klasserommet. 

Årsplanen i barnehagen fyller kravene som stilles til årsplan for barnehager. Språkveilederen er et 

kartleggings-verktøyet som ikke er tatt i bruk i barnehagen, her bruker vi kartleggingsverktøyet TRAS.  

Det er utfordrende at det er relativt få elever ved oppvekstsentret, og prognosen for de nærmeste årene 

er synkende. 

 

Viktige begivenheter 
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I løpet av året 2019 har barna deltatt på en rekke prosjektdager i regi av aktører som forvalter 
kulturarven, og hatt en rekke med møtepunkter i nærmiljøet. Det har også vært mange spennende 

opplevelser og forestillinger gjennom den kulturelle skolesekken. 

Elevene gjennomførte som vanlig forbonden-cafe i forbindelse med Rørosmartnan, og cafe-dag  knyttet 

til internasjonaldag, med inntekt til FORUT.  

Alle elevene ved oppvekstsentret var på skoletur til Funasdalen, med fokus på sosiale ferdigheter og 

historie.  

I oktober var mellomtrinnet på Lian i Trondheim, hvor de deltok på undervisningsopplegget, matnyttig 

skoledag. 

Elever og ansatte har deltatt på ulike arrangement, blant annet samisk språkuke, i forbindelse med at 

Røros kommune er et forvaltningsområde for sørsamisk språk. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Diverse fellesutgifter 42 0 0 29 -13 -43,3 % 
Førskole 1 270 1 360 1 434 1 434 164 11,4 % 

Grunnskole 4 006 3 913 4 477 3 603 -403 -11,2 % 
Samisk språkforvaltning 0 477 0 0 0 100,0 % 
Styrket barnehagetilbud 0 2 0 0 0 0,0 % 

Sum 5 318 5 751 5 911 5 066 -252 -5,0 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

220-Brekken oppvekst/ lokalsenter 5 318 5 751 5 066 -252 -5,0 % 

Sum 5 318 5 751 5 066 -252 -5,0 % 

 

Brekken oppvekstsenter har hatt et overforbruk på lønnsområdet. Dette skyldes økt vikarbruk i 

forbindelse med endringer i ledelsen. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Antall positive 
medieomtaler pr år 

Antall medieomtaler  >5 3  

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Andel foreldre som gir 6 i 

score på Trivsel 

Andel foreldre  75,0 %  Tallene er unntatt 

offentligheten på 
grunn av lavt antall 
elever 
ved oppvekstsentret. 

 

 Antall gjennomførte 
barnesamtaler med barn i 
alderen 3-5 år 

Antall samtaler  100,0 % 100,0 %  

 Foreldrefornøydhet Foreldrefornøydhet  >4,5 5  

 Trivsel på skolen Trivsel  >4,5  Tallene er unntatt 

offentligheten på 
grunn av lavt antall 
elever 

ved oppvekstsentret. 
 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Andel og nivå 1 i regning, 
lesing og engelsk 

Nasjonale prøver 5. 
trinn: Engelsk, 
mestringsnivå 2 

 75,0  Tallene er unntatt 
offentligheten på 
grunn av lavt antall 

elever 
ved oppvekstsentret. 
 

 VFL:"Jeg vet hvordan jeg 

skal lære, og hvordan jeg 
skal komme meg videre". 
Læringsfremmende 

vurdering 

Elevunders. 7. trinn - 

Vurdering for læring 

 4,0  Tallene er unntatt 

offentligheten på 
grunn av lavt antall 
elever 

ved oppvekstsentret. 
 

 Årsplan som tilfredsstiller 
kravene i barnehageloven 

Tilfredsstillende årsplan 0,0 % 100,0 % 100,0 %  

 Andel på nivå A i 

språkutvikling 

Andel på nivå A i 

språkutvikling 

0,0 % 75,0 %  Bruker TRAS, som 

har annen 
nivåinndeling. 
Barnas språkutvikling 
er i henhold til alder. 

 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Antall ansatte på 
videreutdanning 

Antall ansatte på 
videreutdannig 

 4 1 Målet var satt da 
samisk avdeling lå 
under Brekken 

oppvekstsenter. 
Denne ble i okt 2019 
flyttet til Røros 

skole. 
 

 Andel som deltar på 
utviklingsarbeid 

Andel som deltar på 
utviklingsarbeid 

0,0 % 100,0 % 100,0 %  

 Andel ped.ledere på disp Andel ped.ledere på 
disp 

0,0 % 0,0 % 0,0 %  

 Andel per avd. med 

fagarbeiderutdanning 

Andel med 

fagarbeiderutdanning 

 33,3 % 33,3 %  

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Relevant 
kompetanseutvikling 

Relevant 
kompetanseutvikling 

3,5 3,8  Gjennomføres 
annenhvert år. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

 Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

4,0 3,3  Gjennomføres 
annenhvert år 

 

 Mestringsklima Mestringsklima 4,0 3,8  Gjennomføres 
annenhvert år 
 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Antall timer pr dag med 
fysisk aktivitet 

Antall timer med fysisk 
aktivitet 

0 1 1  

 Antall 

personal/foreldremøter 
pr år med 
helsefremmende tiltak 

Antall 

personal/foreldremøter 

0 1 1  

Samfunnsansvar: 

Verdensarv 

Antall deltakelser pr barn 

på prosjektdager i regi av 
aktører som forvalter 
kulturarven 

Antall deltakelser 0 3 1  

Samfunnsansvar: 

Verdiskaping 

Antall deltakelser pr. barn 

på møteplasser i 
nærmiljøet 

Antall deltakelser 0 4 3  

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,37 % 2,99 % 4,36 % 

 

Sykefraværet er 2,6% lavere enn målet, og vi sier oss godt fornøyd med det. 

 
 

Røros barnehage 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Røros barnehage består av 3 barnehager med beliggenhet rundt sentrum av Røros; Kvitsanden, Øya og 

Ysterhagan barnehager. Per 15.12.2019 hadde barnehagene tilsammen 148 barn. 

Barnehagene har hver sin avdelingsleder/styrer, med delegert ansvar fra virksomhetsleder. 
Virksomhetsleder har kontor Kvitsanden barnehage. Virksomheten har totalt 44 årsverk fordelt på 48 

fast ansatte. I tillegg sysselsettes en del vikarer som leies inn etter behov.    

 

Utvikling og utfordringer 

 

Sykefravær 

Sykefravær er en noe som utfordrer både virksomheten og barnehagene ellers i landet. Det gir oss store 
økonomiske utfordringer, samtidig som at det vanskeliggjør å skape god stabilitet og forutsigbarhet for 
både barn og ansatte. Utfordringen har vedvart over mange år, og er såpass befestet at det etterhvert er 

blitt gjort en del forskning på det. Statens arbeidsmiljøinstitutt har utviklet et bransjespesifikt opplegg 
for yrkesgrupper med tradisjonelt høyt sykefravær, deriblant barnehager. Opplegget heter "En bra dag 

på jobb", og tar utgangspunkt i faktorer som har betydning for arbeidsmiljøet. Målet er å gi et godt og 
tilpasset opplegg for hvordan man sammen kan skape gode arbeidsmiljøforhold. Vi er i gang med dette, 

under veiledning av NAV arbeidslivssenter.  

Hvorfor har barnehagene så høyt sykefravær?  

Forskning og statistikk viser at ansatte i barnehage har høyt jobbengasjement og trives svært godt på 

jobb – men de har også en del utfordringer i arbeidet. 

Høye emosjonelle krav 

Å jobbe i barnehage betyr å jobbe tett med mennesker. Når man jobber i det man kaller relasjonelle 
yrker vil forholdet til kunder, klienter, elever og pasienter være en viktig og givende del av arbeidet, men 
samtidig kan det å forholde seg til andre menneskers følelser bli en påkjenning. Yrkesaktive som ofte må 
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regulere følelsene sine i møte med kunder, klienter eller pasienter rapporterer oftere at de er utmattet 

og de har en høyere risiko for å bli sykmeldt. 

Støy 

Om lag dobbelt så mange i barnehage som i resten av yrkesbefolkningen oppgir at de er utsatt for sterkt 
støy på jobb. Det er utvilsomt et høyt og slitsomt lydnivå i barnehager, men forskning viser at risikoen 
for å utvikle et støyrelatert hørselstap er lav. Støydempende tiltak er viktig for både voksne og barn, 

siden støy både er ubehagelig og oppleves stressende og utmattende. 

Ivareta utagerende barn 

14 prosent av ansatte i barnehager oppgir at de er utsatt for vold, mot et gjennomsnitt blant alle 

yrkesaktive på 6,6 prosent. Det kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging, eller andre fysiske angrep. 
Selv om de fysiske skadene ved vold utøvd av barn vanligvis er begrensede, kan det å håndtere og 
ivareta utagerende barn være svært mentalt belastende og ta uforholdsmessig stor oppmerksomhet i en 

barnehagesituasjon. 

Smitte og hygiene 

I barnehage kommer de ansatte hyppig i kontakt med biologisk materiale som avføring, urin og oppkast 

fra småbarn. Kontakt med slikt materiale kan føre til at man kan bli utsatt for sykdomsfremkallende 
mikroorganismer (både bakterier og virus som kan føre til infeksjoner). Gode rutiner for hygiene både 
hos barn og voksne, som hyppig håndvask, desinfeksjon av overflater og retningslinjer ved matlaging er 

derfor viktig for å forebygge sykdom. 

Ubekvemme løft og arbeidsstillinger 

Ubekvemme løft kan gi rygg- og nakke/skuldersmerter. Å arbeide i barnehage medfører å løfte mye, 

ofte ugunstig og uten at man som ansatt har full kontroll. Det kan være både barn og materialer man 
løfter, innendørs som utendørs. Arbeidet i barnehage består også mye av kne- og huksittende stillinger 
som er vist å gi økt risiko for kneplager. Det gjelder spesielt ved plutselige belastninger og hvis man har 

jobbet i slike stillinger en betydelig del av arbeidsdagen gjennom flere år.  

  

  

 

Viktige begivenheter 

 
Den største begivenheten innenfor barnehagesektoren på Røros i 2019, er utvilsomt kommunestyrets 

vedtak om bygging av to nye barnehager.  

Dagens barnehager skal erstattes med nye og moderne barnehagebygg, som har nok kapasitet i årene 
som kommer. Praktiske og funksjonelle barnehagebygg, skal gi de ansatte gode arbeidsforhold. God 

tilrettelegging i den praktiske hverdagen skal bidra til økt trivsel på arbeidsplassen, gjør det enklere å 
samarbeide på tvers av avdelinger, og tilrettelegge for å bruke mer tid på oppgaver som styrker 

kvaliteten på tjenesten.     
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Barnehager med høy kvalitet er viktig for at folk skal ønske å bo på Røros, og for at vi skal være 

attraktive i konkurransen om barnehagefaglig personell. 

Dette er en viktig milepæl i barnehagehistorien på Røros, og noe som både ansatte og foreldre ser fram 

til.   

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Diverse fellesutgifter 1 035 0 0 780 -255 -32,7 % 

Førskole 20 682 18 303 19 736 19 220 -1 462 -7,6 % 
Grunnskole 0 0 446 0 0 0,0 % 
Samisk språkforvaltning 0 1 120 0 0 0 100,0 % 

Styrket barnehagetilbud 1 508 1 727 1 030 1 212 -297 -24,5 % 
Førskolelokaler og skyss 0 -5 0 0 0 0,0 % 
Aktivitetstilbud barn og unge 0 14 0 0 0 0,0 % 

Sum 23 225 21 159 21 212 21 212 -2 013 -9,5 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

230-Røros barnehage 23 225 21 159 21 212 -2 013 -9,5 % 

Sum 23 225 21 159 21 212 -2 013 -9,5 % 

 

Virksomhet Røros barnehage 

Virksomheten har totalt et negativt nettoresultat på ca. 2 000 000,-. I hovedsak er dette 
merkostnader knyttet til sykefravær og oppfølging av barn med nedsatt funksjonsevne. Det er likevel 
stor variasjon i størrelse og avvik mellom de tre avdelingene. Virksomhetsleder finner det derfor mest 

ryddig at avvik beskrives avdelingsvis.   

  

Kvitsanden barnehage 

Nettoresultat: -1 400 000,- 

Avviket skyldes i all hovedsak merutgifter knyttet til korttids- og langtidsfravær, hvor det må gjøres 
innleie av vikarer for å oppfylle lovkravet til minimumsbemanning i barnehagen. Barnehagen hadde et 

totalt sykefravær på 15,12%, hvorav 2,06% er korttidsfravær og 13,07 er langtidsfravær.       

I budsjettprosessen kalkuleres det med at mange har rett på redusert brukerbetaling. Reduksjonene ble 

for Kvitsanden 32 000,- mer en beregnet.  
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Kvitsanden har vært igjennom store og raske omstillinger de senere åra, noe som har vært utfordrende 
for de ansatte. Det har vært viktig å jobbe for å styrke de ansatte, noe som har ført til et økt behov for 

personalmøter på kveldstid, og dermed 40 000,- i økte overtidsutgifter.  

Siden august har Kvitsanden hatt lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlinger er en ressurs som 

går utenpå den ordinære bemanninga, men som for enkeltdager kan erstatte en vikar. Dette har utgjort 

en lønnskostnad på 50 000,-.   

  

Ysterhagan barnehage 

Nettoresultat: 200 000,-  

Ysterhagan har hatt et høyt sykefravær gjennom året, til tross for det er nettoresultatet positivt. 
Tilgangen på vikarer har vært begrenset. Avdelingsleder har derfor brukt mye tid på å organisere de 

personalressursene som har vært tilgjengelig. Barnehagen har hatt en lærling med mye erfaring. Det har 

vært av betydning for å få kabalen til å gå opp. 

  

Øya barnehage 

Nettoresultat: -1 130 000,-  

En del av avviket skyldes i merutgifter knyttet til korttids- og langtidsfravær, hvor det må gjøres innleie 
av vikarer for å oppfylle lovkravet til minimumsbemanning i barnehagen. Barnehagen hadde et totalt 

sykefravær på 7,25%, hvorav 1,57% er korttidsfravær og 5,68 er langtidsfravær. Avviket i forhold til 

dette utgjør ca. 450 000,-  

Etter krav om fast tilsetting et AML, fikk har Øya gjennom året hatt overkapasitet på en 60% 
assistentstilling. Denne stillingen har fungert som en fast vikar, og har sannsynligvis hatt en positiv effekt 

i forhold til sykefraværet. Lønnskostnad på denne stillingen er 240 000,-        

Barnehagen har flere barn med individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. For å gjennomføre de ulike 

tiltakene kreves ekstra bemanning. Den aktuelle avdelinga har vært derfor vært styrket med en 

fagarbeider, med en lønnskostnad på 440 000,-.      
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Full samisk språklig 
dekning på Svaale 

Språklig dekning på 
Svaale 

 3 
årsverk 

3 årverk  

 Ped i oppfylt  

kompetansekrav 

Ped i oppfyllt 

komp.krav 

100,0 

% 

100,0 % 86,7 %  

Samfunnsansvar: 

Bokvalitet 

Plass i sørsamisk bhg 

avdeling for alle med 
rett til plass og som 
ønsker 

Antall barn på 

venteliste 

0 0 1  

 Synliggjøre sørsamisk 

språk og kultur i alle 
barnehager 

Konkrete tiltak som 

omfatter hele 
virksomheten 

5,0 5,0 5,0  

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Jobbe for å styrke 
folkehelsen 

Møter med 
folkehelsefremmende 

tema 

1,0 1,0 1,0  

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Andel gjennomførte 
barnesamtaler 

Gjennomførte 
barnesamtaler 

 100,0 % 100,0 %  

 Trivsel foreldre - 
Brukermedvirkning 

Resultat 
brukerundersøkelse 

 4,5  Ikke gjennomført i 2019. 
 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Språkutvikling Språkutvikling  100,0 % 100,0 %  

 Årsplan Tilsyn  100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 

Kompetanse 

Kompetanseheving for 

alle ansatte 

Kompetanseutvikling 

for ansatte 

 100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø 3,3 4,0 4,0 Resultat fra vernerunde.  
 

 Arbeidsforhold Arbeidsforhold 2,8 3,0 3,3 Resultat fra vernerunde.  
 

  
 

 Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

3,8 4,1  Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse 

i 2019.  
 

 Indre motivasjon Indre motivasjon 4,1 4,6  Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse 
i 2019.  

 

 Mestringsklima Mestringsklima 3,9 4,3  Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse 
i 2019.  

 

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Bli kjent med 
verdensarven 

Synliggjøre 
verdensarven 
gjennom 

barnehagens planer 

5  5  

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Praksisplasser (elever, 
NAV, språk) i 
virksomheten 

Antall praksisplasser 3 3 6  
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Medarbeider  

Kompetanse 

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en langsiktig, systematisk og prosessuell arbeidsmåte som 
støtter endrings- og utviklingsarbeid. Arbeidsformen er løftet fram i Kunnskapsdepartementets 
Kompetansestrategi 2018 – 2022 som en hjelp til å implementere Rammeplan for barnehagen. Den 

peker på betydningen av at arbeidet skjer i den enkelte barnehage og forutsetter at alle ansatte deltar. 
Vi forstår barnehagebasert kompetanseutvikling som en arbeidsmåte i barnehagens kvalitetsarbeid, som 
er både målrettet og uforutsigbart – samtidig. Organisasjonsutvikling er en planlagt aktivitet, men 

planlegging betyr ikke styring og kontroll med forhåndsprogrammerte resultater. Arbeidsformer og 

aktiviteter kan planlegges, men resultatene avhenger av prosessens forløp.  

Virksomheten har flere pedagogiske ledere ute i permisjon. Det har vært liten tilgang på 
barnehagelærere, og vi har derfor ikke lykkes i å rekruttere vikarer som oppfyller utdanningskravet. Av 

et behov for 18,0 årsverk barnehagelærere har virksomheten ved målingen 15,6 årsverk. I tillegg til disse 

er 2 innvilget dispensasjon fra utdanningskravet. Tidspunkt for måling er 15.12.2019.  

Samisk barnehageavdeling, Svaale, har 3 ansatte som snakker samisk. Tilgangen på samiskspråklig 
personell er liten, noe som gjør at vi ikke har god nok tilgang på samiskspråklige vikarer når det er behov 

for det.  

  

Samfunnsansvar 

Bokvalitet 

Det er et økende behov for samiske barnehageplasser. Pr. 15.12.2019 står ett barn på venteliste til plass 
på Svaale. Fokuset på det samiske har blitt sterkere etter at Røros fikk status som samisk 
forvaltningsområde, og vi ser samtidig at interessen for det samiske har blitt større i alle barnehagene. 

Det er iverksatt mange ulike tiltak som omfatter både kommunale og private barnehager, og samisk er 
fast på dagsorden i felles fagmøte for barnehagene hver måned. Noen av tiltakene som er gjennomført i 

2019 er Voesse (sekk med samiske konkreter som er delt ut til alle barnehagene), konkretisering av 
samiske ord gjennom tekst og bilder i barnehagene, felles samisk planleggingsdag, markering av 

samefolkets dag, bruk av eksterne ressurspersoner i formidling av samisk historie og kultur.     

Folkehelse 

Folkehelse er tema i både personalmøter og foreldremøter. Et vellykket felles som vi ønsker å trekke 
frem er "Fiskesprell". Praktisk og teoretisk kurs for ansatte om fiskemat. Dette var et populært og sosialt 

tiltak, som har ført til at flere ansatte tar med seg barna å lager fiskemåltider i barnehagen.   

Verdensarv 

Det å ha god kjennskap til stedet man vokser opp på, er en grunnleggende faktor i barns 
identitetsutvikling. For barn som vokser opp på Røros, er Verdensarven utgangspunkt for mange 
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spennende opplevelser og temaer som kan utforskes. Verdensarven brukes derfor aktivt gjennom hele 

året.   

Verdiskapning 

Vi får gjennom året mange henvendelser om tilrettelegging for ulike praksisplasser. Dette er noe som 
kan være verdifullt for både den som får tilrettelagt praksisplass, men også for barnehagen. I 2019 har 

antallet praksisplasser vært høyere enn målsettingen. 

  

Tjenestemottaker 

Brukertilfredshet 

Det gjennomføres blant annet trivsels og forventningssamtaler med alle førskolebarna i forbindelse med 

overgang fra barnehage skole. Dette er en del av overgangsrutinene fra barnehage til skole.   

  

Kvalitet på tjenesten 

Vi bruker TRAS på alle barn i Røros barnehage.  

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverktøy som skal brukes til å 
observere barns språkutvikling. I tillegg skal det bidra til kompetanseutvikling blant barnehageansatte 

ved at de blir mer bevisst på hvilke fremgangsmåter, forklaringer og utfordringer som påvirker barns 

utvikling. 

Verktøyet ble utviklet som et resultat av en landsomfattende spørreundersøkelse i 2000, og den viste at 
barnehagelærerene gjennom sin utdanning ikke hadde fått tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere 

barns språkutvikling. Barnehagelærerne ønsket seg et verktøy som kunne bidra til mer systematiske 

observasjoner av barna, og dermed støttet dem i arbeidet med forebygging av vansker.  

Hvorfor kartlegge? 
Forskerne bak verktøyet erfarte stadig at barn med språkforsinkelser i førskolealder ikke ble oppdaget 
før de fikk problemer med å mestre lese- og skriveopplæringen. Tidspunktet hjelpetiltakene blir satt inn 

er avgjørende for barnas videre utvikling. Språkstimulering har best effekt når den gis på et tidlig 
tidspunkt, og intensiverte språktiltak i skoleårene vil derfor bare i begrenset grad kunne kompensere for 

tap av god språkstimulering i førskolealder. 

Hensikten med å observere barns språk er å se hvor langt de har kommet i utviklingen, for så å møte 

barna der de er – enten de har kommet langt eller kort. Målet er at TRAS skal bidra til at barn som 

strever med sin språktilegnelse skal få adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. 

Alt for mange elever faller fra, og går ut av skolen uten utsikt til å få en utdanning som kan gi dem et 
selvstendig og verdig liv. Mange av disse barna kunne fått hjelp på veien fra barnehage til skole. Men 
uten rutiner for hvordan man skal drive med systematisk språkkartlegging, vil mange barn bli oversett og 
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ikke få den hjelpen de har behov for. TRAS vil sikre at alle barn får den språklige stimuleringen de 

trenger. 

  

  

  

  

  

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,92 % 11,80 % 13,72 % 

 
Vi har et kontinuerlig fokus på forebygging av sykefravær og på å styrke nærværet til arbeidsplassen. Til 

tross for dette utfordres vi av høyt sykefravær.  

Sykefraværet preges av langtidsfravær, og er forklarlig når man går inn på enkeltsakene. Situasjonen i 
Kvitsanden har stabilisert seg, og det er ingen indikasjoner på at sykefraværet har noen sammenheng 

med arbeidsmiljøet i noen av barnehagene. Det er i perioder krevende å skaffe nok vikarer til å dekke 
opp for alt fravær. Personalet må derfor forholde seg til hyppig rokkering og omorganisering, for at 

dagene skal gå opp best mulig. Dette medfører stor slitasje på de ansatte. Det har vært gjennomført 
flere prosesser for å rekruttere vikarer. Det har gitt resultater, selv om flere også går ut igjen når det 
dukker opp en fast jobb. Rekruttering av vikarer (og fast personell) til samisk avdeling, viser seg fortsatt 

å være krevende. Denne utfordringen gjelder for hele landet.  

  

 
IA utvalget har tatt initiativ til et samarbeid med AMG i Kvitsanden, som et ledd i oppfølginga av 

avdelinger med høyt sykefravær. Dette har ført til et videre samarbeid med NAV arbeidslivssenter, og en 
satsning på et bransjespesifikt opplegg; "En bra dag på jobb". Det varierer hvilke avdelinger som har 

høyt sykefravær. Opplegget er derfor blitt introdusert for ledergruppa i virksomheten, og arbeid med 
opplegget er i gang på alle avdelinger i virksomheten. Det er også innledet et prosjekt i samarbeid med 
BHT, med fokus på lederstøtte til å få sykmeldte raskere tilbake i aktivitet. Intensjonen er å trygge ledere 

med personalansvar i samtalen med sykmeldte så tidlig som mulig, kartlegge muligheter for 

tilrettelegging og komme raskere i gang med oppfølgingsplaner - når det er mulig.  

 

Røros lærings- og veiledningstjeneste 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Røros lærings- og veiledningstjeneste har gjennom 2019 jobbet for å bli en virksomhet. 

Virksomheten består av 2 avdelinger, PP-tjenesten og Voksenopplæringssenteret. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros som består 

av 2 team, PPT og spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Avdelingen består av 8 ansatte, 6,8årsverk. 

PPT er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Opplæringsloven §5-6. Tjenestens hovedoppgave er å hjelpe 
barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa 

bedre til rette for barn og unge med særlige behov. PPT er også kommunens sakkyndige instans i saker 
om vurdering av behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen, og 

skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 
Spesialpedagogene i barnehage ligger under PPT. De skal gjennomføre tiltak beskrevet i sakkyndig 
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vurdering i samråd med pedagogisk leder i barnehagen, for å sikre at barnet får et godt tilrettelagt 

barnehagetilbud ut fra sine særskilte behov.  

Røros voksenopplæringstjeneste består av 3 ulike team, flyktningetjenesten, spesialpedagogisk hjelp 

for voksne og norskopplæring. Avdelingen består av 12 ansatte, 8,6 årsverk. 

Voksenopplæringen drifter lovpålagte tjenester til innbyggere i kommunen som har krav på det etter 
introduksjonsloven og saksyndig vurdering av PPT.  

Vi tilbyr opplæring for voksne som har rettigheter til det via norsk opplæring eller spesial pedagogisk 
opplæring, enten de er innbyggere fremmedspråklig bakgrunn eller ikke  

Flyktningetjenesten gir veiledning, råd og hjelp til flyktninger som går i introprogram og de som bor i 

kommunen. 

 

Utvikling og utfordringer 

 

Røros kommune har vedtatt å bosette 15 flyktninger i 2020. Voksenopplæringssenteret har en 
utfordrende tid i møte da elevtallet har gått noe ned. Vi ikke vet hvor mange flyktninger som kommer til 

Norge og det er usikkert hvor mange flyktninger Røros kommune faktisk får bosette.   
Vi opplever også en utfordring med at flyktninger som kommer midt i året, ikke får barnehageplass til 

sine barn. Det er uheldig for integreringen og kommunen innfrir ikke sine plikter ved bosetting.  

PPT har en midlertidig leieavtale med fylkeskommunen på 3 år, det er viktig å lage en langsiktig plan for 
hvor PPT skal ha sine framtidige kontorer. Lokalene er fine og lyse, men det er noe fysiske utfordringer 

og begrensninger med at det er en midlertidig løsning. 

 

Viktige begivenheter 

 

26.februar 2019 arrangerte Røros voksenopplæringssenter i samarbeid med andre organisasjoner, 
tidenes inkluderingsdugnad på vegne av Os, Røros og Holtålen. Arrangementet var en møteplass som 
kombinerte en jobbmesse med nettverksbygging, internasjonal middag og underholdning. Programmet 

ble ledet av Give a Job-ambassadør Arne Hjeltnes, sammen med Silje Crus Skjemstad og initiativtaker 

Aiman Shaqura. 

PPT flyttet fra Postgården til paviljongen ved Røros Vgs oktober 2019, det oppleves som positivt å være 

nær resten av virksomheten. 

PPT er med i PPT Gauldalsregionen, i februar arrangerte vi et kompetansehevingskurs sammen med 
Stat.ped der fokuset var barnets stemme - barnets beste vurdering i sakkyndighetsarbeid. Forebygging 

og tidlig innsats er også et fokusområde for PPT, et av tiltakene de har jobbet med er 

å arrangere foreldreveiledningskurs, 6 kvelder a 2,5t  gjennom høsten.  

 

Status økonomi per tjeneste 
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Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Grunnskole 1 739 1 562 3 249 3 172 1 432 45,2 % 
Styrket barnehagetilbud 2 136 1 176 825 902 -1 234 -136,7 % 

Voksenopplæring 3 713 3 205 827 662 -3 051 -460,9 % 
Sosial rådgivning og veiledning 1 183 1 184 1 199 1 364 182 13,3 % 
Introduksjonsordningen -6 134 -6 159 -4 901 -4 901 1 233 25,1 % 

Sum 2 637 967 1 199 1 199 -1 438 -120,0 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

250-Røros lærings- og veiledningstjeneste 2 637 967 1 199 -1 438 -120,0 % 

Sum 2 637 967 1 199 -1 438 -120,0 % 

 

Røros lærings og veiledningstjeneste har et avvik i regnskapet, det var et avvik som ble meldt tidlig i 
2019. Grunnen til avviket er at kommunen ikke har tatt imot alle flyktningene IMDI anmodet kommunen 

å bosette, samt meldt avvik pga norsktilskudd,  

Avviket var beregnet mye høyere, men motvirkes av mindre utbetaling av introduksjonslønn.  
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Gjennomføre brukerundersøkelse for 
elever på voksenopplæringa 

Antall deltakere 
deltatt 

    

Tjenestemottager: 

Kvalitet på tjenesten 

Elever med individuell plan Elever med 

individuell plan 

0 100 100  

 Elever som går ut i arbeid eller 

videregående skole etter ferdig 
introduskjonstilbud 

Antall ut i 

arbeid/utdanning 
etter 
introduksjonstilbud 

 70,0 %  Tallene fra IMDI er 

ikke publisert enda. 
 

 Redusere omfanget av 

spesialpedagogiskhjelp/spesialundervisning 
i skole og barnehager. 
Bidra til å styrke det ordinære tilbudet 

gjennom forbygging og tidlig innsats. 

Antall sakkyndige 

tilrådinger fra PPT 

0 40  Vanskelig å få en god 

statestikk over 
spesialundervisning  i 
rapporteringssystemet 

PPT Flyt. 
 

 Tilbudet for elever tilknyttet spes.ped 
voksne samsvarer med uttrykte behov fra 

elev og tilråding fra PPT. 

Rett tiltak 0,0 % 100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 
Kompetanse 

Ansatte skal gjennomføre aktuelle kurs i KS 
læring 

gjennomførte kurs i 
KS læring 

80,0 
% 

80,0 %   

 Deltakelse på fagkonferanser for PPT Antall deltakelse  100,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

 Felles planleggingsdag på tvers av 
avdelingene i oppvekst 

Antall 
planleggingsdager 

20,0 
% 

20,0 % 40,0 %  

 Deltakelse på fagseminar gjennomført av 

IMDI 

Antall deltakelse fra 

kommunen 

100,0 

% 

100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

4,5 4,5   

 Mestringsklima Mestringsklima 4,6 4,6   

 Relevant kompetanseutvikling Relevant 
kompetanseutvikling 

4,0 4,5   

Samfunnsansvar: 

Verdiskaping 

Antall arrangerte tverrfaglige 

flyktningeteam 

Antall tverrfaglige 

flyktningeteam 

3 2 4  

 

Røros lærings- og veiledningstjenesten har stort sett nådd alle sine mål i styringskortet. 

Det er ikke gjennomført noe brukerundersøkelse for elevene ved voksenopplæringen da dette er 
tidskrevende og vi ikke har funnet et godt nok verktøy som ivaretar alle elevers norsk forståelse godt 

nok.  

Voksenopplæringa har i 2019 vært aktiv i lokalsamfunnet gjennom å delta på arrangement og driftet 

arrangement. Noe som bidrar til flere arenaer for inkludering/samhørighet i lokalsamfunnet.  

Det er pr dags dato vanskelig å få en god statistikk over spesial undervisning  i rapporteringssystemet 
PPT Flyt. Men GSI tallene sier at 45 elever ved skolene i Røros kommune får spesial undervisning etter 

enkeltvedtak.  

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,62 % 6,31 % 7,93 % 

 
Røros lærings- og veiledningstjeneste har et høyere sykefravær enn tidligere. Det er første gang PPT og 
voksenopplæringssenteret rapporterer et samlet sykefravær, slik at det vil ikke være riktig å 

sammenligne tallene med 2018. 

Vi har et høyt langtidsfravær, dette er et fravær som ikke er arbeidsrelatert. Fraværet har vært diskutert 

i arbeidsmiljøgruppen jevnlig. 

 

 

NAV 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

NAV Røros har 17 ansatte , inklusive en prosjektmedarbeider, og er en egen virksomhet i Røros 
kommune. Vi betjener Røros, Os og Holtålen kommuner, hvor Røros er vertskommunen med et NAV-

kontor som dekker alle tre kommuner. Kontoret er lokalisert i Kjerkgata 15. NAV er i partnerskap 
mellom kommune og stat, og det overordnede målet er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, 
samt sikre rettighetene til velferdsytelser. NAV forvalter også flere av Husbankens virkemidler og har 

eget ungdomsteam, og egen gjeldsrådgiver.  

 

Utvikling og utfordringer 

 

For å nå målene om flere i arbeid, sørge for at de som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta, er 
det viktig at vi jobber koordinert, der vi har egne prioriterte og fokusområder i NAV. Våre fokusområder 
er ungdom og innvandrere i tillegg til langtidsledige som er prioriterte målgrupper i 

inkluderingsarbeidet, som vi i NAV jobber kontinuerlig med. 

Ungdomsteamet følger opp ungdom under 30 år, de gir tett oppfølging, og veiledning opp mot den 
enkelte. Målet er å komme ut i arbeid, eller tilbakeføring til skole, for å få fullført videregående 

opplæring. Ungdomsteamet er avhengig av tett samarbeid med skole, helse og næringslivet i regionen.  

Utfordringen for fremmedspråklige er for veldig mange manglende norskkunnskap. NAV arbeider tett 
med Voksenopplæringa , kursarrangører og lokalt næringsliv. Målet på sikt for denne gruppen er at, 

de skal kunne forsørge seg selv.  

Langtidsledige og ordinære arbeidssøkere kalles inn ved behov. Utfordringen for enkelte er at, de ikke 

har den kompetansen som arbeidslivet etterspør.  
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Viktige begivenheter 

 

NAV har tilfredsstillende resultatoppnåelse på de fleste områder på styringskortet. Overgangen til 
arbeid har vært relativt høy. Ungdomsprosjektet har ført til at flere unge 18- 29 har gått over fra passive 

ytelser til arbeid/aktivitet, og på statlige tiltak.  

Prosessen med etablering av felles NAV kontor for Røros, Os og Holtålen har stort sett gått i henhold til 

plan. Akkumulert samlet sykefravær fortsetter å være litt høyere enn målet på 6 %, men vi følger opp 

med konkrete tiltak, og fraværet er ikke arbeidsrelatert.  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Sosial rådgivning og veiledning 2 866 2 546 2 552 3 052 186 6,1 % 
Kvalifiseringsordningen 1 087 1 042 2 320 1 820 733 40,3 % 
Økonomisk sosialhjelp 3 976 5 515 4 930 4 930 954 19,3 % 

Bist.etabl./oppr.h. egen 0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 7 929 9 103 9 802 9 802 1 873 19,1 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

350-NAV 7 929 9 103 9 802 1 873 19,1 % 

Sum 7 929 9 103 9 802 1 873 19,1 % 

 
Mindre forbruket skyldes først og fremst ungdomsprosjektet. Flere unge er i arbeidsrettede tiltak, og 

mottar statlige ytelser slik, som tiltakspenger. Flere langtidssosialhjelpsmottakere har fått en avklaring, 
enten mot uføre eller andre type aktiviteter slik som eksempelvis utdanning eller andre tiltak, og det er 

færre på passive ytelser fra NAV.   
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Andel som har 
mottatt økonomisk 

stønad 

Andel som har mottatt 
økonomisk stønad 

 1,5 % 1,1 % VI har hatt nedgang i 
andelen 

sosialhjelpsmottakere. 
Noe skyldes 
aktivitetsplikten for å 
motta økonomisk 

sosialhjelp, og noe 
skyldes at flere unge er 
over på 

ungdomsprosjektet, i 
tillegg til at det har vært 
god tilgang på statlige 

tiltak. 
 

  Andel som har mottatt 
økonomisk stønad 

1,3 % 1,3 % 1,1 %  

 Andel unge 18-24 år 

som har mottatt 
økonomisk stønad 

Andel som har mottatt 

økonomisk stønad 

 2,5 % 1,1 %  

  Andel unge 18-24 år som 
har motatt økonomisk 
sosialhjelp 

 1,0 % 1,1 % Ungdom mellom 18- 29 
er en prioritert 
målgruppe for NAV, og 

det jobbes godt gjennom 
ungdomsprosjektet for å 
få de over på arbeid og 

aktivitet. Tett og 
koordinert oppfølgin, 
samt god tilgang på 

statlige tiltak  
 

 Antall deltakere i 
kvalifiseringsprogram 

(KVP) 

Antall deltakere i 
kvalifiseringsprogram 

0 7 9 Vi har hatt dobling av 
antall deltakere på 

kvalifiseringsprogrammet 
i slutt av året 19. KVP er 
en rettighetsytelse og 
skal gjøres kjent for 

aktuelle brukere. 
 

  Antall deltakere i 
Kvalifiseringsprogrammet 

(KVP) 

 10,0   

Medarbeider: 
Kompetanse 

Medarbeidersamtale 
- andel gjennomført 

Medarbeidersamtale - 
andel gjennomført 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle medarbeiderne har 
hatt 
medarbeidersamtale i 

2019 
 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Human kapital i 
indeks (HKI) alle 
delmål (skala 1-6, der 

6 er best. 

Human kapital indeks  4,2   

 Human kapital i 
indeks (HKI), 
energiscore 

Human kapital - 
energiscore 

0 25   

Medarbeider: Sykefravær Sykefravær, samlet Sykefravær statlige og  6,0 % 8,9 %  
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

for både kommunalt 
og stalig ansatte 

kommunalt ansatte. 

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Andel med gradert 

sykemelding ved 12 
uker tidspunkt 

Andel med gradert 

sykemedling 

0,0 % 50,0 % 51,0 %  

  Andel sykemeldte med 
gradert sykemelding ved 
12 ukers tidspunktet, 

 54,0 % 51,0 %  

 Andel gjennomførte 

dialogmøte 2 innen 
26 uker 

Andel gjenomførte 

dialogmøte 2 innen 26 
uker. 

 80,0 % 80,0 % Vi følger opp tett, men 

enkelte ganger er det 
avlysninger fra 
arbeidsgiver eller lege 

som vi ikke klarer å følge 
innen tidsfristen 
 

  Gjennomførte 

dialogmøter 

0,0 % 80,0 % 80,0 %  

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Antall formidlinger 
og fått jobben 

Antall formidlinger 0 4 13 Vi har høyt antall på 
formidlinger og overgang 
til arbeid  
 

  Antall formidlinger fått 

jobben. 

 5 13 Vi har mange direkte 

tilmeldte stilling som 
resultat av et godt 
arbeidsmarked, og god 

tilgang på ledige 
stillinger,og vi ligger høyt 
på overgang til arbeid.  

 

 Andel arbeidssøkere 
med overgang til 
arbeid 

Andel arbeidssøkere med 
overgang til arbeid 

0,0 % 70,0 % 70,0 % Samme som med 
formidlinger. Godt 
arbeidsmarked, og god 

tilgang på direkte 
tilmeldte stillinger 
 

  Andel arbeidssøkere med 
overgang til arbeid 

 70,0 % 70,0 %  

 
NAV har tilfredsstillende resultatoppnåelse på de fleste områder på styringskortet. Overgangen til 

arbeid har vært relativt høy. Ungdomsprosjektet har ført til at flere unge 18- 29 har gått over fra passive 

ytelser til arbeid/aktivitet, og på statlige tiltak.  

Prosessen med etablering av felles NAV kontor for Røros, Os og Holtålen har stort sett gått i henhold til 
plan. Akkumulert samlet sykefravær fortsetter å være litt høyere enn målet på 6 %, men vi følger opp 

med konkrete tiltak, og fraværet er ikke arbeidsrelatert.  

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 
Det jobbes kontinuerlig for å nå målet som er fastsatt på 6 % og helst under.  Sykefraværet er ikke 

jobbrelatert.  

 

Sykefraværet følges nøye opp, og tiltak igangsettes der det er behov. Sykefraværet er ikke jobbrelatert.   

 

Helse og omsorg 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Røros kommune har i 2019 fortsatt arbeidet med utvikling av sine omsorgstjenester. På grunn av 
økende antall eldre og færre yrkesaktive har dette vært nødvendig. Et annet viktig moment har vært å 

tilpasse tjenestene til et fremtidsperspektiv. Vi har fortsatt fokus på å utvikle trinnene i omsorgstrappen, 
slik at vi får en så god og effektiv drift som mulig. Vi har et sterkt forebyggende perspektiv på alle trinn. 

Bruk av velferdsteknologi er et eksempel på et område vi ønsker å satse på i kommunen og ta mer i bruk 
fremover. Høsten 2019 lyste vi ut en prosjektstilling knyttet til velferdsteknologi, for å sikre at vi har 

kompetanse på dette området i tiden fremover. 

 

Figuren under synliggjør den ønskede omstillingen fra institusjonsbaserte plasser til hjemmebaserte 
tjenester. Antall personer over 80 år i hjemmebaserte tjenester har økt jevnt de siste årene. Denne 

endringen er i tråd med politiske føringer og vedtak. 
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En stor del av arbeidet med omstilling og utvikling av tjenestene, har vært planlegging av nye 

Øverhagaen bo-, helse - og velferdssenter. Våren 2019 ble det første spadetaket gjort og byggingen var i 
gang. Det har vært til stor glede for ansatte og ikke minst beboere på Røros sykehjem og 

omsorgsboligene, å følge med på byggeprosessen i 2019. 

 

Ordfører i gravemaskinen, sammen med byggekomiteen og entreprenøren når gravingen på 

byggeplassen startet våren 2019. 
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Byggekomiteen, ordfører og kommunedirektør var på befaring i bygget i desember 2019.  

Endring av lederstruktur 

I tillegg til byggeaktivitet, har vi gjennom 2019 også hatt et stort fokus på organisasjonsutvikling. Det 
handler i hovedsak om å forberede organisasjonen på den utviklingen som skal skje i takt med at et nytt 
bygg står klart. Et av tiltakene vi gjorde var å slå sammen Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem til en 

virksomhet, med en virksomhetsleder. På den måten fikk vi også ressurser til å ansette  en 

avdelingsleder til ved Gjøsvika sykehjem. Denne ordningen blir satt i drift fra 1.1.20.  

 
Mulighetsstudie 

I 2019 har det vært jobbet med en fagrapport om "Fremtidens helsetjeneste på Røros". Behovet for 
dette startet i utgangspunktet med behov for nye lokaler til legesenteret, men like viktig handler det om 
hvordan helsetjenestene på Røros skal være og organiseres i et fremtidsperspektiv. I arbeidet har det 

vært lagt opp til stor grad av medvirkning fra ansatte i virksomhet helse, samarbeidspartnere, lag og 
foreninger. Fagrapporten ble lagt frem til orientering til kommunestyret i november 2019. Arbeidet vil 

fortsette i 2020 og noe av det første som vil skje, er en prosess med en drifts - og ressursanalyse av 
helsetjenesten. Denne vil sammen med fagrapporten legge føringer for en videre prosess med bygging 

av nytt helsebygg og utvikling av helsetjenestene våre. 

Planer 
Komite for helse og omsorg ferdigstilte våren 2019 boligpolitisk plan. Den ble lagt frem for 

kommunestyret juni 2019. På grunn av kommunevalg, ble det ikke jobbet med planverk høsten 2019.  

 

Helseplattformen 
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Helseplattformen skal innføre en felles elektronisk pasientjournal for sykehus, fastleger og 
kommunehelsetjenesten i Midt – Norge. Røros er en av 84 kommunene i Midt – Norge, som har 

underskrevet opsjon på å inngå avtale med leverandøren når løsningen er klar. Dersom Røros kommune 
vedtar å ta i bruk denne løsningen, vil det bli innført i overgangen 2021/2022. Dette vil ha stor betydning 
for ansatte som jobber i tjenesten, og gi en bedre samhandling mellom tjenesteytere og innbyggerne. 

Helseplattformen er nasjonal utprøvingsmodell for “en innbygger, en journal”. Røros kommune har i 

2019 vært involvert i flere faggrupper knyttet til dette arbeidet. 

  

 

Utvikling og utfordringer 

 

Gjennom utviklingsarbeidet innen helse og omsorg skal vi løse mange av de utfordringene som er 
forespeilet oss. En av utfordringene vi vil stå ovenfor er tilgangen på kvalifisert helsepersonell. For å 

tiltrekke oss arbeidskraft må vi fortsette og være en god arbeidsgiver, fortsette med å ha gode 

arbeidsmiljø på våre virksomheter og ta i bruk ny teknologi for å lette arbeidshverdagen til våre ansatte. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 38 1 0 0 -38 0,0 % 
Foreb,helsest. og skolehelse 2 789 2 531 3 248 3 248 459 14,1 % 
Annet forebyggende helsearbeid -7 49 1 1 7 897,3 % 

Aktivis. eldre og funksjohemmede 794 0 0 464 -330 -71,0 % 
Diagnose, behandling, rehabiltering 19 835 19 113 18 558 18 558 -1 277 -6,9 % 
Tilb.til personer m/rusproblem 1 441 726 804 804 -637 -79,2 % 

Barneverntjeneste 3 164 1 913 3 460 3 460 296 8,6 % 
Barneverntiltak i familien 704 650 947 947 243 25,7 % 
Barneverntilt.utenfor familien 2 832 2 557 3 204 3 204 373 11,6 % 

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 54 242 51 910 52 416 51 529 -2 714 -5,3 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 55 971 53 944 55 575 55 998 27 0,0 % 
Kommunale sysselsettingstiltak 3 621 3 649 3 650 3 650 29 0,8 % 

Introduksjonsordningen 0 1 0 0 0 0,0 % 

Sum 145 424 137 044 141 864 141 864 -3 560 -2,5 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

310-Røros sykehjem 29 421 28 134 28 950 -471 -1,6 % 
320-Gjøsvika sykehjem 25 355 23 690 22 984 -2 371 -10,3 % 
330-Helse 32 265 30 724 31 782 -483 -1,5 % 

340-Hjemmebaserte tjenester 51 684 49 376 50 536 -1 148 -2,3 % 
360-Barneverntjenesten 6 699 5 120 7 612 913 12,0 % 
370-Gavekonto 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 145 424 137 044 141 864 -3 560 -2,5 % 
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Helse og omsorg  

Helse og omsorg har samlet sett et overforbruk på 3 500 000. 

Hovedgrunnen til dette kommer fra omsorgstjenestene og er merforbruk på lønn. Dette har å gjøre med 

innleie av vikarer og at det er kjørt 13 lønnskjøringer i 2019.  Vi har også noe overforbruk på grunn av at 
vi ikke har oppnådd de brukerbetalingene som er budsjettert på Røros sykehjem. Det handler om at vi 
over flere år, har jobbet med omstilling av sykehjemsdriften og endret tjenestene våre fra å være en 

institusjonstung kommune til en kommune som satser mer på hjemmebaserte tjenester. 

Et annet moment som er verdt å nevne er at hjemmebaserte tjenester har merforbruk på lønnsutgifter 
knyttet til gjestepasienter som drar på hytta si eller på hotell og har behov for bistand. Dette ser vi er en 
økende utfordring, som vi i ordinær drift ikke tar høyde for. Fremover må vi se om det er behov for å 

gjøre noe med dette. 

Barnevernstjenesten har bidratt positivt til merforbruket, med et underforbruk på bl.a lønnsutgifter.  

For mer detaljer, kan kommentarer leses under hver virksomhet. 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 2,54 % 7,04 % 9,59 % 

 

Omsorgstjenestene har historisk sett en utfordring med høyere sykefravær enn andre tjenesteområder. 

Slik er det også i 2019. 

Det blir jobbet målrettet med tett oppfølging av de sykemeldte. Årsakene til sykefravær er i stor grad 
preget av ansatte som venter på utredninger og behandlinger, samt ansatte som sliter med ulike 
helseutfordringer. I 2019 har det for første gang, som er kjent, vært meldt om sykefravær på grunn av 

arbeidsmiljøet. Dette gjelder ved Gjøsvika sykehjem. Utfordringene med arbeidsmiljøet er tatt tak i og 
det har gjennom hele høsthalvåret blitt jobbet intensivt med ledere, tillitsvalgte og verneombud med 

dette. Arbeidet vil fortsette med samlinger for ansatte og det vil bli gitt lederveiledning i hele 2020.  
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Virksomhet helse og barnevernstjenesten har historisk sett lave sykefraværstall. Dette gjelder også for 

2019. 

 
Det er gjort tiltak for å jobbe med arbeidsmiljøet på Gjøsvika sykehjem.  Det ble satt ned en gruppe med 

kommunalsjef, virksomhetsleder, avdelingsledere,  tillitsvalgte, verneombud, BHT og HR - leder høsten 
2019. Arbeidsgruppa har gjennom høsten hatt bistand fra KS - Konsulent for å jobbe oss gjennom 

utfordringene som er på Gjøsvika. 

I barnevernstjenesten har det vært fokus på trivselstiltak og andre tiltak som er viktige for forebygging 

av sykefravær. Det har vært viktig ettersom et godt arbeidsmiljø er utrolig viktig for ansatte som står i en 

krevende arbeidshverdag. 

 

Røros sykehjem 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Kort om virksomheten 
Røros sykehjem er et somatisk sykehjem med 38 plasser, 19 i hver etasje. Sykehjemmet har 
langtidsplasser, korttidsavdeling med avlastning, rehabilitering og utredning/behandlingsplasser. Røros 

sykehjem har 41,69 
årsverk, fordelt på 65 faste ansatte. 

  
Enheter og ansvar 
Røros sykehjem har ansvar 3400 og består av 2 avdelinger. 38 plasser tilsammen 

1 avdeling med 19 lagtidsbeboere og 1 avdeling med langtidsbeboer og korttidsavdeling. Gjennom hele 
året har det vært jevnt over 38-40 pasienter på sykehjemmet. 

  

 

Utvikling og utfordringer 

 
Røros sykehjem er en del av Framtiden trygghet, helse og omsorg og vi har i 2019 kommet godt  i gang 

med å bygge Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, hvor Røros sykehjem blir en del av.  

 I 2019 har mye av arbeidstiden både for ledelse og ansatte vært fokusert på innhold av nytt bygg og 

organisasjons utvikling i forhold til nye måter å jobbe på. Dette har vi klart å løse uten at det har godt 

utover pasientene, pårørende og arbeidsmiljø. 

 

Viktige begivenheter 
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 Etter flere års planlegging startet grunnarbeidet for Øverhagan  bo -helse og velferdsenter i April 2019. 
Siden da har vi hatt mye anleggsarbeid og trafikk på området. Hittil har dette godt veldig bra både for 

pasienter og ansatte. 

  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 29 421 28 134 29 002 28 950 -471 -1,6 % 

Sum 29 421 28 134 29 002 28 950 -471 -1,6 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

310-Røros sykehjem 29 421 28 134 28 950 -471 -1,6 % 

Sum 29 421 28 134 28 950 -471 -1,6 % 

 

 Lønn:Det er kjørt 13 lønnskjøringer på kveld- lørdag og søndagstillegg. Sykefravær som må dekkes av 
arbeidsgiver utgjør en betydelig ekstra utgift da mye av dette fraværet må erstattes med ekstravakter og 

noen ganger medfører dette også overtid.  

Brukerbetalingen har ikke nådd budsjett, det har vi sett gjennom hele året. Dette har med at vi har hatt 

færre pasienter på langtidsplass og flere på korttidsopphold og avlastning. 

 

https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/framtidas-trygghet-og-omsorg/
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Felles trimtilbud hver uke på 
avdelingene 

Felles trimtilbud for pasientene  
hver uke 

47,0 45,0 49,0  

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Andel beboere som opplever å bli 

møtt med respekt. 

Andel beboer som opplever å 

bli møtt med respekt 

  4,3 Brukerundersøkelsen 

for 2019 kan ikke 
samenlignes med 
brukerundersøkelsen 
som ble gjort i 2016. 

Brukerundersøkelsen 
som ble gjort i 2016 
var en forenklet 

undesøkelse og 
hadde max score på 
3. Mens 

brukerundersøkelsen 
for 2019 har en max 
score på 6. 

 

 Andel pårørende som blir møtt med 
respekt 

Pårørende som blir møtt med 
respekt 

 5 5 Brukerundersøkelsen 
for 2019 kan ikke 
sammenlignes med 
brukerundersøkelsen 

som ble gjort i 2016. 
Brukerundersøkelsen 
som ble gjort i 2016 

var en forenklet 
undesøkelse og 
hadde max score på 

3. Mens 
brukerundersøkelsen 
for 2019 har en max 

score på 6. 
 

 Brukermedvirkning Brukermedvirkning  2 4 Brukerundersøkelsen 
for 2019 kan ikke 
sammenlignes med 

brukerundersøkelsen 
som ble gjort i 2016. 
Brukerundersøkelsen 

som ble gjort i 2016 
var en forenklet 
undesø... 

 

 Trivsel Trivsel  2 5 Brukerundersøkelsen 
for 2019 kan ikke 
samenlignes med 

brukerundersøkelsen 
som ble gjort i 2016. 
Brukerundersøkelsen 
som ble gjort i 2016 

var en forenklet 
undesø... 
 

Tjenestemottager: 

Kvalitet på tjenesten 

Antall beboere som følger prosedyre 

for innkomstsamtale 

beboere med innkomstsamtale 0,0 % 100,0 % 100,0 %  
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 Antall feil i dosett mot antall 
ferdigkontrollerte dosetter 

Feil i dosett mot 
ferdigkontrollerte dosetter 

60,0 
% 

0,0 % 0,1 %  

 Hver pasient skal tilbys "min dag" 3 

ganger i året 

Antall ganger pasienten tilbys  

"min dag" 

80,0 80,0 0,0  Vi har ikke  hatt 

noen prosedyre for å 
dokumentere dette. 
 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Andel ansatte med høyskoleutdanning Andel ansatte med 
høyskoleutdanning 

21,0 
% 

20,0 % 25,0 %  

 Andel ansatte med faglig utdanning Andel ansatte med faglig 

utdanning 

78,0 

% 

80,0 % 70,0 %  

 2 lærlinger under utdannelse hvert år 2 lærlinger under utdannelse 
hvert år 

2,0 2,0 2,0 Vi har ikke hatt noen 
prosedyre for å 
dokumentere dette. 

 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert ledelse 3,1 4,0  Ikke gjennomført i 
2019 
 

 Mestringsklima Mestringsklima 3,4 4,1  Ikke gjennomført i 

2019 
 

 Autonomi Autonomi 4,0 4,3  Ikke gjennomført i 
2019 
 

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Sang og musikk tilbud pr uke i 45 uker sang og musikk tilbud pr uke 48 48 48  

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Antall foredrag/underholdning pr år 
som legger vekt på kulturhistorie og 
verdensarv 

Antall 
foredrag/underholdningsinnslag 

3 4 3  

  Underholdning med vekt på 

kulturhistorie og verdensarv 

 4,0 4,0  

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Andel henvendelser fra 
ungdomsskole/utdanningsinstitusjoner 
som resulterer i praksisplass 

Antall henvendelser fra 
utdanningsinstitusjoner 

100,0 
% 

90,0 % 100,0 %  

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 2,14 % 6,67 % 8,80 % 

 
Sykefravær er som forventet. Målet var under 8.0%,men ente på 8,8%,som er en liten økning siden 
2018. Langtidsfraværet er langt høyere en korttidsfraværet. Langtidsfraværet  har flere årsaker som 

diagnoserelatert sykdom, belastninger  i forhold til turnusarbeid osv. Har ingen indikasjoner på at 

fraværet er arbeidsrelatert. 

 
 

Gjøsvika sykehjem 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Gjøsvika sykehjem 

Gjøsvika sykehjem har 5 skjermede avdelinger med 6 pasienter hver. 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 
og personale ressurser til å drifte denne avdelingen. Ved behov må vi leie 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 
Dagsenter for personer med demens har åpnet 3 dager i uka (mandag, onsdag og fredag) til 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 8 pasienter pr. dag. Plassen kan blir tildelt 

som aktiviseringstilbud eller som avlastning for pårørende. Dagsenter skal bl. a. legge vekt på 
aktivisering av pasienter og skal gi en meningsfull hverdag, samt at oppholdet kan hjelpe til å 

opprettholde en tilfredsstillende ernæringsstatus. Dagsenteret har 1,2 årsverk. 

  

Enheter og ansvar 
3401 Gjøsvika sykehjem 

3407 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens 

 

Utvikling og utfordringer 
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Gjøsvika sykehjem har i likhet med resten av landet utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Det er et 
problem som vil bare øke i årene som kommer. Innen 5-10 år vil vi også få utfordringer med rekruttering 

av helsefagarbeidere. Det utdannes ikke nok helsefagarbeidere til å erstatte antall hjelpepleiere som går 

av med pensjon. Samtidig øker antall eldre de kommende årene. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Aktivis. eldre og funksjohemmede 661 0 0 0 -661 0,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 24 694 23 690 23 414 22 579 -2 115 -9,4 % 

Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 0 0 405 405 405 100,0 % 

Sum 25 355 23 690 23 819 22 984 -2 371 -10,3 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

320-Gjøsvika sykehjem 25 355 23 690 22 984 -2 371 -10,3 % 

Sum 25 355 23 690 22 984 -2 371 -10,3 % 

 
Virksomhet Gjøsvika sykehjem har 2,3 mil. i merforbruk. 
Dagsenter har avsluttet 2019 innenfor budsjettrammene. Sykehjem har et merforbruk. Overforbruk har 

3 hovedårsaker: 
Høye lønnskostnader på 1,3 mil. på grunn av høyt sykefravær og dobbelt utbetaling av tillegg i april på 

grunn av at vi gikk over fra etterskuddsbetaling til forskuddsbetaling av tillegget. 
Utgifter til rettsak 650.000. 

Utgifter på grunn av arbeidsmiljøet 165.000. Det er søkt OU-midler, men de blir ikke utbetalt før i 2020. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Brukermedvirkning Brukermedvirkning  4,4 % 4,2 % Oppnådd resultat er fra 
brukerundersøkelse 2016. 

 

 Informasjon 
 

Informasjon  4,7 % 4,5 % Oppnådd resultat er fra 
brukerundersøkelse 2016. 
 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Andel pasienter med en 
demens diagnose eller 

kognitiv svikt med 
alderspsykiatriske 
sykdommer og forhold 

mellom de to grupper. 

Andel pasienter 0,0 % 100,0 % 80,0 % 80 % av pasienter 
har diagnose demens 

eller diagnose 
kognitivsvikt med 
alderspsykiatriske 

sykdommer.  
 
 

 66,7 % av 
pasienter har en demens 
diagnose 

 13,3 % av 
pasienter har en diagnose 
kognitiv svikt og 
(alders)psykiatriske 

sykdommer 
 20 % av 
pasienter har diagnose 

kognitiv svikt 
 
 

 Andel pasient med 

gjennomført LMG 
(legemiddelgjennomgang) 

Andel med 

gjennomført LMG 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle pasienter fikk 

gjennomført LMG, enten 
ved innkomst eller ved 
årskontrtoll. 

 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Andel ansatte med 50% 
stilling eller større med 
gjennomført Demens ABC 

Andel ansatte 48,0 100,0 82,0 Av 34 stillinger som er 50 
% og større har 28 
ansatte gjennomført 
Demens ABC-opplæring, 

3 ansatte har ikke 
gjennomført og 3 
stillinger er vakant.   

 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

3,8 4,0 3,8 Oppnådd resultat er fra 
medarbeiderundersøkelse 
2018. Det gjennomføres 

en ny undersøkesle i 
2020. 
 

 Mestringsklima Mestringsklima 4,2 4,3 4,2 Oppnådd resultat er fra 

medarbeiderundersøkelse 
2018. Det gjennomføres 
en ny undersøkesle i 
2020. 

 

 Bruk av kompetanse Bruk av 
kompetanse 

4,2 4,3 4,2 Oppnådd resultat er fra 
medarbeiderundersøkelse 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

2018. Det gjennomføres 
en ny undersøkesle i 

2020. 
 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Antall trimopplegg for 
pasienter pr. år 

Antall trimopplegg 
for pasienter 

45 40 47 Trim har vært 
gjennomført av enten 
fysioterapeut eller 

ansatte. 
 

 Antall kulturinnslag for 
pasienter pr. år 

Antall 
kulturinnslag 

0 30 31 Gjøsvika sykehjem har 
hatt 21 kulturell innslag 

fra forskjellige utøvere ut 
fra "Kulturkalenderen" 
som er et samarbeid med 

virksomhet Kultur. 
Vi er med i 
kulturbarnprosjekt og i 

den forbindelse har det 
vært ca. 10 felles opplegg 
med barnehage. 
 

I tillegg har vi hver fredag 
allsang med pasienter. 
 

  
 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Andel stillinger som blir 
dekket med den 

kompetansen som avklart 
i bemanningsplan 

Andel stillinger 93,0 
% 

100,0 % 89,0 % I slutten av 2019 var alle 
stillingen dekt opp med 

den kompetanse som 
avklart i bemanningsplan. 
8 stillinger var vakant, 

blant dem 3 
sykepleierstillinger, 2 
helsefagarbeider stillinger 
og 3 helgestillinger. 

 
  
 

  
 

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 3,76 % 11,30 % 15,06 % 

 
Sykefraværet har vært høyt i 2019. Vi avsluttet 2018 med et høyt sykefravær som fortsatt de første 
måneder i 2019. Deretter ser vi at sykefravær går ned. Det jobbes målrettet med sykefraværsoppfølging.  

Årsaken til langtidssykemeldinger er blandet. Største årsak til sykefravær er (kroniske) muskel- og 

skjelletplager og andre fysiske plager. I år har vi også hatt noe fravær på grunn av arbeidsmiljøet. 

 
 

Helse 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Helsestasjonen 

Ansatte: Kommunejordmor for Holtålen og Røros i 60% stilling (Holtålen kjøper denne tjenesten av 
Røros). Jordmor-beredskap for Holtålen og Røros 120% stilling fordelt på 4 jordmødre, 4 helsesøstre 

fordelt på 3,3 årsverk, lege i 13% stilling og sekretær i 40% stilling. 

Legesenteret 

Legesenteret har i 2019 vært driftet av 1,7 stillinger som fastlege med driftstilskudd og 3,7 stillinger som 
kommunale fastleger, og kontinuerlig lege i turnustjeneste. I tillegg har det fra 01.01.19 vært en lege i 

100% stilling som vikar for kommuneoverlegen uten å ha hatt kommuneoverlegeoppgaver, kun drevet 
med kurativ virksomhet. Kommuneoverlege har siden mai 2019 arbeidet i 60 % stilling. Det jobber 

tilsammen 6,5 årsverk som hjelpepersonale (sykepleiere, bioingeniører og legesekretær).   

Fysio- og ergoterapitjenesten 

Ansatte: Det er ansatt en ergoterapeut og 2,6 årsverk som kommunale fysioterapeuter, samt at vi har 3, 

4 årsverk som fysioterapeut med driftstilskudd. 

Fysioterapien favner bredt innen helse, både forebyggende tiltak, behandlende tiltak ved skade, konkret 

ansvar mot seniorbefolkning, barn og innbyggere i yrkesaktiv alder. 

Psykisk helse- og rustjeneste 

Psykisk helse- og rustjeneste har 8,5 årsverk, er en tverrfaglig sammensatt tjeneste, og har ansvar for 
støtte, hjelp og oppfølging til personer med psykiske plager og/eller rusproblematikk. Tjenesten er et 

gratis lavterskeltilbud. Tjenestetiden er mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Tjenesten har tilsammen 8,5 
årsverk fordelt på 10 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. I 2019 ble det i august ansatt ny leder for tjenesten.  
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Utvikling og utfordringer 

 

Røros legekontor har fortsatt  bygningsmessige utfordringer i forhold til driftsnivået. En utbygging av 
legesenteret er svært nødvendig både i forhold til arbeidsforhold og pasientsikkerhet. Prosjektet 
"Mulighetsstudiet" som ble startet våren og endte opp i en fagrapport som sammen med en drift og 

ressursanalyse danner grunnlaget for videre prosjektering av nytt helsebygg.  
Selv med de ulike utfordringene som er, holder tjenesten et høyt faglig nivå og yter god helsehjelp til 

befolkningen, personalet gjør det beste ut av situasjonen og de strekker seg langt for at utfordringene 

ikke skal gå ut over pasientene. 

Psykisk helse- og rustjeneste jobber samlet med både psykiske helseutfordringer og rusproblematikk. To 
stillinger er videreført fra "Rusteam" og jobber hovedsakelig med personer med rusproblematikk. 
Psykisk helse- og rustjeneste har mange brukere både med en rusproblematikk og store psykiske lidelser 

som trenger daglig oppfølging av tjenesten, både i forhold til støttesamtaler og miljøterapeutiske tiltak. 
Tjenesten er også et lavterskeltilbud til alle over 18 år. Tjenesten har ca 120 pasienter de følger opp. Det 

oppleves at det er behov for boliger tilknyttet et base med personell for de som har et ekstra 

oppfølgingsbehov. Omfanget av behovet er ikke avklart. 

Ergoterapeut, fysioterapitjenesten 
Både ergoterapeut og fysioterapeutene er viktige aktører for å få eldre til å bli boende i hjemmet sitt 
lengre før de behøver institusjonsplass. Et annet fokus som fysioterapitjenesten har er barn og unge, da 

all forskning viser at tidlig innsats forebygger mange sykdommer og skader senere i livet. Den som har 
ansvaret for barn og unge driver flere forebyggende grupper i skolen, bl.a. prosjektet PULSEN (i 

samarbeid med skolen og skolehelsetjenesten for å forebygge overvekt). Både ergoterapeut og 
fysioterapeutene har hjemmebehandling og rehabilitering i hjem- og institusjon. I tillegg drives 
bassenggrupper med meget godt oppmøte (svømmebassenget i Os kommune). 

Fysioterapitjenesten har også ansvaret for Frisklivssentral som har åpent to dager i uka, her får man 
både individuelt tilrettelagt - og gruppeoppfølging. Avdelingen ser rollemessig forskjellig ut, da både 
private med driftstilskudd og kommunalt fysioterapeuter inngår i samme avd. Men de private har 

primært ansvar for muskel- og skjelettplager, samt 1. prioritets pasienter som brudd, slag, postoperative 
oppgaver. Kommunale oppgaver fokuserer på sykehjemspasienter, hjemmebehandling, forebyggende 

tiltak mot seniorer og folkehelse, samt 1. prioritets pasienter. Hver fysioterapeut har som ansvar å til 

enhver tid behandle sine henvendelser i henhold til regelverk, prioritet og pasientrettigheter.  

Interkommunal legevakt for Røros, Holtålen og Os. 
Røros kommune har i hele 2019 hatt ansvaret for den interkommunale legevakten, med lokalisasjon ved 
Røros helsesenter. Legevaktsentralen er fortsatt stasjonert ved Røros sykehus, der personalet ved 

sykehuset server legevaktstelefonen. Legevakten blir driftet av fastlegene i Røros, Os og Holtålen. 

Røros helsestasjon består av helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. I tillegg har vi 
oppgaver knyttet til smittevern; utenlandsvaksinering, godkjenning barnehage/ skole mm. Avdelingen 
omfatter også kommunale jordmødre og jordmor beredskap for Røros og Holtålen, samt tiltak for 

funksjonshemmede barn og unge (støttekontakt, privat/ barnebolig og omsorgsstønad).  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
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Tjeneste Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Oppr. 
bud. 2019 

Rev. bud. 
2019 

Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 38 1 0 0 -38 0,0 % 
Foreb,helsest. og skolehelse 2 789 2 531 3 248 3 248 459 14,1 % 
Annet forebyggende helsearbeid -7 49 1 1 7 897,3 % 

Diagnose, behandling, rehabiltering 19 835 19 113 18 558 18 558 -1 277 -6,9 % 
Tilb.til personer m/rusproblem 1 441 726 804 804 -637 -79,2 % 
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 45 86 0 0 -45 0,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 8 124 8 217 9 280 9 171 1 047 11,4 % 

Introduksjonsordningen 0 1 0 0 0 0,0 % 

Sum 32 265 30 724 31 891 31 782 -483 -1,5 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

330-Helse 32 265 30 724 31 782 -483 -1,5 % 

Sum 32 265 30 724 31 782 -483 -1,5 % 

 

Virksomhet helse har et overforbruk på 483 000,-  

Hovedårsak til dette er et merforbruk på lønnsutgifter på legekontoret. I tillegg har 
legekontoret merforbruk på medisinske forbruksvarer og på drift og serviceavtaler i forhold til 

omlegging av nytt pasientsystem.  

Legevakten har et merforbruk som er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Tjenesten har også et 

overforbruk på  avtaler i forhold til nødnett.  

Merforbruket på Intermediær avdeling skyldes at det er solgt mindre plasser enn det det er budsjettert. 
Det er også verdt å merke seg at kjøp fra staten er høyere enn budsjettert. Når budsjett for 2019 ble 
lagt, kjente ikke kommunen St. Olavs budsjett som ligger til grunn på riktig budsjettering. Dette har en 

påvirket resultatet på avdelingen. For å unngå utfordringer som dette er det nå gjort avtaler med St. 

Olavs om at Røros kommune skal ha St. Olavs sitt budsjett innen september hvert år.   
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket resultat 

2019 
Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse 
mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Røros Helsestasjon - 
Vaksinasjonsdekning 

Vaksinasjonsstatus 10 
klasse 

 100,0 % 90,0 %  

 Røros Helsestasjon  - 
Avvik på tiltaksplan. 

Avvik på tiltaksplan 100,0 
% 

100,0 % 90,0 % "Pulsen" ikke 
gjennomført i 
2019.  

 

 Røros Helsestasjon - 
Antall som for 
opprettet 

"stafettlogg" 

Antall stafettlogger  3 3  

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Røros Helsestasjon - 
Oppmøte  ved 
helsestasjonkontroller 

Oppmøte  100,0 % 100,0 %  

 Røros Helsestasjon - 

Brukerundesøkelse 

Brukerundersøkelse    Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

Medarbeider: 

Kompetanse 

Røros Helsestasjon - 

tilgjengelig 
kompetanse i forhold 
til psyk.helse i 
helsestasjonen 

Tilgjengelig 

kompetanse 

 1 1  

 Røros Helsestasjon - 

Andel ansatte som har 
opplæring i BTI-
metodikk 

Ansatte med 

opplæring i BTI-
metodikk 

 100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Røros Helsestasjon - 

Det fys./psyk./sos. 
arbeidsforholdet 
måles ved 

vernerunder 

Arbeidsforhold  4  Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

 Røros Helsestasjon - 
Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

4,2 4,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

 Røros Helsestasjon - 

Relevant 
kompetanseutvikling 

Relevant 

kompetanseutvikling 

3,6 4,1  Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

 Røros Helsestasjon - 

mestringsklima 

Mestringsklima 4,3 4,1  Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Røros Helsestasjon - 

Status på psyk.helse 
depresjon jenter 13-
18 år 

Status psyk.helse 1,5 % 3,0 %  Ingen måling i 

2019. Dette 
gjennomføres 
hvert 4. år 

gjennom 
Ungdata. 
 

 Røros Helsestasjon - 
Graden av 

gjennomført 
opplæring i 
"psykologisk 

Gjennomført 
opplæring 

 100,0 % 100,0 %  
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket resultat 

2019 
Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse 
mål 

førstehjelp" til alle i 9 
klasse på 
ungdomsskolen og i 

1.klasse på VGS 

 Røros Helsestajson -

Andel overvektige 
barn 6-10 år  

Andel overvektige 

barn 

 10,0 % 13,0 %  

 Røros Helsestasjon - 
Andel barn i 1 - 4 

klasse som opplever 
stagnasjon eller 
negativ vektuvikling 

Andel som opplever 
stagnasjon eller 

vektuvikling 

 60,0 %  Ikke 
gjennomført i 

2019 
 

Samfunnsansvar: 

Verdiskaping 

Røros Helsestasjon - 

Antall praksisplasser 
pr. år 

Antall praksisplasser  1 1  

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Røros Helsestasjon - 
Antall publikasjoner i 

media 

Antall publikasjoner  2 5  

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Røros Helsestasjon - 
Oppnåelse vedtatt 
ramme 

Oppnåelse vedatt 
ramme 

 100,0 %   

 Røros Helsestasjon - 
Lønnskostnader 

Lønnskostnader  100,0 %   

Tjenestemottager: 

Kvalitet på tjenesten 

Røros Legesenter - 

Antall dager ventetid 
på time hos fastlege, 
prioritert 

Gj.snittsberegning  7 7  

 Røros Legesenter - 

Antall dager ventetid 
på time hos fastlege, 
ikke prioritert 

Gj.snittsberegning  21 19  

 Røros Legesenter - 

ingen stillinger 
ubesatt 

Antall stillinger 

ubesatt 

 0 0  

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Røros Legesenter - 
Antall minutter i 
ventetid i telefonen 

Gjennomsnittlig 
ventetid i telefonen 

 2 3 80% av alle 
samtaler skal 
besvares innen 

2 minutter.  
 

 Røros Legesenter - 
Antall klagesaker 

Antall klagesaker  1 4  

Medarbeider: 

Kompetanse 

Røros Legesenter - 

Tilgjengelig sykepleier 
med 
diabeteskompetanse 

Tilgjengelig sykepleier  1 0 Oppstart 

diabetes 
poliklinikk 
Røros sykehus, 

Kompetansen 
serves fra 
sykehuset.  
 

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Røros Legesenter - 

Det fysiske 
arbeidsforholdet 

Fysisk arbeidsmiljø  5  Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

 Røros Legesenter - 

Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 

ledelse 

3,6 3,9  Ikke 

gjennomført i 
2019 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket resultat 

2019 
Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse 
mål 

 Røros Legesenter - 
Mestringsklima 

Mestringsklima 3,6 4,1  Ikke 
gjennomført i 
2019 

 

 Røros Legesenter - 

Relevant 
kompetanseheving 

Relevant 

kompetanseheving 

3,0 3,7  Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Røros Legesenter - 

Antall henvisninger til 
frisklivssentral 

Antall henvisninger  10 10  

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Røros Legesenter - 
Antall studenter i 

praksis 

Studenter i praksis  2 0 Har ikke lokaler 
til å ta i mot 

studenter. 
 

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Røros Legesenter - 
Oppnåelse vedtatt 

ramme 

Oppnåelse vedtatt 
ramme 

 100,0 %   

 Røros Legesenter - 
Lønnskostnader 

Lønnskostnader  100,0 %   

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Psykisk helse- og 
rustjeneste - Antall 
uker svartid på 

tildeling av tjenester 
etter mottatt søknad 

Svartid  2 2  

 Psykisk helse- og 
rustjeneste - Andel 

brukere som har 
vedtak 

Andel brukere med 
vedtak 

 100,0 % 50,0 %  

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Psykisk helse- og 
rustjeneste - 

Brukerundersøkelse 

Brukerundersøkelse  4 1 Lav deltakelse 
som ikke kan 

brukes.  
 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Psykisk helse- og 
rustjeneste - 
Tilgjengelig 

psykologkompetanse 

Psykologkompetanse  1 1  

 Psykisk helse- og 
rustjeneste - Andel 
ansatte med 

videreutdanning i 
Psykisk helse-og/eller 
rusarbeid 

Andel med 
videreutdanning 

 100,0 % 100,0 %  

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Psykisk helse- og 

rustjeneste - 
Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 

ledelse 

3,6 3,9  Ikke 

gjennomført i 
2019 
 

 Psykisk helse- og 
rustjeneste - 

Mestringsklima 

Mestringsklima 3,8 3,8  Ikke 
gjennomført i 

2019 
 

 Psykisk helse- og 
rustjeneste - Relevant 

kompetanseutvikling 

Relevant 
kompetanseuvikling 

3,3 3,7  Ikke 
gjennomført i 

2019 
 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Psykisk helse- og 
rustjeneste - Antall 

Antall deltakere  20 22  
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket resultat 

2019 
Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse 
mål 

deltakere på KIB- og 
KID kurs 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Psykisk helse- og 
rustjeneste - Antall 
studenter i praksis pr 

år 

Antall studenter i 
praksis 

 1 2  

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Psykisk helse- og 
rustjeneste - Andel 
ROP-pasienter som 

har en funksjonell 
bolig 

Andel med funksjonell 
bolig 

 75,0 % 75,0 %  

 Psykisk helse- og 
rustjeneste - Andel 

alvorlig psykisk syke 
som har funksjonell 
bolig 

Andel med funksjonell 
bolig 

 75,0 % 75,0 %  

Økonomi: Vedtatt 

kostnadsnivå 

Psykisk helse- og 

rustjeneste - 
Oppnåelse vedtatt 
ramme 

Oppnåelse vedtatt 

ramme 

 100,0 %   

 Psykisk helse- og 
rustjeneste - 

Lønnskostnader 

Lønnskostnader  100,0 %   

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 
Antall uker ventetid til 

fysioterapeut 
1.prioritet 

Antall uker ventetid  2 2  

 Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 

Antall måneder 
ventetid til 
fysioterapeut, 2 

prioritet 

Antall måneder 
ventetid 

 3 3  

 Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Antall brukere med 
hverdagsrehabilitering 

Antall med 

hverdagsrehabilitering 

 3 0  

 Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Antall brukere med 
bassengtrening 

Brukere med 

bassengtrening 

 35 33  

Medarbeider: 

Kompetanse 

Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Internundervisning 

Internundervisning  4 4  

 Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 

Sertifisering offentlige 
anskaffelser 

Sertifisering  gjennomført/bestått Bestått Siste 
eksamener 

gjennomført i 
2020.  
 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 

Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

4,2 4,2  Ikke 
gjennomført i 

2019 
 

 Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 

Mestringsklima 

Mestringklima 4,3 4,3  Ikke 
gjennomført i 

2019 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket resultat 

2019 
Oppnådd 

resultat 
Beskrivelse 
mål 
 

 Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 
Relevant 
kompetanseutvikling 

Relevant 
kompetanseutvikling 

3,6 4,1  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Antall overvektige 
barn 6-10 år 

Antall overvektige 

barn 

 10,0 % 13,0 %  

 Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Antall brukere av 
frisklivssentral 

Antall brukere  15 15  

Samfunnsansvar: 

Verdiskaping 

Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Studenter i 
praksisplass 

Studenter i 

praksisplass 

 1 0 På grunn av 

lokaler er det 
vanskelig å ta i 
mot student. 

Avdelingsleder 
har også vært i 
pappapermisjon 
i denne 

perioden.  
 

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 

Antall rådgivninger 
ang ombygging til 
funksjonell 

Antall rådgivninger  6 6  

 Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Antall positive 
omtaler 

Antall positive 

medieomtaler 

 2 2  

Økonomi: Vedtatt 

kostnadsnivå 

Fysio- og 

ergoterapitjenesten - 
Oppnåelse vedtatt 
ramme 

Oppnåelse vedtatt 

ramme 

 100,0 %   

 Fysio- og 
ergoterapitjenesten - 

Lønnskostnader 

Lønnskostnader  100,0 %   

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,06 % 3,76 % 4,83 % 

 
Virksomhet helse har samlet sett lavt sykefravær. Noe av sykefraværet er knyttet til små avdelinger med 

få ansatte.  

 
 

Hjemmebaserte tjenester 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Hjemmebaserte tjenester sitt hovedmål er å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet slik at innbyggerne kan 

bo lengst mulig i egen bolig, og legge til rette slik at de kan være mest mulig selvhjulpen. 

All hjelp tildeles etter en individuell kartlegging, hvor det tas hensyn til helse og funksjonsnivå.   Det 

legges vekt på medbestemmelse fra den enkelte bruker. Det gis skriftlig enkeltvedtak om hva hjelpen 

innebærer. Tjenesten betjener ca 280 brukere og er en 24/7 tjenester 365 dager i året. 

Hjemmetjenesten har 37, 3 årsverk fordelt på 56 personer med ulik kompetanse. 

TFF (tiltak for funksjonshemmede) har ca 20,2 årsverk fordelt på 30 ansatte.Tjenesten har de samme 

oppgavene som hjemmetjenesten, men har i tillegg mer fokus på bistand til fritidsaktiviteter.   

 

Utvikling og utfordringer 

 
Hjemmetjenesten har avviklet sykesignalanlegget ved omsorgsboligen og erstattet det med 

trygghetsalarmer. For få til omleggingen har vi hatt et godt samarbeid på tvers av ulike virksomheter. 

Både hjemmetjenesten og TFF har hatt god nytte og bistand av Helsevaktbilen. De har bistått blandt 

annet med prøvetaking, tilsyn, opplæring og akuttoppdrag. 

Hjemmetjenesten har stor fokus på tilpasse seg de ulike behovene som brukerne i kommunen har. Det 

er derfor stor fleksibilitet blant ansatte for nye arbeidsoppgaver og tilpassing av turnus.  

Vi ser tendenser til at rekruttering av riktig fagkompetanse kan bli en utfordring i nær framtid. 

 

Viktige begivenheter 

 
Hjemmebaserte tjenester har tatt i bruk mobilpleie i hele virksomheten. ( Mobilpleie er pasientjournal 
på mobiltelefon )Hjemmetjenesten har tatt i bruk velferdsteknologi, oppgradering av mobilpleie og 
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innkjøp av nye mobiltelefoner og avviklet sykesignalanlegget ved omsorgsboligen og tatt i bruk 

trygghetsalarmer.  

Tff har gått over til langturnus for ansatte. Evaluering viser at brukere og ansatte er svært fornøyd med 

ordningen. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Aktivis. eldre og funksjohemmede 133 0 0 464 331 71,4 % 

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 83 0 0 0 -83 0,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 47 847 45 727 45 890 46 422 -1 425 -3,1 % 
Kommunale sysselsettingstiltak 3 621 3 649 3 650 3 650 29 0,8 % 

Sum 51 684 49 376 49 540 50 536 -1 148 -2,3 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

340-Hjemmebaserte tjenester 51 684 49 376 50 536 -1 148 -2,3 % 

Sum 51 684 49 376 50 536 -1 148 -2,3 % 

 

Hjemmetjenesten 

Overforbruk hjemmetjenesten er kr. 941 406,- dette skyldes: 

 Utbetaling av tilleggslønn for lør/søn og kveld/natt har et overforbruk på grunn av at pleie og 

omsorgstjenestene gikk over fra variable tillegg til faste tillegg. 

Merforbruk overtid skyldes i all hovedsak merarbeid på grunn av gjestepasienter og for å kunne yte 

forsvarlige tjenester i ferieperioder. 

Merforbruk sykefravær på grunn av utbetaling i arbeidsgiverperioden. 

Telefoniutgifter - overforbruk skyldes abonnement for digital løsning for trygghetsalarmer. Vedlikehold 
biler pga slitasje og skader har et overforbruk i 2019. Vi ser veldig frem til å ta i bruk nye biler i 2020. da 

dagens bilpark når begynner å bli slitt. 

  

  

Arbeid for Yrkes-/utviklingshemmede 

Kjøp av tjenester av Optimus er i henhold til budsjett  
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Tiltak funksjonshemmede 

Merforbruk tiltak for funksjonshemmede (TFF) på ca kr. 238 000,- 

Avviket skyldes innleie av vikarer i arbeidsgiverperioden, overtid , samt overgang til faste utbetalinger av 

ubekvemstillegg.  

  

TFF Dagsenter 

Tjenesten gikk i henhold til budsjett i 2019.  

Dagsenter Øverhagaen 

Tjenesten gikk som budsjettert i 2019  
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Antall fall hos brukere med fall i 
forebyggende tiltak. 

Antall fall 1 1 2  

 Andel fall som resulterer i 

brudd-skader 

Andel fall som 

resulterer i 
bruddskader 

2 0 0  

 Andel feil i dosett etter at 
prosedyre for 
medikamentopplegg er utført 

Andel feil 24 10 34 Vanskelig å få ut 
riktig statestikk . TFF 
og 

hjemmetjenesten er 
slått sammen. 
 

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Score på respektfull behandling Score respektfull 

behandling 

2 2  Utvidet 

brukerundersøkelse 
ble gjennomført og 
kan derfor ikke 

sammenligne 
tallene. 
 

 Score trivsel Trivsel 2 2   

 Score brukermedvirkning Score 
brukermedvirkning 

2 2   

Medarbeider: 

Kompetanse 

Andel ansatte med 

høyskoleutdanning 

Andel ansatte med 

høyskoleutdanning 

25,0 

% 

25,0 % 25,0 %  

 Andel ansatte med faglig 
utdanning 

Andel ansatte med 
faglig utdanning 

75,0 
% 

75,0 % 75,0 %  

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

 4,0   

 Mestringsklima Mestringsklima  4,3   

  Mestringsklima     

 Autonomi Autnomi     

  Autonomi  4,3   

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Antall søkere langtidsplass Antall søkere 

langtidsplass 

16 16 47 15 har fått 

langtidsplass siste 4 
mnd. 
 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Legge til rette for praksisplasser Legge til rette for 
praksisplasser 

 4 4 Tar imot 4 elever på 
samme tid. 

 

  Legge til rette for 
praksisplasser 

3 3 3  

 Antall søkere med riktig 
fagkompetanse 

Søkere med riktig 
fagkompetanse 

98,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

Samfunnsansvar: 

Bokvalitet 

Tilrettelegging av boliger Antall innspill fra 

hjemmetjenesten 
som fører til tiltak 

 1 1  

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Oppnåelse vedtatt ramme Oppnåelse vedtatt 
ramme 

0,0 % 105,0 % 102,7 %  

 Lønnskostnader Lønnskostnader 0,0 % 100,0 % 100,0 %  

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

TFF - Antall avvik på medisinsk 
utlevering 

Antall feil av 
utgivelse av 

medisiner  

  15  

  Avvik medisinsk 
utlevering 

15 0 15  
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 TFF - Andel brukere som følger 
oppsatt timeplan 

Andel brukere 95,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

TFF - Score  respektfull 

behandling 

Score respektfull 

behandling 

1,1 1,0  Tff har ikke 

gjennomført 
brukerundersøkelse. 
 

 TFF - Trivsel Score trivsel 1,5 1,3   

 TFF - brukermedvirkning Score 
brukermedvirkning 

1,5 1,3   

Medarbeider: 

Kompetanse 

TFF - Andel ansatte med 

høyskoleutdanning 

Andel med 

høyskoleutdanning 

30,0 

% 

40,0 % 30,0 %  

 TFF - Andels ansatte med 
fagskole utdanning 

Andel med 
fagskoleutdanning 

50,0 
% 

60,0 % 60,0 % Etter omlegging til 
langturnus er 
behovet for 

helgestillinger 
redusert og 
tjenesten har nok 

fagkompetanse. 
 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

TFF - Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

3,8 4,0   

 TFF - Mestringsklima Mestringsklima 3,9 4,1   

  Mestringsklima     

 TFF - Prososial motivasjon Nytteorientert 
motivasjon 

    

  Prososial 

motivasjon 

4,8 4,8   

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

TFF - Økt folkehelse gjennom 
tilrettelagt trening og dagtilbud 

Økt folkehelse 0 0   

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

TFF - Antall praksis-
/lærlingeplasser pr. år 

Antall praksis-
/lærlingeplasser 

    

Samfunnsansvar: 

Bokvalitet 

TFF - Antall søkere til boliger 

med personellbase 

Antall søkere 100,0 

% 

100,0 % 100,0 %  

  Behov for å bo i 
leilighet med 
personell base 

    

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

TFF - Oppnåelse vedtatt ramme  Oppnåelse av 
vedtatt ramme 

 105 102  

  Oppnåelse vedtatt 

ramme 

 100,0 %   

 TFF - Lønnskostnader Lønnskostnader  100,0 % 100,0 %  

 
Tff har innført langturnus med mål om få en bedre hverdag for brukerne og mere kontinuitet for ansatte 

og bedre kompetanse dekning. 

Hjemmetjenesten har som mål å redusere antall fall i hjemmet. Det igangsettes fallforebyggende tiltak 

rundt brukere med falltendens. Dersom de likevel skulle falle blir dette meldt som avvik.  

Det er et mål å redusere antall feil i medikamenthåntering. Det er satt i gang tiltak for å få bedre 
arbeidssituasjonen for sykepleierene på medisinrommene, samt at flest mulig av brukerne  går over til 

multidose. 

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 2,56 % 5,91 % 8,47 % 

 
TFF; Fraværet skyldes langtidssykemeldinger på grunn av utredinger og behandlinger.  Fraværet er ikke 

relatert til det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Hjemmetjenesten; Fraværet har økt på grunn av svangerskapspermisjoner og planlagte operasjoner. 

Fraværet er ikke relatert til det psykososiale arbeidsmiljøet. 

 
 

Barneverntjenesten 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Vi er vertskommune for 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. 

Det er et krav at alle kommuner skal ha akuttberedskap på kveld, i helger og i høytider.  Fra 01.01.2019 
har barneverntjenesten vært tilsluttet barnevernvakten i Trondheim kommune gjennom et 

vertskommunesamarbeid. Vi betaler ett fast beløp per innbygger for å være med i ordningen. Det utgjør 
cirka kr. 500.000 totalt i året for den interkommunale barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os 

kommuner. 

Vi har et ansvar for å følge med i de forhold barn lever under, og for å finne tiltak som kan forebygge 

omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer. Tiltakene skal settes inn så tidlig at varige 
problemer unngås. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en metode vi bruker for å samarbeide på tvers af 
virksomhetene og for å sette inn tiltak tidligst mulig. Tidlig innsats, forebygging og rett hjelp til rett tid er 

vesentlig for at barn skal få en trygg og god oppvekst. 

  

 

Utvikling og utfordringer 

 
Det er krevende for de ansatte å delta på videreutdanningsprogram og opplæring i tillegg til å utføre 

ordinære arbeidsoppgaver. Det er vanskelig å skaffe vikarer i små stillingsandeler for kortere tidsrom, og 
det er geografisk avstand til utdanningsinstitusjonene. Derfor er det begrenset hvor mange ansatte som 
kan ta videreutdanning og annen opplæring til enhver tid. Ingen har søkt om å ta videreutdanning i 

2020. 

Vi har utfordringer med integrering av noen av familiene med utenlandsk bakgrunn, med tanke på 
oppdragerstil og foreldrefunksjon. Det er et behov for et samarbeid på tvers av virksomhetene slik at 
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alle som jobber inn mot disse familiene kan bidra til at barna får et trygg og forutsigbar 

omsorgssituasjon. Foreldreveiledning kan gis på flere arenaer.   

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022. Med barnevernsreformen får kommunene økt økonomisk 
ansvar for ordinære fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak. Kommunene får 

også et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av 
fosterhjem. Endringene skal samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset 
hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Endringene vil også gi 

kommunene sterkere insentiver til å jobbe forebyggende. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert 

gjennom en økning i rammetilskuddet. 

  

 

Viktige begivenheter 

 

Fylkesmannen i Trøndelag har tatt initiativ for å etablere læringsnettverk blant barneverntjenestene i 
fylket. Det overordnede målet har vært å stimulere til tjeneste- og tiltaksutvikling i kommunene for å 

styrke oppfølgingen av utsatte barn og familier. Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os  er med i 
læringsnettverket «Fjellregionen» sammen med Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. Nettverket har 
fått innvilget søknad om stimuleringsmidler for å utlyse en 100 % stilling for å styrke veiledning og 

oppfølging av fosterhjem i kommunene i nettverket. Midtre Gauldal er vertskommune for stillingen. 
Læringnettverket har også mottatt midler for å arrangere to fagdager for å tilby opplæring til de ansatte 

i barneverntjenesten i alle kommunene som inngår i læringsnettverket. En av dagene ble gjennomført i 

2019 og den andre vil bli gjennomført i 2020. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Barneverntjeneste 3 164 1 913 3 460 3 460 296 8,6 % 
Barneverntiltak i familien 704 650 947 947 243 25,7 % 
Barneverntilt.utenfor familien 2 832 2 557 3 204 3 204 373 11,6 % 

Sum 6 699 5 120 7 612 7 612 913 12,0 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

360-Barneverntjenesten 6 699 5 120 7 612 913 12,0 % 

Sum 6 699 5 120 7 612 913 12,0 % 

 
Det har vært et mindreforbruk sett i forhold til budsjett. Administrativt har vi brukt mindre lønnsmidler 
enn forventet på grunn av langtidsfravær og mangel på vikar.  Når det gjelder barnevernstiltak i familien 

har vi også i 2019 hatt utfordringer med å skaffe besøkshjem og støttekontakter, slik at tiltak har ikke 
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kommet i gang som forventet. Barnevernstiltak utenfor familien har vært som forventet med unntak av 

ettervernstiltak for ungdom/unge voksne, som har blitt avsluttet i løpet av året.   

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Forebyggende 
virksomhet: gi rett 

hjelp til rett tid. 

Antall 
veiledningskurs pr. 

år 

  4 Vi gir foreldreveilending til 
flere foreldre som 

hjelpetiltak. COS P (circle 
of security parenting) er et 
kurs som gis til foreldre 
individuelt eller i gruppe. i 

2019 har vi ikke hatt kurs i 
grupper, men kun 
individuelt med foreldre 

som er sammen eller som 
lever hver for seg.   
 

Tjenestemottager: 

Kvalitet på tjenesten 

Fosterhjemsplasserte 

barn med 2/4 
tilsynsbesøk i året 

antall beøk hos 

fosterhjemsplasserte 
barn 

100,0 

% 

100,0 % 100,0 % Barneverntjenesten har 

innfridd lovmessige krav til 
antall fosterhjemsbesøk. 
 

 Andel klienter som har 

tiltaksplan 

Klienter med 

tiltaksplan 

100,0 

% 

100,0 % 100,0 % Alle barn med rett til 

tiltaksplan har hatt det. 
 

 Fosterhjemsplasserte 
barn med 2/4 
tilsynsbesøk i året 

Tilsynsbesøk i året 100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Barneverntjenesten 
har innfridd lovmessige 
krav til antall tilsyn. 

 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Gjennomføring av 
opplæring i KREM 

Opplæring i KREM 0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle våre ansatte har nå 
denne kompetansen.  
 

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Rolleklarhet Rolleklarhet  4,2  Det har vært jobbet med 

denne faktoren i tråd med 
handling/tiltaksplan. Det 
har ikke vært noen 

medearbeiderundersøkelse 
i 2019, men det vil bli 
gjennomført en 

undersøkelse i 2020. 
 

 Mestringsorientert 
ledelse 

Mestringsorientert 
ledelse 

 4,2  Det har vært jobbet med 
denne faktoren i tråd med 
handling/tiltaksplan. Det 

har ikke vært noen 
medearbeiderundersøkelse 
i 2019, men det vil bli 

gjennomført en 
undersøkelse i 2020. 
 

 Mestringsklima Mestringsklima  4,4  Det har vært jobbet med 

denne faktoren i tråd med 
handling/tiltaksplan. Det 
har ikke vært noen 
medearbeiderundersøkelse 

i 2019, men det vil bli 
gjennomført en 
undersøkelse i 2020. 

 

Samfunnsansvar: Antall studenter i Antall studenter i 0 1 2 Vi har hatt to studenter i 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Verdiskaping praksis praksis  år.  
 

 Antall kvalifiserte 

søkere til ledige 
stillinger 

Antall kvalifiserte 

søkere 

0 6 4 Antall søkere til ledig 

stilling i 
barneverntjenesten er 
lavere en ønsket.  
 

Økonomi: Vedtatt 

kostnadsnivå 

Oppnåelse vedtatt 

ramme 

Oppnåelse vedtatt 

ramme 

0,0 %   I 2019 har 

barneverntjenesten holdt 
seg innenfor vedtatt 
kostnadsnivå.  

 

 Lønnskostnader Lønnskostnader 0,0 %   Barneverntjenesten har 
hatt lavere lønnskostnader 
enn budsjettert på grunn 

av sykefravær som ikke har 
vært erstattet med vikarer. 
 

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 3,27 % 5,90 % 9,17 % 

 
Vi har hatt ett langtidsfravær fra og med 2. tertial. Korttidsfraværet har lagt litt høyere enn ønskelig, 

men anses å være innenfor normalområdet.  

 
I arbeidsmiljøgruppa og i ansattegruppa forøvrig har vi hatt fokus på trivselstiltak i virksomheten. Vi har 

hatt aktiviteter på fritiden organisert og arrangert av ansatte, som for eksempel turer, julebord, bowling 
med mere. De som har vært langtidssykemeldt og i permisjon har vært invitert og har deltatt på de 

fleste av arrangementene. Vi har også jobbet med andre behov for forbedringer i tjenesten, som har 

fremkommet gjennom risiko og sårbarhetsanalyser, og som har ført til tiltak.  

Vi har også en tiltaksplan for å forebygge vold, trusler og psykisk belastning på arbeidsplassen. Det 

gjennomføres en ROS-analyse årlig, og opplæring/veiledning til de ansatte.  

 

Gavekonto 

 

Næring 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Næring er en viktig bærebjelke for den videre utviklingen av Røros. Solide arbeidsplasser i bedrifter som 
skaper verdier er en av de viktigste grunnpilarene for å være en attraktiv bokommune for unge voksne. 

Dette er helt grunnleggende for den langsiktige utviklingen av Rørossamfunnet. 

Røros har noen store virksomheter som er betydelige arbeidsgivere. I tillegg har vi mange små og 
mellomstore virksomheter. Næring innenfor reiseliv, opplevelser og kulturnæringer er veldig viktig da 

dette er virksomhet som igjen gir grunnlag for handel og tjenesteleveranser. 

Kommunens temaplan for næring 2017- 2029 legger, sammen med overordnede arealplaner, de 

viktigste strategiske føringene for kommunens arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling. I arbeidet 
med næring legger kommunen vekt på å være til stede for alle de ulike næringsaktørene - enten 

koordinert gjennom egen næringssjef eller gjennom kjøp av tjenester fra Rørosregionen Næringshage. 
Næringshagen betjener bl.a. kommunens førstelinjetjeneste for næring i tillegg til at de engasjeres som 
prosjektleder for noen større næringsprosjekter. Kommunens rolle er som tilrettelegger for god og 

helhetlig verdiskapning i Rørossamfunnet. I denne rollen er både strategisk utvikling, nettverksbygging 

og arbeid med miljø og bærekraft samt rollen som pådriver av større utviklingsprosjekter viktig. 

 

Utvikling og utfordringer 
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Røros er et verdensarvsted. Verdensarvstatusen gir muligheter for god næringsutvikling og bygger på en 
særegen kultur og historie som gir et annerledes fortrinn for at folk både skal bo og leve her. Dette blir 

tydelig i satsningen på reiseliv, kulturnæringer og opplevelsesbasert turisme. Samtidig gir verdensarven 
klare rammer for hvilken type næring det er mulig å drive i ulike områder. Dette er forhold som krever 

en særlig god og gjennomtenkt plan for arealbruk. 

Mange elementer ved dagens arealbruk som til dels gir begrensninger for en hensiktsmessig utvikling 
ble besluttet før verdensarvstatusen ble innført. En reversering av beslutninger som ble tatt for lenge 

siden er vanskelige og kostnadskrevende, men mulighetene for å vitalisere verdensarven er mange. 

I 2019 er det blitt jobbet på mange nivåer med ulike muligheter for å legge til rette for bedre utnyttelse 
av Røros sentrum og sentrumsnære områder. Viktige tanker som er blitt avveid i mange større saker er 
"10-minuttersbyen", graden av blanding av fritidsboliger og faste boliger samt plassering av viktige 

funksjoner slik som nye barnehager. 

Dette er prosesser som tar tid. Samtidig er denne typen arbeid helt vesentlig for kommunens arbeid 

med å legge til rette for generell næringsutvikling og helt nye næringer i kommunen. 

  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Kommunal næringsvirksomhet 15 299 1 261 1 261 1 246 98,8 % 

Tilr.legg.bistand næringsutvikling 405 -299 -841 -841 -1 246 -148,2 % 

Sum 420 0 420 420 0 0,0 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

400-Næring 420 0 420 0 0,0 % 

Sum 420 0 420 0 0,0 % 
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Næring 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Område næring skal ivareta næringslivets behov for kontakt med kommunen og være et bindeledd som 

skaper synergier. Dette gjelder ikke bare lokalt mellom kommune og næringsliv, men også på tvers 
mellom ulike næringsaktører og mot det regionale og nasjonale virkemiddelapparat. Dette er viktig 
dersom man skal klare å tilrettelegge for et aktivt næringsliv i kommunen i framtiden. 

2019 har vært et år med tett kontakt både med industri, reiseliv, landbruk og andre aktører. Det har 
også vært en bred deltakelse i aktuelle fora der man tilegner seg kunnskap, kompetanse og nettverk 

som regionen har bruk for i framtiden. 
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Utvikling og utfordringer 

 

Utvikling: 
Den generelle utviklingen i næringslivet på Røros er positiv. Det er et høyt aktivitetsnivå både i 
industrien og reiselivet.  

 
Utfordringer: 

Det ligger fortsatt mange av de samme utfordringene rundt næringslivet som det har gjort tidligere. 
Disse utfordringene må det fortsatt jobbes aktivt med. Det å få tilgang på kompetanse og arbeidskraft er 
utfordrende og krevende.  

For å skaffe kompetanse må man gjøre tiltak rundt utvikling av attraktive boligtomter med 
sentrumsnærhet og transformasjon av sentrumsnære industriareal til leiligheter. Dette vil gi både unge 
etablerende muligheter til å bosette seg, men også at man får frigjort boliger med at eldre innbyggere 

flytter til leiligheter som har en sentrumsnær og attraktiv beliggenhet. 
Ut i fra et rent næringsperspektiv bør det utredes muligheter for å kombinere fastboende og 

fritidsboende. Dette vil gjøre det enklere å reise tilstrekkelig kapital i tillegg til at det vil gi 
næringslivsaktører bedre vilkår for igangsettelse av prosjekter. Dette gjelder i hovedsak 
leilighetsbebyggelse nært sentrum, men også der man kombinerer større områder tett med 

annen reise- og fritidsbasert næringsliv. Det samme gjelder også for fritidsbebyggelse i form av 
hyttebebyggelse. I et helhetsperspektiv kan en slik kombinasjon likevel by på utfordringer, og dette er 

saker som hele tiden må avveies ut ifra et totalhensyn. Antakelser fra handelsstanden selv sier også at 
minst 55 % av all handel er gjort av tilreisende og fritidsboende. det sier noe om viktigheten av å 

tilrettelegge for fritidsbebyggelse slik at utviklingen av sentrumslivet og handel styrkes.  

Når det gjelder etablering av ny næringsvirksomhet, er kapital til næringsfond en utfordring. Flere av 
prosjektene som søker midler har potensialet til å kunne bidra stort til Rørossamfunnet, både i målbare 

verdier men ikke minst i samfunnsnyttige synergier. Det at man i enkelte tilfeller kun kan bidra med 

symbolske summer anses som negativt når det gjelder utvikling. 

En annen ting er Røros kommune sin rolle i å være en større aktør i næringsutvikling. Kommunen bør 
jobbe med løsninger der vi kan gå inn å løse ut arealer for å så omregulere disse til andre formål som er 

mer hensiktsmessige for den helhetlige samfunnsutviklingen. Dette gjelder primært eksisterende 
industriareal. Dette må også ses i sammenheng med plan og arealutvikling. Dersom kommunen skal nå 

ambisjonene om vekst innenfor næring må planarbeid gis tilstrekkelige midler. 

Røros er kjent for arbeidet med landbruk og lokalmat. Dette er også en næring som gir store synergier til 
reiseliv, handel og fritidsboende. Den systematiske byggingen av merkevaren "Røros" og "Rørosmat" gir 

synergier til hele samfunnet. Mange gårdbrukere i Røros er ikke lenger ung. Dagens gårdbrukere 
formidler store bekymringer for generasjonsskifte og videre drift innen aktivt jordbruk. Dette er også 

en bekymring sett fra et næringsperspektiv da jordbruksnæringen har ringvirkninger for hele samfunnet. 
Det er derfor viktig at man legger til rette for gode rammevilkår samt en bærekraftig utvikling både 
økonomisk og klima- og miljømessig. I tillegg til dette må næringens behov løses med sammenslåinger 

og økt areal for å skape lønnsomhet samtidig med at øvrige interesser og behov knyttet til 

landbruksnæringen ivaretas. 

 

Viktige begivenheter 
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Det har i 2019 vært stor aktivitet i næringslivet på Røros. Det er flere viktige begivenheter man kan 

trekke fram både fra Industri, reiseliv og ikke minst innovasjon. 

Reiselivets hus: 
Røros kommune tok i 2019 over fult eierskap av reiselivets hus. Dette henger tett sammen med vedtatt 

sentrumsplan og den utviklingen man prøver å oppnå med å legge tilrette for et mer levende sentrum. 
Det at man i denne sammenhenge har full råderett over et stort areal i innfallsporten til Røros sentrum 
er strategisk svært viktig. Det å skape en publikumsrettet bruk som trekker folk til sentrum samtidig med 

tilrettelegging for en økt reiselivssatsing, handel og bo-lyst er en av hovedtankene bak dette. Videre 

bruk av eiendommen skal utredes våren 2020. 

Green flyway 

Roros kommunes deltagelse i dette store interreg-prosjektet beskrives under kapitelet "Kommunen som 

samfunnsaktør". 

Norbit: 
Røros kommune har i 2019 jobbet tett med Norbit og deres planer om utvidelse og ekspandering. Norbit 

er en stor arbeidsgiver og det man kan kalle en hjørnesteinsbedrift i Rørossamfunnet. Det var et ønske 
fra Røros kommune at Norbit så på mulighetene rundt å flytte sin lokasjon til Havsjøveien Næringspark. 
Dette ble utredet sammen med Norbit, der man så på kostnader rundt flytting og etterbruk av arealene 

på Øverhagaen til bl.a barnehage. Dette ble godt utredet, men man kom dessverre ikke i mål. Mye av 
årsaken til dette var at man ikke kom tidlig nok inn i prosjektet samt at Norbit sin hurtige leveringsplikt i 
sin  ordrereserve gjorde at et tilbygg tvang seg fram. I tillegg til dette lå det også en del større kostnader 

rundt en del typer produksjonsutstyr som ville måtte erstattes ved flytting. Ser man dette i sammenheng 
med kommunes rolle som aktiv næringsutvikler, viser dette nødvendigheten av en aktiv næringspolitikk 

og kapitaltilgang. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Kommunal næringsvirksomhet 15 299 1 261 1 261 1 246 98,8 % 

Tilr.legg.bistand næringsutvikling 405 -299 -841 -841 -1 246 -148,2 % 

Sum 420 0 420 420 0 0,0 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

400-Næring 420 0 420 0 0,0 % 

Sum 420 0 420 0 0,0 % 
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Kultur 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Kunst og kultur er viktig for et hvert lokalsamfunn – ut fra mange ulike perspektiv. Å skape, delta, 

formidle eller oppleve kunst og kultur ligger til grunn for mye av vårt virke. Røros kommune har over 

flere år blitt rangert som Norges beste kulturkommune. 

Å bli rangert som kulturkommune er en honnør til Rørossamfunnet som helhet. Dette er et uttrykk for 
all aktiviteten i de frivillige organisasjonene, til kunsthåndverkere, til de som produserer forestillinger og 

arrangement, til alle publikummere, amatører, profesjonelle - i et mangfold av uttrykk. Dette er en 

kvalitet som gir oss identitet og stolthet og som samfunnet kan bygge videre på. 
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2019 har nok engang vist betydningen av de mange store og gode arrangementene og samarbeidet 
mellom kultur og næring. Dette omtales som kulturnæring. Derfor er arbeidet med kultur og store 

publikumsdrivende arrangementer også en viktig del av temaplan for næring 2017–2029 i tillegg til at 
dette står sentralt i kulturplanen "Med kultur for kultur". Dette grensesnittet er  viktig for Røros - både 

for kulturlivet og for næringslivet. 

Virksomheten har relativt mange sysselsatte både i heltids- og deltidsstillinger. Økonomien innen 
virksomhet for kultur og fritid er preget av at leie av viktige bygg for utøvelse av kultur- og 

fritidsaktiviteter, slik som Verket Røros og Storstuggu, ligger i budsjettet for kultur og fritid. Dette er 
fasiliteter som direkte påvirker mulighetene for å drive kulturarbeid og løfte dette til et nivå der 

begrepet "kulturkommune" kan brukes med rette. 

 

Utvikling og utfordringer 

 

Den videre utviklingen av Røros som kulturkommune er viktig i utviklingen av bo- og livskvalitet for hele 
samfunnet. I tillegg bidrar dette til det arbeidet med å gjøre kommunen til en attraktiv bokommune for 
unge familier som kan tenke seg å flytte til Røros. Gode og robuste kulturnæringer gir også grunnlag for 

økt verdiskapning i næringslivet. Derfor er en god sameksistens som både tjener kulturlivet og 

næringslivet en viktig faktor for den videre utviklingen. 

En viktig satsning er byggingen av et nytt bibliotek på Nilsenhjørnet i sentrum av bergstaden som også 
kan romme Frivilligsentralen.  Biblioteket skal også ivareta arven etter Falkberget med egne arealer til 

formidling av hans forfatterskap og som samfunnsmenneske. Det konkrete arbeidet med dette er startet 
opp, og et nytt bibliotek vil gi et nytt løft til kulturlivet i Røros. Samtidig vil dette sette enda større krav 

til budsjettet for kultur og fritid da disse lokalene skal leies. 

Barnetallet er synkende i Røros som i mange andre distriktskommuner. Dette kan over tid endre 
rammebetingelsene for det fremtidige kulturlivet i kommunen, men så langt slutter den unge 

generasjonen godt opp både rundt både aktiviteter og arrangementer. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 143 0 1 502 1 502 1 359 90,5 % 
Grunnskole 5 0 0 0 -5 0,0 % 
Aktivitetstilbud barn og unge 1 172 1 092 1 158 1 158 -14 -1,2 % 

Aktivis. eldre og funksjohemmede 764 746 792 792 28 3,6 % 
Tjenester utenfor ordin. 0 0 0 155 155 100,0 % 
Bibliotek 1 684 1 666 1 723 1 723 40 2,3 % 

Kino -41 -95 45 45 87 191,3 % 
Museer 715 676 757 757 42 5,6 % 
Kunstformidling 5 0 0 0 -5 0,0 % 
Idrett 4 344 4 180 4 270 4 270 -74 -1,7 % 

Musikk- og kulturskoler 3 665 3 715 3 775 3 775 110 2,9 % 
Andre kulturaktiviteter 2 138 1 597 745 745 -1 394 -187,2 % 
Kommunale kulturbygg 4 954 4 936 4 559 4 559 -395 -8,7 % 
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Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 19 548 18 512 19 326 19 480 -67 -0,3 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

500-Kultur og fritid 19 548 18 512 19 480 -67 -0,3 % 

Sum 19 548 18 512 19 480 -67 -0,3 % 

 

Sykefravær 
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Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2019 0,48 % 3,15 % 3,63 % 

 
 
 

Kultur og fritid 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjon, bibliotek, kino, Storstuggu, ungdommens 

hus, frivilligsentralen og kulturskolen. Forøvrig er dette det første året kulturskolen har vært en del av 
vår virksomhet. I tillegg til dette har vi egne budsjettposter og ansvar for følgende 
områder: kulturvern/museet, idrett/friluftsliv, annet barn- og ungdomsarbeid, øvrige kulturformål, 

Falkberget og Ratvolden. 

Virksomheten har tilsammen ca. 25 ansatte. Flere av avdelingene har ansatte med mindre 

stillingsandeler. 

Arbeidet i virksomheten legger det utvidete kulturbegrepet til grunn for det vi har ansvar for. Med dette 
menes områdene musikk, litteratur og bibliotek, teater og drama, film og kino, dans, leik, idrett og 
aktivitet, bildende kunst, estetikk og arkitektur og kulturarv. Begrepet dekker både amatørvirksomhet 

og profesjonell utøvelse. Vi har utarbeidet en kulturplan med tittelen "Med kultur for kultur", som ble 
vedtatt i kommunestyret juni 2017. Denne er med på å definere prioriterte arbeidsområder for vår 

virksomhet spesielt.  Denne planen sier også noe om hvordan øvrige virksomheter i kommunen skal 

jobbe med dette fagområdet. 

Kulturskolen fikk vedtatt en plan for Røros kulturskole i 2019. Denne definere tydelig hva kulturskolen 

skal arbeide med og hvordan de skal arbeide. 

Røros kommune har også en rekke andre planer som er med på å styre hvordan virksomhetene skal 

jobbe og prioritere. Her kan vi nevne samfunnsplanen, næringsplanen og klima- og miljøplanen. 

  

  

 

Utvikling og utfordringer 

 

Nye lokaler for bibliotek og frivilligsentral. 

Arbeidet med nye biblioteklokaler for kommunen har pågått i lang tid. Det er også vedtatt at det skal 

planlegges for at frivilligsentralen skal samlokaliseres med biblioteket i framtidige lokaler. I juni 2019 
gjorde kommunestyret et vedtak som sa at Coop Midt-Norge sin tomt på Nilsenhjørnet skulle benyttes 

til formålet. Arbeidet med avtaler og planlegging av dette blir sentralt i 2020. 

Rullering av kulturplan. 
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Kulturplanen vår ble vedtatt i 2017. Det er planlagt en rullering i 2020. 

Artut kulturfest. 

Artut kulturfest så lyset første gang høsten 2018. NATO-øvelsen Trident juncture overtok Storstuggu til 

bruk som hovedkvarter under øvelsen. Dette gjorde at vi måtte se andre muligheter for at våre 
innbyggere skulle kunne oppleve, delta eller lære om kultur. Dette ble så vellykket at vi ønsket å 

arrangere dette også i 2019. Nå er det blitt en tradisjon som også skal arrangeres i 2020.  

Vi ønsker at Artut kulturfest skal bli en uke som syder av kultur, og at det skal være artut for alle! 

Kulturfeltet er bredt – og vi har mange dyktige små og store kulturaktører og arrangører i kommunen. Vi 
ønsker å utvikle Artut kulturfest slik at det blir en stor samarbeidsarena for det offentlige, sammen med 

det frivillige og det profesjonelle kulturlivet. 

  

 

Viktige begivenheter 

 

Kulturskoleplan vedtatt. 

I august 2019 ble "utviklingsplan for Røros kulturskole 2019 – 2029" vedtatt. Dette var en revidering av 
eksisterende plan for kulturskolen. Her ligger til grunn utviklingen av kulturskolen. For ordens skyld 
nevnes det her at kulturskolen også er med i en nasjonal veiledningsordning som også har som fokus å 

utvikle kulturskolen. 

  

Artut kulturfest - "Artut med jubileum" 

For andre gang ble Artut kulturfest arrangert. Fra lørdag 28. september til lørdag 5. oktober arrangerte 
vi dette som i år hadde fått tittelen "Artut med jubileum". Bakgrunnen var at 2019 var et jubileumsår for 

mange. Røros kommune feiret 375 år, det var 140 år siden Johan Falkberget ble født, 150 år siden 
Harald Sohlberg ble født og 120 år siden KES Lund kom til verden. 2019 feiret også Femundløpet 30 år, 
Elden var 25 år, og Vinterfestspill og Rørosmat feiret 20 års jubileum. Artut er et samarbeidsprosjekt 

mellom det offentlige og frivillig og profesjonelt kulturliv i kommunen vår. 

 

  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 143 0 1 502 1 502 1 359 90,5 % 
Grunnskole 5 0 0 0 -5 0,0 % 
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Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Aktivitetstilbud barn og unge 1 172 1 092 1 158 1 158 -14 -1,2 % 
Aktivis. eldre og funksjohemmede 764 746 792 792 28 3,6 % 

Tjenester utenfor ordin. 0 0 0 155 155 100,0 % 
Bibliotek 1 684 1 666 1 723 1 723 40 2,3 % 
Kino -41 -95 45 45 87 191,3 % 
Museer 715 676 757 757 42 5,6 % 

Kunstformidling 5 0 0 0 -5 0,0 % 
Idrett 4 344 4 180 4 270 4 270 -74 -1,7 % 
Musikk- og kulturskoler 3 665 3 715 3 775 3 775 110 2,9 % 

Andre kulturaktiviteter 2 138 1 597 745 745 -1 394 -187,2 % 
Kommunale kulturbygg 4 954 4 936 4 559 4 559 -395 -8,7 % 

Sum 19 548 18 512 19 326 19 480 -67 -0,3 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

500-Kultur og fritid 19 548 18 512 19 480 -67 -0,3 % 

Sum 19 548 18 512 19 480 -67 -0,3 % 

 

5000 - Kulturadministrasjon: Regnskapet er i henhold til budsjett 

5001 - Kulturvern/museet: Regnskap i henhold til budsjett. Her ligger kun to posteringer. Det er 

overføring MIST (Museene i Sør-Trøndelag) og overføring til Rørosmuseet vedrørende forvaltning av 

uteområde på Doktortjønna. 

5003 - Idrett/friluftsliv/mosjon: Her ligger avtalt husleiesum til Verket, samt tilskudd til idrett og 
mosjon/folkehelse. Dette er avtalte summer. Allikevel har posten et merforbruk på ca 70 000,-, noe som 

skyldes korrigeringer på husleie gjennom året. 

5004 - Annet barne- og ungdomsarbeid: Denne posten har et lite mindreforbruk. Det som ligger her er 

Ung Kultur Møtes (UKM) og "hjem for en 50-lapp". 

5005 - Øvrige kulturformål: Herunder ligger alt av tilskuddsordninger til kulturaktiviteter, prosjekter som 

Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. Posten viser et mindreforbruk på 120 000,-. 

Dette skyldes i all hovedsak at man har brukt noe mindre enn budsjettert på flere poster.  

5006 - Ratvolden/Falkberget: Virksomhet for tekniske tjenester har overtatt vedlikeholdsarbeidet på 
Ratvolden. Summen som stod på dette er overført til teknisk. Det er derfor små midler som står igjen på 

denne budsjettposten. 

5100 - Biblioteket: I henhold til budsjett 

5300 - Kino: Totalt sett har Røros kino et positivt resultat på i underkant av 100 000,-. Allikevel pekes det 
spesielt på at inntektssiden er noe lavere enn budsjettert. Årsaken til at det allikevel blir positivt resultat 

er at lønnspostene har kostnader som er lavere enn budsjettert.  

5400 - Storstuggu: I år har Storstuggu et merforbruk på 390 000,-. Dette skyldes i hovedsak sviktende 

inntekter. Ser man posten billettinntekter og leieinntekter under et så ser vi at inntektene er  200 000,- 
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lavere enn budsjettert. I tillegg til dette så har vi overført billettinntekter til private (andre arrangører) 
for ca 230 000,- mer enn budsjettert. Generelt kan man si at årsaken til at dette ble slik i år, handler om 

at høsten 2019 var noe svakere enn vi forventet. 

5500 - Ungdommens hus: Avdelingen har et merforbruk på 36 000,-. Årsaken til dette er inntektsposten 

refusjon fra staten. Har hentet inn en del av dette inntektstapet gjennom året.  

5600 - Frivilligsentralen: I henhold til budsjett. 

5700 - Kulturskolen: Kulturskolen har et mindreforbruk på ca 100 000,-.Det er et relativt betydelig 

mindreforbruk på lønn. Dette skyldes i all hovedsak at en lærertjeneste er kjøpt fra Holtålen kommune 
og regnskapsført under kjøp fra andre kommuner, men budsjettert under lønn. Dette er rettet opp i 

budsjett 2020. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Antall medlemmer 
Ungdommens Hus 

Medlemmer 
Ungdommens Hus 

43 50 58  

Tjenestemottager: 

Brukertilfredshet 

Kundens fornøydhet med 

kinotilbud og komfort i sal 

Kundens fornøydhet  4 5  

Medarbeider: 

Kompetanse 

HMS-kurs avdelingsledere Antall avdelingsledere 

på kurs 

100,0 

% 

100,0 %  Gjennomføres ved 

behov når det er 
ansatt nye 
avdelingsledere. 

Ikke vært aktuelt i 
2019. 
 

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 

ledelse 

4,0 4,2 4,0 Ikke måling gjort i 

2019. 
 

 Rolleklarhet Mestringsorientert 
ledelse 

4,0 4,2 4,0 Ikke måling gjort i 
2019. 

 

 Mestringsklima Mestringsklima 3,9 4,1 3,9 Ikke måling gjort i 
2019. 
 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

arr/prosjekt/tiltak for 
flyktinger 

antall tiltak 1 1 1  

 Antall kulturhendelser på 

sykehjem/omsorgboliger 

Antall kulturhendelser  60 150  

 Antall innvilgede søknader 
innenfor våre 
tilskuddsordninger 

kultur/idrett 

Antall innvilgede 
søknader 

 35 46  

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Antall innvilgede søknader 
om støtte til immatrielle 
arr/prosj/tiltak 

Antall innvilgede 
søknader 

4 3 5  

 Konferanse/møte med 

fokus på immatriell 
kulturarv 

Møte med fokus på 

immatriell kulturavr 

1 1 1  

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Antall kinopublikum Antall kinopublikum 15 513 14 000 14 262  

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Antall unike kulturarr 
Storstuggu 

Antall aktiviteter 50 40 40 Tallet er basert på 
billettsystemet, 

samt anslagsvise 
tall på 
arrangement som 

ikke føres på 
billettsystemet. 
 

 Utlån biblioteket Antall utlån 30 109 30 000 36 189  

 Besøk biblioteket Besøk biblioteket  20 000 22 500 Dette er 

anslagsvise tall, 
basert på telling i 
perioder av året. 
 

Økonomi: Vedtatt 

kostnadsnivå 

Oppnåelse vedtatt ramme Oppnåelse vedtatt 

ramme 

0,0 %    

 Lønnskostnader Lønnskostnader 0,0 %    
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Kulturskolen - Realisere 
årsplaner 

Oppsummering ved 
årsslutt  

   Dette er 
gjennomført. 

 

 Kulturskolen - Vedtak ny 
rammeplan 

Vedtak i 
kommunestyret 

 100% 100 % Vedtak i 
kommunestyret 
august 2019. 
 

 Kulturskolen - Andel elever 

i grunnskolealder 

Andel elever i 

grunnskolealder 

31,0 % 31,0 % 32,0 %  

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Kulturskolen - Gjennomført 
elev-/foreldresamtale 

Gjennomførte 
samtaler 

 100,0 % 100,0 % Dette punktet 
arbeider 
Kulturskolen med 

gjennom en sentral 
veiledningsordning. 
 

 Kulturskolen - Realiserer 

tiltak - Brukerundersøkelse 
2018 

Gjennomføring tiltak  100,0 %  Må konkretiseres i 

løpet av 2020 
 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Kulturskolen - Delta på 
lederutdanning i regi av 
kommunen 

Gjennomført del 1 og 2  100,0 % 100,0 %  

 Kulturskolen - 

Utviklingsarbeid - fra 
rammeplan til lokale 
læreplaner 

Gjennomførte 

fagsamlinger 

 4 4  

Medarbeider: 

Medarbeiderundersøkelse 

Kulturskolen - 

Mestringsorientert ledelse 

Mestringsorientrt 

ledelse 

4,2 4,4 4,2 Ikke måling gjort i 

2019. 
 

 Kulturskolen - 
Mestringsklima 

Mestringsklima 4,1 4,4 4,1 Ikke måling gjort i 
2019. 

 

 Kulturskolen - Relevant 
kompetanseutvikling 

Relevant 
kompetanseutvikling 

3,7 4,0 3,7 Ikke måling gjort i 
2019. 
 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Fysisk aktivitet og gode 
mentale opplevelser 

Antall timer 
ballett/forestillinger 

 100,0 % 100,0 % Gjennomført ihht 
planer. 

 

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Kulturskolen - Ivareta 
tradisjonskulturen, 
herunder etabler tilbud inn 

samisk kultur 

Antall elever - 
tradisjonsmusikk 

 35 25 Antall feleelever 
 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Kulturskolen - Bistand 
lokale lag og 
foreninger/skap flere 

arbeidsplasser 

Salg av tjenester  30,0 % 25,0 % Denne faktoren må 
vi se nærmere på. 
 

Samfunnsansvar: 
Bokvalitet 

Kulturskolen - 
Konserter/forestillinger - 
offentlige, sykehjem, 

barnehager m.m 

Antall 
konserter/forestillinger 

 10 36  

Økonomi: Vedtatt 

kostnadsnivå 

Kulturskolen - Oppnåelse 

vedtatt ramme 

Oppnåelse vedtatt 

ramme 

 100,0 %   

 Kulturskolen - 
Lønnskostnader 

Lønnskostnader  100,0 %   

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 0,48 % 3,15 % 3,63 % 

 
Sykefraværet i virksomhet for kultur og fritid er samlet på 3,63%. Dette gjelder da for hele 
virksomheten, inkludert kulturskolen. Dette er noe lavere enn de to siste årene, og noe lavere enn det vi 

hadde som en øvre målsetting på sykefraværet for 2019. 

 

 

Tekniske områder 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

For et velfungerende samfunn, er tjenestene fra tekniske områder av vesentlig betydning. God 
koordinering, kvalitet og effektivitet er viktig innenfor mange områder, men levering av rent drikkevann, 

og gode og driftssikre ordninger for avløp, renovasjon og infrastruktur,  er av særlig stor betydning. I 
2019 er det satt et enda større fokus på å jobbe for en enda bedre forutsigbarhet og kvalitet i arbeidet 

innenfor tekniske områder. Dette arbeidet vil bli videreført i 2020. 

Gode og forutsigbare planer for arealbruk. I 2019 er det igjen lagt ned mye arbeid i revidering  av 
gamle, og utarbeidelse av nytt og oppdatert planverk. Med et godt planverk kan vi drive et mer 

målrettet og effektiv utviklingsarbeid, og kommunen som samfunnsaktør blir mer forutsigbar.  

Røros er en verdensarv og det setter særlige krav til brann og redning. Derfor har kommunen et av 

landets beste brannvern. Det er jobbet systematisk for å videreutvikle dette også i 2019. Særlig 
brannvernet i den vernede trehusbebyggelsen er ressurskrevende, og samarbeidet med Riksantikvaren 

er helt avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle brannsikring av sentrumskjernen. 

 

Utvikling og utfordringer 

 

Røros er en geografisk stor kommune med få innbyggere. Det setter krav til effektiv ressursbruk når vi 
skal tilrettelegge for god infrastruktur. Det investeres i store prosjekter slik som Øverhagaen helse-, bo- 
og velferdssenter, nytt beredskaps- og responssenter og nye barnehager. Dette er alle prosjekter som er 

en del av arbeidet med å forberede Røros-samfunnet for fremtiden og legge til rette for en mer effektiv 

og målrettet drift av viktige tjenester. Tekniske områder er sterkt involvert i disse utviklingsprosjektene. 

Dagens lokaler for brann- og redningstjenesten er ikke tilfredsstillende, og realiseringen av det nye 
beredskaps- og responssenteret er viktig. Stramme budsjetter i en forholdsvis liten kommune, og kravet 
til en døgnkontinuerlig vaktordning, er ressurskrevende. Samtidig er en god samordning og koordinering 

mellom beredskap, helsetjenester og velferdsteknologi en nøkkel for å hente ut synergieffekter som vil 
effektivisere tjenesteproduksjonen i et samfunn med synkende folketall og en forholdsvis stor andel 

eldre i befolkningen. 
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Den stramme økonomiske situasjonen i kommunen gjør det viktig med et stort fokus på de ulike 
økonomiske nøkkeltallene når rammer for drift og store utviklingsprosjekter besluttes. Samtidig må det 

hele tiden være førende at Røros-samfunnet skal rigges for fremtidens demografi. At kommunen 
behersker denne balansegangen er en suksessfaktor for at Røros-samfunnet skal være velfungerende 

også i fremtiden. 

Kommunen eier en stor bygningsmasse. Det er ressurskrevende å drifte og vedlikeholde denne. I 2019 
ble det satt fokus på en systematisk og målrettet modellering av denne bygningsmassen slik at den som 

helhet er formålstjenelig og tilpasset kommunens behov. Dette arbeidet skal føre til at driftskostnadene 
innen bygningsadministrasjonen kan senkes og kapital frigjøres gjennom en målrettet avhending av 

uegnet boligmasse. 

  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 1 927 2 485 742 742 -1 185 -159,7 % 

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0 0 0 0 0 0,0 % 
Kommunalt disponerte boliger 0 0 0 0 0 0,0 % 
Tjenester utenfor ordin. -3 057 -3 229 5 970 5 970 9 028 151,2 % 

Plansak 2 362 2 017 2 262 2 262 -100 -4,4 % 
Byggesak 0 -728 0 0 0 0,0 % 
Kartsak 2 438 1 641 682 682 -1 756 -257,6 % 
Tilr.legg.bistand næringsutvikling 0 0 0 0 0 0,0 % 

Landbruksforvaltning 2 501 1 854 2 345 2 345 -155 -6,6 % 
Komm. veier/miljø-og sikkerhetstiltak 4 431 4 354 2 554 2 364 -2 067 -87,5 % 
333 0 0 0 190 190 100,0 % 

Forebygg. av brann og ulykke 2 808 1 141 1 228 1 228 -1 580 -128,6 % 
Brann og ulykkesvern 9 276 7 995 8 301 8 301 -975 -11,7 % 
Produksjon av vann 600 765 781 781 180 23,1 % 

Distribusjon av345 vann -600 -765 -2 777 -2 777 -2 176 -78,4 % 
Avløpsrensing 7 973 6 766 8 356 8 356 383 4,6 % 
Kloakknett/tømming av septik -7 973 -6 766 -11 233 -11 233 -3 260 -29,0 % 

Innsamling av avfall 2 0 -3 352 -3 352 -3 354 -100,1 % 
Naturforvaltning/friluftsliv 0 0 0 0 0 0,0 % 
Kulturminnevern 422 495 424 424 2 0,5 % 

Sum 23 109 18 025 16 283 16 283 -6 826 -41,9 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

600-Administrasjon, plan og landbruk 9 649 7 764 6 455 -3 194 -49,5 % 

610-VAR - Selvkost 0 0 0 0 0,0 % 
620-Kommunalteknikk 1 377 1 125 299 -1 078 -360,5 % 
640-Brann 12 084 9 136 9 530 -2 554 -26,8 % 

Sum 23 109 18 025 16 283 -6 826 -41,9 % 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 0,76 % 2,14 % 2,90 % 

 

 
 

Administrasjon, plan og landbruk 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
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Plan og miljø omfatter områdene: Teknisk administrasjon, eiendomsskatt, plan, byggesak, oppmåling, 
kart og geodata, landbruk, byantikvar og uthusprosjekt. I tillegg har området prosjekt og byggeledelse 

på større bygge og anleggsprosjekter. 

Virksomheten har en utviklingsplan med egen tiltaksdel for perioden 2017 - 2019. Denne revideres og 

utvikles for neste periode. Denne omhandler både kvalitetsheving og effektivisering av tjenestene som 
leveres i tråd med egne og overordna mål. Det har i de siste åra vært stor endring i hva som kreves av 

tjenestelevering og forvaltning, både faglig og med nye smarte effektive løsninger.  

Os kommune er vertskommune for felles landbruksavdeling. Denne avdelingen har skrevet en egen 

årsrapport for 2019, den finner du her. 

  

  

 

Utvikling og utfordringer 

 

Vi har høy faglig kvalitet på de enkelte fagområder. i 2020 ønsker vi å utvikle samhandlinga på tvers av 
fagområdene for å sikre god og helhetlig saksbehandling, og at vi snakker et godt, felles og forståelig 
språk ut mot våre brukere ved å arbeide med klar-språk-prosjektet. Vi skal fortsette å utvikle gode 

løsninger for både intern bruk og publikums bruk. 

Vi oppfyller lovpålagte krav til leveringstid i 86% av sakene, samtidig blir mange av sakene behandlet på 

langt kortere tid enn den lovpålagte fristen krever. Vi har et mål om å komme nærmere 100% på 

oppfylling av lovkravet, men generelt ønsker vi å levere på langt kortere tid enn det lovverket krever.  

Det har en lengre periode vært litt utskiftinger av bemanning på byggesak. Med bakgrunn i lavt 
sykefravær og oppsigelsesgrunner, er det ikke noe grunnlag for å tilskrive utskiftinger noe annet enn 

naturlig. Likevel velger vi å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse for å være sikre i vår sak. Det vil 
også i 2020 bli utfordringer med kapasitet på plan og byggesak. Bakgrunnen for dette er et lite fagmiljø 
som er sårbart i forhold til kapasitet og fravær. Det vil være 2 foreldrepermisjoner som påvirker dette, 

og det er vanskelig å skaffe vikarer som kan gå rett inn i rollen for en så kort periode. Tiltak vi gjør for å 
avhjelpe situasjonen, er at brann avhjelper byggesak med saksbehandler i perioden, samt at vi kjøper 

noe mer tjenester på plan. 

For området oppmåling har vi en naturlig avgang i 2020 som ikke erstattes. En lite lønnsom 

samarbeidsavtale med Os kommune er også avsluttet, samt at gebyrregulativet er justert tilbake til 

tidligere prinsipper for oppmåling. 

 

Viktige begivenheter 

 

- Det første spadetaket på Øverhagan Bo, -helse og velferdsenter ble tatt. 

- Den digitale løsningen min eiendom ble innført. 

- Områdeplan for Røros sentrum ble vedtatt 

https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/%C3%85rsmelding-2019-fra-felles-Landbruksavd.-.pdf
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Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 1 927 2 485 742 742 -1 185 -159,7 % 
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0 0 0 0 0 0,0 % 
Kommunalt disponerte boliger 0 0 0 0 0 0,0 % 

Plansak 2 362 2 017 2 262 2 262 -100 -4,4 % 
Byggesak 0 -728 0 0 0 0,0 % 
Kartsak 2 438 1 641 682 682 -1 756 -257,6 % 

Tilr.legg.bistand næringsutvikling 0 0 0 0 0 0,0 % 
Landbruksforvaltning 2 501 1 854 2 345 2 345 -155 -6,6 % 
Distribusjon av345 vann 0 0 0 0 0 0,0 % 

Kloakknett/tømming av septik 0 0 0 0 0 0,0 % 
Innsamling av avfall 0 0 0 0 0 0,0 % 
Naturforvaltning/friluftsliv 0 0 0 0 0 0,0 % 

Kulturminnevern 422 495 424 424 2 0,5 % 

Sum 9 649 7 764 6 455 6 455 -3 194 -49,5 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

600-Administrasjon, plan og landbruk 9 649 7 764 6 455 -3 194 -49,5 % 

Sum 9 649 7 764 6 455 -3 194 -49,5 % 

 

Administrasjon 

På sentralområdet på teknisk er det et merforbruk som skyldes kostnader med jordskiftesak som ikke 
var budsjettert. Dette er jordskiftesak i kjernen av verdensarven med eiendoms og grenseklarlegging. 

Med unntak av en anke fra en part på formalfeil er saken nå avsluttet. 

Eiendomsskatt 

Situasjonen på eiendomsskatteavdelingen har vært ekstraordinær i 2019, som følge av retaksering i 
2018 og klagebehandling. Det har medført både økte lønnsutgifter og driftsutgifter. Fordi en har 

dimensjonert opp tjenesten med flere ansatte en periode har en også sett seg nødt til å leie lokaler 

eksternt. Samlet utgjør ekstrakostnader omlag 1 million kroner. 

Plansaksbehandling 

Det var budsjettert med en planleggerstilling for å levere tjenester til Os kommune. Dette ble ikke 

realisert, og da er ikke budsjettert påslag på salg av tjenester realiserte inntekter. Dette fremkommer 

som et merforbruk på området. 

Byggesaksbehandling 
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Er et selvkostområde og går i balanse. 

Oppmåling 

Ut fra antall saker som er behandlet av oppmåling i 2017 og 2018, registrerer vi at det er utført flere 

saker i 2019 enn tidligere år. Det er imidlertid inngått en mindre god avtale med Os kommune som har 
slått ut svært negativt for oppmåling økonomisk sett i 2019. Røros og Os kommuner tar ca. 18.500 i 
gebyr for fradeling av en enkel boligtomt. For arbeidet som er utført for Os kommune får Røros 

kommune fakturert for under 3.000 kroner pr. boligtomt. Det er altså et tap på 15.000 pr. sak for Røros 
kommune. Avtalen var basert på omforent avtale kommunene imellom for salg av timer. Avtalen med 

Os på oppmåling er avsluttet. 

Oppmålerne bruker mye av sin tid til veiledning og opprydding i gamle saker som vi ikke kan ta gebyr 

eller betaling for. Det er et komplisert område hvor det er vanskelig for førstelinje (servicetorget) å svare 
på henvendelser, noe som medfører mye publikumsbesøk på avdelingen. En er pålagt å føre 
jordskiftesaker i matrikkelen som er ubetalt arbeid. Andelen ubetalt arbeid oppmålerne utfører er altså 

stor i forhold til produksjonstiden på det vi kan ta gebyr for. 

Kart og geodata. 

Utgifter til lisenser synes ikke å være fordelt internt i organisasjonen. Fordelingsnøkkelen blir kjent i 

2020 

Adm. Landbruk 

Røros kommunes andel i interkommunalt landbrukskontor. det vises til egen beretning fra 

landbrukskontoret. 

Uthusprosjektet. 

Uthusprosjektet er fra 2019 tatt inn i kommunens regnskap og budsjett. Dette var tidligere et eget 
regnskap på utsiden av kommuneregnskapet. Uthusprosjektet er finansiert av tilskudd, og utgifter og 

inntekter skal gå i balanse og vil sånn sett ikke ha noen innvirkning på kommunes regnskap. 

Oppfølging i 2020. 

Det er i 2020 startet opp en annen og tettere form for oppfølging med kostnader mot budsjett. Dette 

omtales også overordnet i årsberetninga. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Leveringstid på saksbehandling 
ihht krav i PBL og forvaltningslov 

Leveringstid på 
saksbehandling 

0,0 % 80,0 % 86,0 % Det skåres 
høyt på 

leveringstid 
selv med 
vakanser og 
nyansettelser. 

 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

4,2 4,3  ikke målt 
 

 Relevant kompetanseutvikling Relevant 
kompetanseutvikling 

 4,1  ikke målt 
 

 Mestringsklima Mestringsklima  4,5  ikke målt 

 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Tilrettelegging for gang- og sykkel antall planlagte 
gjennomføringer 

0 2 1 gangvei mot 
Øverhagan på 
oversiden av 

Rema er 
ferdigstilt 
 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Antall vedtatte kommunale og 
private planer 

Antall vedtatte og 
kommunale og 

private planer 

 4 2  

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Vedtatt kostnadsnivå Vedtatt 
kostnadsnivå 

0 100   

 Lønnskostnader Lønnskostnader 0,0 % 100,0 %   

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,12 % 3,05 % 4,17 % 

 

Sykefraværet er lavt. Andelen langtidssykefravær har naturlige forklaringer.  

 
 

VAR - Selvkost 

 

Viktige begivenheter 

 
- NVE har godkjent søknad om etablering av ny vannkilde. Testproduksjon på kvalitet og mengde har 

vært meget bra. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Produksjon av vann 600 765 781 781 180 23,1 % 

Distribusjon av345 vann -600 -765 -895 -895 -294 -32,9 % 
Avløpsrensing 7 973 6 766 8 356 8 356 383 4,6 % 
Kloakknett/tømming av septik -7 973 -6 766 -8 242 -8 242 -269 -3,3 % 

Innsamling av avfall 0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 0 0 0 0 0 0,0 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

610-VAR - Selvkost 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 0 0 0 0 0,0 % 

 
Avdelingene når sine økonomiske mål, og vi ser samtidig at avgiftsnivået i Røros kommune ikke er 
avvikende ift. sammenlignbare kommuner. Det jobbes videre med tiltak som skal sikre kvaliteten på de 

leverte tjenestene og samtidig sørge for at tjenestene leveres billigst mulig til innbyggerne i kommunen. 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 0,37 % 0,00 % 0,37 % 

 

Avdelingene har ikke sykefravær av betydning. 

 

 

Kommunalteknikk 
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Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Avdelingen skal drifte og vedlikeholde veier og kommunal forsyningsnett for vann og avløp, samt 
produsere drikkevann og rense avløpsvann iht. statlige retningslinjer. Avdelingen har totalt 15 ansatte 

fordelt på ulike ansvarsområder. 

 

Utvikling og utfordringer 

 
Som nevnt stilles det strenge krav til kvalitet på tjenesteområdet, samtidig som den teknologiske 

utviklingen går fort. All infrastruktur skal innrettes iht. framtidens krav og normer, alt fra veier, via 
renovasjon til vann og avløp. Fagområdene er i stadig utvikling, noe som også skyldes klimaendringene 
som allerede foregår i hverdagen. Det blir viktig å forsøke å ligge i forkant av utviklingen, og sørge for at 

all infrastruktur vi endrer i dag tar høyde for de endringer som kommer med hensyn til klima! 

 

Viktige begivenheter 

 

Tjenesteområdet gjennomfører jevnlig større saneringsprosjekter, og har i 2019 ferdigstilt utvidelsen av 
Havsjøveien industriområde. Vann og avløp er skiftet ut på Hagaen, mens vi er i gang med omlegging av 
vei på Øverhagaen i forbindelse med Norbits utbygging av nye lokaler. NVE har i tillegg gitt konsesjon på 

etablering av reservevannskilde i Mølmannsdalen  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Tjenester utenfor ordin. -3 057 -3 229 5 970 5 970 9 028 151,2 % 
Komm. veier/miljø-og sikkerhetstiltak 4 431 4 354 2 554 2 364 -2 067 -87,5 % 
333 0 0 0 190 190 100,0 % 

Distribusjon av345 vann 0 0 -1 882 -1 882 -1 882 -100,0 % 
Kloakknett/tømming av septik 0 0 -2 992 -2 992 -2 992 -100,0 % 
Innsamling av avfall 2 0 -3 352 -3 352 -3 354 -100,1 % 

Sum 1 377 1 125 299 299 -1 078 -360,5 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

620-Kommunalteknikk 1 377 1 125 299 -1 078 -360,5 % 

Sum 1 377 1 125 299 -1 078 -360,5 % 

 

Avdelingen har et underskudd for 2019, og årsakene følgende: Maskindrift har hatt et avvik i budsjett 
med hensyn til lønnskostnader, noe som er rettet opp for budsjett 2020 samt vesentlige overskridelser i 

forhold til drift og vedlikehold av kjøretøyer. Verkstedet opplevde lavere produksjon enn ventet i deler 
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av året pga. lav bemanning, mens kommunale veier har en liten overskridelse grunnet en tøff 
førjulsvinter med mye nedbør og varierende temperatur. Vi ser ingen grunn til at disse avdelingene ikke 

skal kunne nå budsjett i 2020. 

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Medarbeider: 
Kompetanse 

Kompetanse ihht 
kompetansekrav 

kompetanse  100,0 % 100,0 %  

Tjenestemottager: 

Kvalitet på tjenesten 

Rensegrad avløpsvann Rensegrad avløpsvann 97,0 % 95,0 % 96,0 % Røros RA sliter 

fortsatt med 
stort tilfang av 
overvann, 
særlig i 

vårmåneder. 
Det jobbes 
kontinuerlig 

med å 
forbedre 
ledningsnettet 

for å forhindre 
dette, men det 
er en langvarig 

jobb. 
 

 Mengde restavfall Mengde restavfall 0    

 Tilbakeslag avløp Antall 
henvendelser/regresser 

 0   

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledeslse Mestringsorientert 
ledelse 

3,9 4,1   

 Relevant kompetanseutvikling Relevant 

kompetanseutvikling 

3,8 4,0   

 Mestringsklima Mestringsklima  4,1   

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Vannkvalitet ihht krav Røros 
Vannverk 

Vannkvalitet  100,0 % 99,0 % Avvik fra 
måltall grunnet 
utfordringer 

med 
enkelstående 
vannprøver 

som ikke har 
vært innenfor 
kvalitetsmål. 
Årsakene er 

identifisert og 
disse var ikke 
relatert til 

vannkvaliteten, 
dette har 
dermed ikke 

representert 
noen form for 
heslefare. 

 

Samfunnsansvar: 
Verdiskaping 

Andel søkere med riktig 
fagkompetanse 

Andel søkere med riktig 
fagkompetanse 

 100,0 % 100,0 %  

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Vedtatt kostnadsnivå Vedtatt kostnadsnivå 0,0 %    

 Vedtatt kostnadnivå Lønnskostnader 0,0 %    

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 0,86 % 4,49 % 5,34 % 

 
Sykefraværet betydelig høyere for 2019 enn for 2018, dette skyldes utelukkende langtidsfravær som 
ikke er arbeidsrelatert. Avdelingen samlet er ikke langt unna målsetningen og det forventes at denne 

nås for 2020. 

 

 

Brann 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 

Som nevnt stilles det strenge krav til kvalitet på tjenesteområdet, samtidig som den teknologiske 
utviklingen går fort. All infrastruktur skal innrettes iht. framtidens krav og normer, alt fra veier, via 

renovasjon til vann og avløp. Fagområdene er i stadig utvikling, noe som også skyldes klimaendringene 
som allerede foregår i hverdagen. Det blir viktig å forsøke å ligge i forkant av utviklingen,  og sørge for at 

all infrastruktur vi endrer idag tar høyde for de endringer som kommer med hensyn til klima! 

 

Utvikling og utfordringer 

 
Brann og redningstjenesten er hendelsestyrt, og dette er kostnadsdrivende. En ser at antall oppdrag og 

hendelser gjennom året kan variere, men trenden synes økende. Dette gjelder spesielt for utrykninger i 
forbindelse med automatiske brannalarmer i bygninger som har krav om dette. Eksempler på dette kan 

være overnattingsteder, skoler, institusjoner eller viktige næringsbygg. 

Videre er trenden at brann og redning blir mer viktig i forbindelse med lokal beredskap. Dette ser vi ved 
at bistanden til helse øker med for eksempel hjerte- og lungeredning og bæreoppdrag av pasienter. 

Etter at ambulansetjenesten mistet bil nr to (den tidligere stasjonerte dag-bilen på Røros) har denne 
typen oppdrag tiltatt. Vi erfarer at enkelte mannskaper kvier seg for slike oppdrag. Årsaken er nok den 

enkeltes følelse av manglende kompetanse. Vår kompetanse innen hjerte- og lunge-redningen vil aldri 
bli like god som den en fagarbeider på en ambulanse har. Brann- og redningstjenesten øver årlig på 
hjerte-lunge-redning og på bruken av hjertestarter, som er på våre biler. Men dette blir i tillegg til 

andre lovpålagte øvelser vi har årlig. Økningen av slike bistandsoppragene til helse er ikke mange i 
antall, men er likevel betydelige for et allerede stramt budsjett. Alle utrykninger medfører bruk av utløst 

overtid for brannmannskapene, med unntak av utrykningsleder som allerede er på døgnvakt.  

Røros brannstasjon har fått avvik gitt av arbeidstilsynet i forbindelse med tidligere tilsyn i 2016. 

Avvikene er gitt på bakgrunn av manglende tilfredsstillende arbeidslokaler for ansatte ved 
brannstasjonen på Røros. Det er gitt midlertidig utsettelse av retting av påleggene i påvente av nytt 
beredskaps- og responssenter, som er under prosjektering. Frist for utsettelse av retting av avvikene er 

31.12.2020.  
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Røros brann- og redningstjeneste har mye og godt utstyr, men noen kjøretøyer begynner å bli gamle og 
har høye driftskostnader, og det er blitt en utfordring å skaffe deler. Dette gjelder for tankbilen som er 

fra 1990 og bybrannbilen fra 1984. En må se på muligheter for å skifte disse bilene innen rimelig tid.   

Samarbeidsavtalene som eksisterer med våre nabokommuner bør revideres eller det bør vurderes om 

det kan gjennomføres en virksomhetsoverdragelse - administrativt vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28-1 b. Tydal kommune har sagt opp samarbeidsavtalen, og skal delta sammen med 
oss ut 2020. Tydal vil vurdere å gå inn i tilsvarende samarbeid med Værnesregionen, men har også fått 

tilbud om videre samarbeid med oss. Dette vil trolig bli avklart i løpet av våren 2020. 

  

  

 

Viktige begivenheter 

 
Prosjektering av nytt Beredskaps- og beredskapssenter er godt i gang, og om alt går som planlagt kan 

det bli byggestart i løpet av høsten 2020. Dette vil sikre tilfredsstillende arbeidslokaler for brann- og 

redningstjenesten slik at pålegget/avviket gitt av Arbeidstilsynet kan lukkes.  

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Forebygg. av brann og ulykke 2 808 1 141 1 228 1 228 -1 580 -128,6 % 
Brann og ulykkesvern 9 276 7 995 8 301 8 301 -975 -11,7 % 

Sum 12 084 9 136 9 530 9 530 -2 554 -26,8 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

640-Brann 12 084 9 136 9 530 -2 554 -26,8 % 

Sum 12 084 9 136 9 530 -2 554 -26,8 % 

 

6150 og 6151 

6150 gjelder for brannberedskapen for Røros brann- og redningstjeneste, mens 6151 gjelder 

beredskapssamarbeidet i våre fire kommuner, og begge disse har store negative avvik. Avvikene på disse 
to områdene skyldes oppdragsmengde og hendelser i 2019, som er blitt mer krevende med tanke på 

tidsressurser. Som tidligere beskrevet i tertialrapportene er vi hendelsestyrte og med oppdragsmengden 
er dette kostnadsdrivende relatert til lønn. Når det gjelder ansvar 6151 (samarbeidskommunene) er vi i 
dag bundet til godkjent avtale der vi betaler etter en fastsatt fordelingsnøkkel med våre 

samarbeidskommuner. Utover merforbruket på lønn, så hadde vi et havari på ei motorpumpe under en 
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brann i 2019. Ble derfor nødt anskaffe ny tilsvarende motorpumpe. Ellers er andre driftsutgifter i 2019 i 

henhold til budsjett.  

6152 

6152 gjelder for feiing og tilsyn, og dette er et selvkostfond. Selvkostfondet er nå negativt. Dette skyldes 
at feierkapasiteten har vært for liten i forhold til det som skal utføres av feiertjenester i eneboliger og 
fritidsboliger i våre kommuner. Som følge av dette har vi valgt å prioritere nødvendig feiing og tilsyn av 

eneboliger, som er gjennomført i henhold til oppsatt plan for 2019. Feiing og tilsyn av fritidsboliger er 
derimot satt midlertidig på vent, inntil vi får øket feierkapasiteten. Det er nå ansatt ny feier, som tiltrer i 

juni 2020. Når ny feier har fått tilstrekkelig og nødvendig opplæring så vil dette være til god hjelp for å få 
øket antall feiinger av skorsteiner formentlig i løpet av andre halvdel 2020, og etterhvert også tilsyn. 
Dette vil etterhvert gi åpning for nødvendig og mer kapasitet til feiing og tilsyn av fritidsboliger. 

Manglende kapasitet på feiing og tilsyn erfares forøvrig også rundt om i andre brann- og 
redningstjenester. Feiing og tilsyn av fritidsboliger har vist seg å være spesielt utfordrende for store 
hyttekommuner etter at ny forebyggende forskrift trådte i kraft i 2016. Feiergebyret (brukerbetalingen) 

er øket i 2020, og en forventer å redusere det negative fondet slik at det er i balanse innen 2023. 

6154 

Ansvar for bybrann inneholder kommunens drift og vedlikehold av brannsikringen av den vernede 

trehusbebyggelsen i Røros. Kostnader knyttet til installasjon av sensorer og utstyr er fra og med 2019 
flyttet til investeringsregnskapet da anlegget nå har et omfang og en levetid som krever at kostnadene 

skal aktiveres og avskrives. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunnsansvar: 
Folkehelse 

Andel ansatte med 
gjennomført årlig fysisk 

test. 

Andel med 
gjennomført fysisk 

test 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle operative 
mannskaper som skal 

utføre 
røykdykkertjeneste har 
gjennomført og bestått 
fysisk test. Også de som 

ikke utfører 
røykdykkertjeneste tar 
årlig fysisk test. Før 

testen gjennomføres 
blir mannskapene 
systematisk godkjent av 

bedriftshelsetjenesten.  
 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Saksbehandlingstid ihht 
krav. Pyrosøknader 

Saksbehandlingstid 
pyrosøknader 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle søknader er 
behandlet innen frist, 

og etterfulgt av tilsyn 
og kontroll i uke 52/19 
 

 Saksbehandlingstid ihht 
krav - arrangementer 

Saksbehandlingstid 
arrangementer 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle søknader 
behandlet innen frister. 

Saksbehandlingen 
foregår i ESA.  
 

Medarbeider: 

Kompetanse 

Riktig kompetanse jfr 

lovpålagte krav 

Andel ansatte med 

riktig kompetanse 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Alle har deltatt 

i medarbeidersamtaler.  
 

 Status som lærlingebedrift Antall lærlinger 1 0 1 1 En lærling skal ta 
fagprøven i løpet av 

desember 2020. 
 

 Antall tilbud pr ansatt om 
kompetanseutvikling 

Antall tilbud 0 1 6 Alle med 
lederfunksjoner har fått 

tilbud om og 
gjennomført kurs i 
Excel i regi av AOF 
tilsammen 51 timer. 

 

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

 4,1  Ikke gjennomført 
undersøkelse i 2019 
 

 Mestringsklima Mestringsklima  4,1  Ikke gjennomført 

undersøkelse i 2019 
 

 Relevant 
kompetanseutvikling 

Relevant 
kompetanseutvikling 

 3,8  Ikke gjennomført 
undersøkelse i 2019 

 

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Antall ukentlige kontroller 
av deteksjonsanlegget på 
bybrannanlegget. Totalt er 
det ca 1400 detektorer 

montert i tett 
trehusbebyggelse.  

Antall kontroller 
bybrannanlegget 

0 10 10 Antall detektorer på 
bybrannanlegget er i 
løpet av 2019 blitt 
utvidet til nærmere 

1600. Som følge av 
dette  er kontroll blitt 
prioritert i andre 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 
resultat 

2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

halvdel av 2019   
 

Samfunnsansvar: 

Verdiskaping 

Andel ansatte med 

godkjent og nødvendig 
kompetanse 

Ansatte med 

godkjent 
kompetanse 

0,0 % 100,0 % 100,0 % Har utdannet og fått 

godkjent 4 nye 
brannkonstabler i regi 
av Norges brannskole.  
 

 Deltakelse på lokale 

messer i regi av 
videregående skoler 

Antall deltakelser 0 Sum-

messe 

1 Deltatt  

 

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Oppnåelse vedtatte 
rammer 

Oppnåelse vedtatte 
rammer 

0,0 % 100,0 %   

 Lønnskostnader Lønnskostnader 0,0 % 100,0 %   

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 0,49 % 0,00 % 0,49 % 

 
Sykefraværet for brann og redning er samlet 0.49% for 2019, og er svært lavt. Sykefraværet har 

erfaringsmessig også vært lavt de siste årene.  

 
 

Bygningsadministrasjon 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Røros kommune har mange formålsbygg som brukes tjenesteproduksjonen eller i støttefunksjoner for 

tjenesteproduksjonen. I tillegg har kommunen en stor portefølje av boliger til utleie for kommunen 

innbyggere. 

Det er veldig ressurskrevende å drifte og vedlikeholde en stor og til dels gammel bygningsmasse. Dette 
er kostnader som går direkte på kommunens driftsbudsjett. Med stadig strammere økonomiske rammer 

er det blitt en utfordring å holde hele porteføljen ved like. I 2019 ble det bevilget en ekstra midler for 

dette. 

 

Utvikling og utfordringer 

 
Røros kommune investerer i noen store nye formålsbygg. Byggingen av Øverhagaen helse-, bo- og 
velferdssenter er under bygging, nytt beredskaps- og responssenter er under planlegging og det er 

vedtatt bygging av 2 nye barnehager i Røros sentrum. Dette vil gi en god og fremtidsrettet 

bygningsmasse til viktige funksjoner. 

Arbeidet med å avhende en del av boligmassen som kommunen eier og som leies ut til kommunens 
innbyggere er i gang. Dette tiltaket ble besluttet som en del av vedtatt boligplan. Salg av 

eiendomsmasse vil påvirke kommunens økonomi på ulike måter: Likvide midler vil øke i tillegg til at 

kostnadene til vedlikehold vil reduseres. 

Kommunen skal sitte med en boligmasse som dekker lovpålagt behov for utleieboliger i tillegg til at 
tilgangen på gode leieboliger er viktig for å kunne bosette nye innbyggere som ønsker å prøve Røros 

som sin nye bokommune. 

Utfordringsbildet til tjenesteområdet er variert, men kan stort sett spores tilbake til et vesentlig 
vedlikeholdsetterslep på mange av kommunens bygninger. Vår prioritet er å få full kontroll over 

bygningsmessig tilstand og med det som grunnlag kunne prioritere og treffe riktige vedlikeholdstiltak 
fortløpende. Målet er å bruke vedlikeholdsbudsjett riktig og dermed sørge for en bedret situsjon mht. 

vedlikehold ila. en femårsperiode. 
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Viktige begivenheter 

 

- 6 nye leiligheter i konstknektveien er ferdigstilt. 4 av disse er beregnet på tilflyttere og nyetablerere.  

- Innført nytt bygningsforvaltningssystem, IK bygg. Et system som vil kvalitetssikre og effektivisere 

bygningsforvaltning bedre på sikt. 

- Innføring av EOS (energioppfølgingssystem) 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 7 9 51 51 44 86,2 % 

Administrasjonslokaler 2 926 3 092 2 117 2 117 -809 -38,2 % 
Interne serviceenheter -3 0 2 681 2 681 2 685 100,1 % 
Førskole 14 2 0 0 -14 0,0 % 

Førskolelokaler og skyss 2 491 3 058 2 383 2 383 -107 -4,5 % 
Skolelokaler 8 718 8 553 7 010 7 010 -1 707 -24,4 % 
Aktivitetstilbud barn og unge 33 39 0 0 -33 0,0 % 

Diagnose, behandling, rehabiltering 564 694 932 932 367 39,4 % 
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon -4 2 0 0 4 0,0 % 
Botilbud i institusjon 3 343 3 310 2 342 2 342 -1 002 -42,8 % 

Kommunalt disponerte boliger -1 618 -1 782 -2 990 -2 990 -1 372 -45,9 % 
Kommunal næringsvirksomhet 63 74 0 0 -63 0,0 % 
Tilr.legg.bistand næringsutvikling -2 803 -2 385 -2 890 -2 890 -86 -3,0 % 
Andre kulturaktiviteter 0 2 0 0 0 0,0 % 

Kommunale kulturbygg 560 601 490 490 -70 -14,4 % 

Sum 14 291 15 268 12 126 12 126 -2 165 -17,9 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

630-Bygningsadministrasjon og drift 14 291 15 268 12 126 -2 165 -17,9 % 

Sum 14 291 15 268 12 126 -2 165 -17,9 % 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,93 % 5,53 % 7,46 % 

 

 
 

Bygningsadministrasjon og drift 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Hovedoppgaven til avdelingen er å drifte og vedlikeholde kommunens bygninger, både formålsbygg og 

kommunale boliger. Både via vaktmestertjenester og renhold. 
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Utvikling og utfordringer 

 

Utfordringsbildet til tjenesteområdet er variert, men kan stort sett spores tilbake til et vesentlig 
vedlikeholdsetterslep på mange av kommunens bygninger. Vår prioritet er å få full kontroll over 

bygningsmessig tilstand og med det som grunnlag kunne prioritere og treffe riktige vedlikeholdstiltak 
fortløpende. Målet er å bruke vedlikeholdsbudsjett riktig og dermed sørge for en bedret situsjon mht. 

vedlikehold ila. en femårsperiode. 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Administrasjon 7 9 51 51 44 86,2 % 

Administrasjonslokaler 2 926 3 092 2 117 2 117 -809 -38,2 % 
Interne serviceenheter -3 0 2 681 2 681 2 685 100,1 % 
Førskole 14 2 0 0 -14 0,0 % 
Førskolelokaler og skyss 2 491 3 058 2 383 2 383 -107 -4,5 % 

Skolelokaler 8 718 8 553 7 010 7 010 -1 707 -24,4 % 
Aktivitetstilbud barn og unge 33 39 0 0 -33 0,0 % 
Diagnose, behandling, rehabiltering 564 694 932 932 367 39,4 % 

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon -4 2 0 0 4 0,0 % 
Botilbud i institusjon 3 343 3 310 2 342 2 342 -1 002 -42,8 % 
Kommunalt disponerte boliger -1 618 -1 782 -2 990 -2 990 -1 372 -45,9 % 

Kommunal næringsvirksomhet 63 74 0 0 -63 0,0 % 
Tilr.legg.bistand næringsutvikling -2 803 -2 385 -2 890 -2 890 -86 -3,0 % 
Andre kulturaktiviteter 0 2 0 0 0 0,0 % 

Kommunale kulturbygg 560 601 490 490 -70 -14,4 % 

Sum 14 291 15 268 12 126 12 126 -2 165 -17,9 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

630-Bygningsadministrasjon og drift 14 291 15 268 12 126 -2 165 -17,9 % 

Sum 14 291 15 268 12 126 -2 165 -17,9 % 

 
Bygningsadministrasjon hadde et utfordrende år i 2019, med store overskridelser ift. budsjett. Deler av 
bygningsmassen i kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og overskridelsene kan ikke 

forklares med enkeltforhold, det er mange faktorer som spiller inn. Avdelingen har omtrent 500000 i 
utgifter til forsikringssaker, egenandeler og utgifter forbundet med hendelser uten forvarsel. Vi har en 

del overforbruk i forbindelse med oppvarmingskostnader og enkelte områder har utgifter forbundet 
med prosjekter fra 2018 som ikke var ferdigstilt, hvor sluttkostnadene har blitt tatt i driftsregnskapet. Vi 
har også leieinntekter under budsjett, forårsaket av lavere etterspørsel men også det faktum at vi har 

mange tomme leiligheter som venter på vedlikehold før ny innflytting. På den positive siden ser vi at 
personalkostnader er iht. budsjett, og vi har klart å redusere oppvarmingskostnadene betydelig ved 
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hjelp av god styring. Utfordringene for 2020 og de kommende år, blir å redusere vedlikeholdsetterslepet 
på bygningsmassen innenfor de økonomiske rammene vi har. Det er utfordrende og krever god styring 

og oversikt. 

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Tjenestemottager: 
Kvalitet på tjenesten 

Tilbakemeldinger til søker, 
midlertidig svarbrev (gjelder 

boligkontoret) 

Tilbakemeldingsprosent  100,0 % 100,0 %  

 Besvarelse på henvendelser 
fra beboere ihht tidsramme 

% vis besvart i tide  100,0 % 100,0 %  

Tjenestemottager: 
Brukertilfredshet 

Antall klager på renhold Antall  1 0   

Medarbeider: 
Kompetanse 

Ansatte med kompetanse VS 
ihht behov og krav 

Ansatte med riktig 
kompetanse ihht behov 

og krav 

 100,0 %   

 Grad av oppdatert 
kompetanse i HRM 

Oppdatert kompetanse 47,0 
% 

100,0 %   

Medarbeider: 
Medarbeiderundersøkelse 

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert 
ledelse 

2,4 4,0   

 Relevant kompetanseutvikling Relevant 

kompetanseutvikling 

2,6 3,7   

 Mestringsklima Mestringsklima 2,4 4,1   

Medarbeider: Sykefravær Sykefravær Sykefravær 8,0 % 4,0 % 7,5 % En nedgang på 
0,5%, men 
fortsatt for høy 
ift. måltallet. 

Det gledelige 
er at svært lite 
av 

sykefraværet 
er 
arbeidsrelatert. 

Forhåpentlig vil 
vi i 2020 ha et 
lavere 

sykefravær. 
Med dette som 
grunnlag. 

 

Samfunnsansvar: 

Folkehelse 

Utleieboligens standart Utleieboligens standart     

Samfunnsansvar: 
Verdensarv 

Pålegg som rettes mot 
kommunens bygninger som er 
?? 

Antall pålegg     

Samfunnsansvar: 

Bokvalitet 

Antall bytter av bolig som 

følge av at opprinnelig ikke var 
tilpasset til personen, her 
regner ikke bytter på grunn av 

endrede forutsetninger. 

Antall bytter av bolig 0 0 0  

Økonomi: Vedtatt 
kostnadsnivå 

Oppnåelse vedtatt ramme Oppnåelse vedtatt 
ramme 

 100,0 %   

 Energiforbruk i formålsbygg Økning/reduksjon     

 Leiepris på kommunale 
utleieboliger 

Leiepris  2,0 %   

 Midler brukt på vedlikehold av 
boligene i forhold til 

leieinntektene på boligene 

Midler brukt  25,0 %   

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2019 1,93 % 5,53 % 7,46 % 

 
Sykefraværet viser en nedgang på 0,5% sammenlignet med 2018, men er fortsatt for høyt sammenlignet 
med måltallet. Mye av fraværet skyldes langtidssykemeldte, hvor få kan relateres til arbeid. Dette 

medfører at vi forhåpentligvis ser en nedgang i fraværet for 2020. 

 

 

Kirkelig administrasjon 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Kirkelig administrasjon 3 669 3 509 3 665 3 665 -4 -0,1 % 
Andre religiøse formål 92 90 0 0 -92 0,0 % 

Sum 3 761 3 599 3 665 3 665 -95 -2,6 % 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

700-Kirke 3 761 3 599 3 665 -95 -2,6 % 

Sum 3 761 3 599 3 665 -95 -2,6 % 

 

Årsregnskap 
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Forskriftsregnskap 
 
 

Klikk her for å lese forskriftsregnskapet. 

Vedlegg til Forskriftsregnskapet er lagt opp under med linker til dokumentene (Klikk på teksten for å se 

dokumentene): 

• Driftsregnskap detaljer 

• Investering - detaljer 

• Balanse - detaljer 

• Anleggsregister 

• Selvkostkalkyle 

 

Investeringsregnskap 
 

 

  

Her vises en oversikt over status på alle investeringsprosjekter som ble vedtatt i budsjettet for 2019. Det 
er også gitt en beskrivelse av status på prosjektene, forklaring på eventuelle avvik mot kostnadsestimat 

og eventuelle behov for endringer av prosjektene. Alle beløp er eksklusive mva. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

010001 - Rådhuset rehabilitering 193 881 800 000 606 119 

Vindu (kommunalsjefkontor) istandsatt. Ytterdører (hoveddør samt borgstuggu) istandsatt og klargjort 

for nytt låsesystem. Panel til gavlvegg innkjøpt. Prosjektet løper videre i 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

010900 - Kjøp/ salg bygg/ eiendom 7 197 350 7 125 525 -21 825 

Kjøp Reiselivets hus AS. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

010901 - Kjøp/ salg aksjer/ andeler 1 477 427 1 700 000 222 573 

Kjøp andeler KLP. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011820 - Videokonferanseutstyr 839 300 000 299 161 

Videreføres i 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

011821 - Nettsider 25 000 300 000 275 000 

http://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/Forskriftsregnskapet-2019.pdf
https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/Drift-detaljer.pdf
https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/Investering-detaljer.pdf
https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/Balansedetaljer.pdf
https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/Anleggsregister-2019.pdf
https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2020/03/Etterkalkyle-selvkost.pdf


  Årsmelding 2019 
 

   Side 191 av 197   

Lansering av Min side gjennomført, hovedsaklig med interne ressurser. Prosjektet videreføres i 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011822 - PC lærere 0 150 000 150 000 

Prosjektet ble kansellert pga. anskaffelse av Chromebook til alle elever og lærere, som antydet i 

budsjettet for 2019. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011823 - PC elever 0 150 000 150 000 

Prosjektet ble kansellert pga. anskaffelse av Chromebook til alle elever og lærere, som antydet i 

budsjettet for 2019. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

011824 - 2 Smartboard 147 020 160 000 12 980 

3 smartboard anskaffet til en bedre pris enn forventet. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011825 - Nytt datautstyr på 
legesenteret 

167 009 170 000 2 991 

Anskaffet og innført i henhold til plan og budsjett. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

011828 - Modernisering av 
oppvekstsystemer 

29 765 100 000 70 235 

Sluttføring av nye administrative systemer for skole og barnehage. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

011830 - Pasientvarslingsanlegg/ 
velferdsteknologi 

59 250 300 000 240 750 

Innført etter plan, og videreføres 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011832 - Oppgradering av 

driftsplattform, Infonett 
59 250 300 000 240 750 

Påbegynt i 2019, men ferdigstilles første halvår 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011833 - Anbud/ prosjektering av ny 
drifts og systemavtaler 

0 250 000 250 000 

Videreføres i 2020. Siste opsjonsår på driftsavtalen med Ren Røros er 2020, samme også med avtale 

med Konica Minolta knyttet til kopimaskiner/skrivere. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 
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011834 - Digitalisering av sentrale 
prosesser 

490 916 260 000 -230 916 

Nytt rekrutteringssystem innført i henhold til budsjett. Større kostnader enn planlagt i forbindelse med 

innføring av Framsikt. Dette er på grunn av at innføringen har kommet lenger enn planlagt i 2019.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011835 - 50 % ressurs, digitalisering 147 063 300 000 152 937 

Prosjekt- og prosessleder digitalisering ble ansatt senere enn budsjettert, men er nå på plass. 

Videreføres i 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

011836 - Oppgradering av mobil pleie 
og nye terminaler 

117 923 200 000 82 708 

Anskaffet og innført i henhold til plan. Nye enheter ble rimeligere enn antatt. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

011837 - Chromebook elever (ca 600) 
og lærere (ca 150) 

3 195 436 3 000 000 -195 436 

Anskaffet og innført i henhold til plan. Vi jobber videre med å ta ut gevinster av dette prosjektet i 2020. 

Ekstrakostnadene skyldes i hovedsak større utgifter til utbedring av det trådløse nettet enn først antatt.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

021100 - Opprusting av tilfluktsrom 
ungdomsskolen 

 1 215 336 0 -1 215 336 

Dette prosjektet finansieres i sin helhet med midler fra DSB (fond tilfluktsrom). Ferdigstilles 2020.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

034001 - Kjølerom Gjøsvika sykehjem 343 136 500 000 156 864 

Gjennomført ihht plan 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060006 - Teknisk senter  1 579  354 15 000 000 13 420 646 

Kostnader i 2019 er på konsulent og rådgivertjenester for utarbeiding av grunnlag for anskaffelse.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060008 - EPC energitiltak -198 045 100 000 298 045 

Et løpende prosjekt som videreføres i 2020. Inntektene på prosjektet skyldes tilskudd fra Enova pga. av 

de tiltak som er gjennomført over flere år. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060014 - Oppgradering varmeanlegg 
v/vannrensesystem 

0 100 000 100 000 

Videreføres i 2020 
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Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060801 - Utskifting biler 54 832 270 000 215 168 

Innkjøp av bil ihht plan. Nettokostnad etter salg av bil. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060802 - Digitaliseringsplan 236 449 535 000 298 551 

Oppgradering med nytt målerutstyr anskaffet 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060804 - Digitalisering 

byggesak/landbruk 
62 350 100 000 37 650 

Digitalt arkivsystem anskaffet 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060806 - Medisinsk utstyr sykehjem 
og legesenter 

136 399 465 000 328 061 

Hjelpemiddel Gjøsvika sykehjem og gynekologbenker Røros legesenter. Anskaffelsen videreføres i 2020. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

060808 - Inventar dagsenter og 
sykehjem 

0 175 000 175 000 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060809 - Fremskutt enhet brann 1 124 000 1 124 000 0 

Bilen er levert og satt i drift ihht plan. 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

060810 - Feieutstyr/brøyte/strøutstyr 263 515 300 000 36 485 

Ferdigstilt 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060811 - Renholdsmaskiner 101 556 100 000 -1 556 

Ferdigstilt 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

060812 - Infrastruktur Havsjøveien 2 194 930 2 900 000 705 070 

Ferdigstilt 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060813 - Brøytestikksetter 562 000 500 000 -62 000 

Ferdigstilt, overskridelse grunnet sterk prisøkning og endring i bokføring av solgt utstyr 
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Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060814 - Pumpe brann 133 000 150 000 17 000 

Ny pumpe levert og satt i drift 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

060815 - Bybrann 1 965 448 0 -1 965 448 

Dette er en kostnad som tidligere har vært tatt i driftsregnskapet, men som fra 2019 er flyttet til 
investeringsregnskapet. Bakgrunnen for denne flyttingen er at anlegget nå er av et slikt omfang at det er 

regnskapsmessig korrekt og føre dette som en investering.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

061701- Olavsgruvaveien 0 2 600 000 2 600 000 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

061702- Forprosjekt FV  30 0 250 000 250 000 

Kravet fra Fylkeskommunen er ikke kommet enda 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

061802- Kommunale veier 837 225 1 000 000 1 000 000 

Løpende prosjekter 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

061803- Selvkost - utskifting 

vannledning 
2 003 438 2 500 000 496 562 

Løpende prosjekter 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

061804- Selvkost - utskifting 
avløpsledning 

1 988 467 2 500 000 511 533 

Løpende prosjekter 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

065001 - Boligfremskriding 3 202 785 6 000 000 2 797 215 

Konstknektveien ferdigstilt i 2019. Pal sluttføres i sommer. Trenger da 200.000 til utvendig maling og 

ferdigstilling/opprydding utomhus. Ingen nye prosjekter.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

065008 - Barnehager Røros sentrum 1 175 188 10 000 000 8 824 812 

Medgåtte kostnader for leie av midlertidig brakkerigg samt tilpasninger av denne 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 
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065802 - Elektroniske låsesystem 0 230 000 230 000 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

065803 - Ny omsorgsstruktur 
Øverhagaen 

1 059 728 90 000 000 88 940 272 

065843 - Endringskostnader 
Øverhagaenprosjektet 

6 501 593   -6 501 593 

065828 - Byggherranskaffelser 

Øverhagaen 
639 631   - 639 631 

065827 - Entreprisekost Øverhagaen 60 589 631   -60 598 631 

Sum 68 790 583 90 000 000 21 209 417 

Dette prosjektet beskrives i egen prosjektrapport i kapittelet Kommunen som samfunnsaktør 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

065811 - Tilpasninger Glåmos 
oppvekstsenter 

115 626 115 000 -626 

Ferdigstilt 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

065812 - Ombygging kontorer teknisk 36 238 700 000 663 672 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

065819 - Oppgradering Takoverbygg 

Glåmos skole 
0 100 000 100 000 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

065820 - Setningsskader Gjøsvika 
sykehjem 

0 50 000 50 000 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

065823 - Brakkeløsning for 
garderober ved Kvitsanden 
barnehage 

148 969 150 000 1 031 

Ferdigstilt 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

065824 - Utskiftning hovedtavle 
Glåmos skole 

0 150 000 1 031 

Videreføres i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 
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065826 - Ventilasjonsstyring Brekken 
oppvekstsenter 

141 236 100 000 -41 236 

Ferdigstilt. Overskridelse grunnet mer omfattende utskifting enn først antatt.  

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

070003 - Renovasjon - containere 84 150 300 000 215 850 

Innkjøpt containere. Prosjekt fortsetter i 2020 i forbindelse med ny ordning 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

070006 - Trafikksikkerhet 99 295 100 000 705 

Benyttet til fartsdempende tiltak, samt forebyggende tiltak for skolebarn. Prosjektet løper videre i 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 

Avvik mot 

budsjett 

070009 - Utskifting av armatur 
kommunale gatelys 

0 800 000 800 000 

Videreføres i 2020, ingen kostnader grunnet kapasitetsutfordringer 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

070010 - Ladestasjoner/tiltak i 

henhold til klima- og energiplan 
0 200 000 200 000 

Videreføres 2020 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

070802 - Kirkemurer 1 500 000 1 500 000 0 

Utbetalt etter plan 

Prosjekt Regnskap 
BU med 

endringer 
Avvik mot 

budsjett 

070803 - Orgel Glåmos kirke 0 200 000 200 000 

Videreføres 

  

. 

 

Regnskapsskjema 1A - Drift 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue   -152 303 -164 770 -164 770 -150 634 
Ordinært rammetilskudd  -176 114 -158 242 -158 242 -169 310 

Skatt på eiendom  -34 012 -35 235 -35 235 -30 074 
Andre generelle statstilskudd  -1 689 -3 000 -3 000 -1 655 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Sum Frie disponible inntekter  -364 119 -361 247 -361 247 -351 673 

      
Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter og utbytte  -1 880 -1 555 -1 400 -2 347 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter  10 622 11 461 11 461 8 210 

Avdrag på lån  21 499 21 500 21 500 19 772 

Sum Finansinntekter/-utgifter  30 241 31 406 31 561 25 635 

      
Avsetninger og bruk av avsetninger      
Til ubundne avsetninger  9 776 14 015 6 000 7 508 

Til bundne avsetninger  807 500 0 570 
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk  -8 515 -8 515 0 -1 808 
Bruk av bundne avsetninger  0 0 0 -3 175 

Sum Avsetninger og bruk av avsetninger  2 068 6 000 6 000 3 095 

      

Til fordeling drift  -331 810 -323 840 -323 685 -322 943 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  331 810 323 840 323 685 314 427 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 0 -8 516 

 
 

Regnskapsskjema 1B - Drift per område 
 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Sentraladministrasjon  50 888 51 202 51 202 49 582 

Investeringer  0 0 0 0 
Oppvekst  88 345 84 507 84 507 82 155 
Helse og omsorg  145 424 141 864 141 864 137 044 

Næring  420 420 420 0 
Kultur  19 548 19 480 19 326 18 512 
Tekniske områder  23 109 16 283 16 283 18 025 

Bygningsadministrasjon  14 291 12 126 12 126 15 268 
Kirkelig administrasjon  3 761 3 665 3 665 3 599 
Finans  -13 976 -5 708 -5 708 -9 756 

Regnskapsskjema 1B - Drift per område  331 810 323 840 323 685 314 427 

 

 
 


