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Sak 09/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. februar 2019
Sak 10/2019: Entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse – utredning og
videre arbeid
Sak 11/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Sak 12/2019: Orienteringer
Sak 13/2019: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møtet 06. februar 2019

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.03.2019
Sak 09/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. februar 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 06. februar 2019 ble sendt ut på vanlig måte. Det kom
ikke innspill om endringer. Det er derfor ingen endringer i det endelige forslaget til protokoll fra møtet.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. februar 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.03.2019
Sak 10/2019: Entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse
– utredning og videre arbeid
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver la fram en sak om «Skapende Ungdomsmesse – framtidig organisering og drift» til
arbeidsutvalgets møte 4. oktober 2017.
Regionrådgivers forslag til vedtak var:
«Regionrådet for Fjellregionen beholder eierskapet til Skapende Ungdomsmesse og fortsetter
samarbeidet med UE.
Administrasjonen arbeider videre med å skape et bedre økonomiske fundament med flere
samarbeidspartnere for kommende messer.»
Arbeidsutvalget valgte å utsette behandlingen, og i protokollen heter det: «Det ble fremmet forslag om
å utsette saken med bakgrunn i et ønske om å vurdere et forslag til vedtak om å se på en bredere
vurdering av entreprenørskapsarbeidet i skolene.»
Saken ble behandlet på nytt 7. november 2017, der det ble gjort følgende vedtak:
«Det nedsettes ei arbeidsgruppe for å vurdere alternative aktiviteter til Skapende
Ungdomsmesse i arbeidet med entreprenørskap i skolene i Fjellregionen og andre tiltak som
fører til at Regionrådet for Fjellregionen ikke tar noen økonomisk risiko.
Arbeidsgruppa skal legge til grunn målsettingen i Strategiplanen om at Fjellregionen skal
«Være ledende innen ungt entreprenørskap i Norge» og strategien «Involvere bedrifter,
utdanningsinstitusjoner, ungdom og andre samarbeidspartnere for å utvikle ungt
entreprenørskap i regionen».
Målene som er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Regionrådet for Fjellregionen og UE
Hedmark skal også legges til grunn for arbeidsgruppas vurderinger.
Arbeidsgruppa ledes av Runa Finborud, som inviterer en representant for de videregående
skolene i regionen, en representant for grunnskolene, en representant for UE Hedmark og en
representant for Næringsforum i Fjellregionen til å delta. Arbeidsgruppa tar selv stilling til
andre den ønsker å involvere i arbeidet.
Det legges fram en rapport senest 1. april 2018 for vurdering i administrasjonen og behandling
i arbeidsutvalget.»
Arbeidsgruppa gjennomførte ikke arbeidet innenfor den fristen som var satt, men leverte en foreløpig
rapport 20. september 2018. Rapporten inneholdt en god beskrivelse av historien om
entreprenørskapsarbeidet i skolene i Fjellregionen, og det ble presentert flere ideer om tiltak som kan
iverksettes.

Arbeidsgruppa ga følgende anbefalinger:
1. Skapende Ungdomsmesse gjennomføres i 2019 på Tynset. Arbeidsgruppa anbefaler at
innholdet i messa kan endres noe i tråd med gode innspill som har kommet både gjennom
evalueringen av messa og fra arbeidsgruppa.
2. Entreprenørskapsarbeidet i skolene fortsetter i tråd med avtale med UE Hedmark i skoleåret
2018/2019. Kommunene søkes om finansiering av den forsterkede innsatsen.
3. Arbeidsgruppa fortsetter arbeidet og legger fram forslag til ei langsiktig løsning med
utgangspunkt i fokusområder det er pekt på i utredningen innen 1. mars 2019. Arbeidsgruppa
mener at både Hedmark fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune spiller en avgjørende
rolle i den videre prosessen. I tillegg er Rørosregionen Næringshage en viktig
samarbeidspartner. Arbeidsgruppa foreslår at disse inviteres inn i arbeidet.
Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak på sitt møte 3. oktober 2018:
1. Entreprenørskapsarbeidet i skolene gjennomføres i henhold til avtale med UE Hedmark
i skoleåret 2018/2019. Kommunene anmodes om å betale et bidrag på 30.000 kroner
hver til denne delen av arbeidet, og det legges inn 240.00 kroner i regionrådets budsjett
for 2019.
2. Skapende Ungdomsmesse gjennomføres på Tynset i 2019. Det budsjetteres med
600.000 kroner i regionrådets budsjett med 300.000 kroner i ekstern finansiering.
3. Arbeidsgruppe opprettet i november 2017 får forlenget frist til å legge fram en ny
rapport innen 1. mars 2019, og saken vurderes på nytt etter dette.
Dette vedtaket er fulgt opp ved at entreprenørskapsarbeidet i skolene gjennomføres i tråd med avtalen
med UE Hedmark i inneværende skoleår, og kommunene ble gjennom budsjettvedtaket i Regionrådet
for Fjellregionen for 2019 anmodet om å bidra med 30.000 kroner hver.
Skapende Ungdomsmesse ble gjennomført 13. februar 2019 på Tynset med 50 elev- og
ungdomsbedrifter og om lag 25 næringsvirksomheter på plass i hallen.
Regnskapet er ikke klart, men det kan ligge an til et overskudd med det budsjetterte bidraget fra
Regionrådet for Fjellregionen på 300.000 kroner, tilskudd bra Hedmark fylkeskommune på 150.000
kroner og deltakelsen fra næringslivet. Med den unormalt korte planleggingstiden må dette oppfattes
som meget positivt.
Arbeidsgruppa har i skrivende stund ikke levert sin endelige rapport, men har planlagt at dette vil skje
etter møte 27. februar 2019. Rapporten vil derfor bli ettersendt/lagt fram under behandlingen av
saken, og utvalgsleder Runa Finborud vil presentere rapporten og anbefalinger til arbeidsutvalget om
videre arbeid. Regionrådgiver vil gi sine vurderinger i møtet.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.03.2019
Sak 11/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble lagt fram til behandling på møtet 6. februar med saksutredningen som gjengitt under.
Det ble vedtatt å ta saken opp igjen på neste møte. I protokollen heter det:
«Rune Jørgensen informerte om at det for 2018 vil bli lagt fram en regnskap med et overskudd på om
lag 3,8 millioner kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til føringen av forventede inntekter fra sluttførte
prosjekter, men det vil med dette være handlingsrom for fellestiltak det er enighet om å gjennomføre.
Merete Myhre Moen ga uttrykk for at hun ønsker en diskusjon om en «levende
handlingsplan» før videre behandling på neste møte.

Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram på bakgrunn av drøftingen.
Vedtak:
Saken tas opp igjen på neste møte.»
I saksutredningen het det:
«Sak 05/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget behandlet på sitt møte i desember 2018 en sak om prioritering av oppgaver og
møteplan for 2019.
Møteplan ble vedtatt, mens regionrådsleder konkluderte med «at det bør gjennomføres møter i
referansegruppene og/eller annen kontakt før saken diskuteres videre på neste møte», som det heter i
protokollen.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen har bedt regionrådgiver redegjøre for relevante fakta for den
videre diskusjon.
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 ble vedtatt i regionrådet i november 2017 og en egen
handlingsplan for regionrådet for 2017-2018. Handlingsplanen ble rullert i oktober 2018 med tiltak i
2019-2020 for å støtte opp om det totale arbeidet i regionen på hovedinnsatsområdene
interessepolitikk, næringsutvikling, kompetanseutvikling og kommunikasjon i den strategiske planen.
Regionrådets handlingsplan inneholder 12 hovedaktiviteter i forhold til arbeidet med
interessepolitikk, og det vises til denne planen. Flere interessepolitiske saker er også med under de
andre overskriftene i handlingsplanen.
I tillegg er det utarbeidet et notat om viktige saker for Fjellregionen i forbindelse med regionreformen
og arbeidet med å etablere Innlandet fylkeskommune i tillegg til Trøndelag fylkeskommune.
Arbeidsutvalget må også håndtere andre aktuelle saker som kommer på de ulike politiske arenaer.
Prioritering av interessepolitiske saker bør dermed skje med utgangspunkt i disse dokumentene med
eventuelle ønsker om utredninger, sammenfatninger av faktagrunnlag og eventuelt annet som kan
støtte opp om arbeidet.
Organiseringen av og ressursene som stilles til disposisjon for regionrådene i Innlandet
fylkeskommune fra 2020, vil selvsagt ha betydning for arbeidet gjennom regionrådet.
Arbeidsutvalget har etterspurt en plan for prosess for regionrådets og kommunenes eget arbeid i
forbindelse med etableringen av denne fylkeskommunen. Dette er utfordrende, siden prosessen blir til
underveis. Det skal gjennomføres et fellesmøte med referansegruppa med regionrådslederne og
regionrådgiverne/daglige ledere etter KS-konferansen på Hamar 8. februar, og det vil muligens kunne
settes opp en tidsplan etter dette.
Regionrådsleder presenterte Fjellregionen for arbeidsutvalget i fellesnemda for Innlandet
fylkeskommune under deres møte på Tynset 17. januar, og inviterte blant annet til dialog om
etablering av flere fylkeskommunale stillinger i regionen.
Regionrådsleder vil kunne orientere nærmere om dette og deltakelse på møte i referansegruppa 18.
januar under behandlingen av saken.
Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen inneholder seks hovedaktiviteter i forhold til
kompetanseutvikling, og følgende hovedaktiviteter må gjennomføres i 2019:
- avklare eventuell videreføring av entreprenørskapsarbeidet i skolen etter SUM 2019 på Tynset
- avklare videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter
- aktivt delta i «Kompetanse 2020 - rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
Arbeidsgruppa som ble nedsatt for å vurdere entreprenørskapsarbeidet i skolen har fått forlenget frist
til 1. mars 2019, og administrasjonen vil legge fram en sak for arbeidsutvalget så
snart dette er mulig.

I tråd med signalene fra arbeidsutvalget er planen at Tynset kommune skal overta ansvaret for Tynset
Studie- og høyskolesenter. Regionrådgiver har levert et notat til ledelsen i kommunen om arbeid som
må iverksettes for å få nødvendige avklaringer, og det aller viktigste er forutsetninger for Hedmark
fylkeskommunes tilskudd på 7 millioner kroner, avtaler om lokalene ved Nord-Østerdal videregående
skole og samarbeidsavtalen med Høyskolen Innlandet. Det er ikke budsjettert med midler til TSH fra
regionrådet i 2019.
Os-ordfører Runa Finborud sitter i styringsgruppa for «Kompetanse 2020 - rekruttering av relevant
kompetanse til Fjellregionen», og regionrådgiver er delprosjektleder for arbeidet med
kommunikasjons- og markedsplan. (se også omtale senere) Dette arbeidet går sin gang etter
prosjektplanen med Rørosregionen Næringshage som ansvarlig.
Referansegruppa for kompetanseutvikling under ledelse av Runa Finborud har så langt ikke levert
forslag om andre tiltak.
Handlingsplanen inneholder fem hovedaktiviteter i forhold til næringsutvikling. Fylkesrådet i Hedmark
stoppet planen om å gjennomføre «Scandinavian BID Modell» i samarbeid med våre svenske
partnere. Dermed gjenstår to hovedaktiviteter som må gjennomføres i 2019:
- Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk arbeid
- Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan
Referansegruppa for næringsutvikling under ledelse av Merete Myhre Moen har startet arbeidet med
organisering og avklaring av roller og ansvar. I tråd med vedtaket på AU-møtet i desember vil dette bli
satt på dagsorden i arbeidsutvalget når forslag fra referansegruppa foreligger.
Regionrådgiver har gjennomført to arbeidsmøter med kommunikasjonsvarlige i alle kommunene med
unntak av Holtålen, og planlegger orientering og drøfting av videre arbeid på AU-møtet i mars.
Referansegruppa for næringsutvikling har så langt ikke levert forslag om andre tiltak. Eventuelle nye
tiltak må også vurderes i forhold til innspill fra andre referansegrupper som for eksempel landbruk og
reiseliv.
Handlingsplanen har to hovedaktiviteter i forhold til kommunikasjon, som dreier seg om å ferdigstille
kommunikasjons- og markedsplanen og iverksette tiltak i tråd med denne.
Administrasjonen i regionrådet består i dag av regionrådgiver, konsulent med ansvar for økonomi og
sekretæroppgaver, som for tiden også utfører oppdrag for kulturavdelingen i Hedmark
fylkeskommune, og regionkoordinator i halv stilling med ansvar for arbeid med kompetanseutvikling.
Alle kostandene med disse stillingene samt regnskaps- og revisoroppgaver betales av HFK, som også
er arbeidsgiver for de tre medarbeiderne, og utgjør på årsbasis nærmere to millioner kroner. Det er
uklart hvordan dette vil være fra 2020 i forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune.
Regionrådgiver har i tillegg til ansvar for den daglige drift med hovedfokus på interessepolitikk, også
ansvar for sekretariatet til Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Ungdomsrådet for Fjellregionen.
Han sitter også i styringsgruppa for «Sammen om rett aktivitet for alle», som drives av Tynset
Idrettsforening, og er som tidligere omtalt delprosjektleder for arbeidet med kommunikasjons- og
markedsplan.
Kommunene bidrar økonomisk til arbeidet gjennom regionrådet med 50 kroner per innbygger, hvorav
15 kroner går til drift av arbeidsutvalget og resten til tiltak. Dette bidraget har stått uendret i mange år.
Dette bidraget utgjør om lag 1,1 millioner kroner og vil bli redusert noe når Holtålen kommune forlater
regionrådet etter årets valg.
Kommunene er for 2019 i tillegg anmodet om 30.000 kroner hver til forsterket entreprenørskapsarbeid
i skolene. Dette bidrar sterkt til at UE Hedmark har en egen medarbeider på Tynset, som også har
ansvar for Skapende Ungdomsmesse i regi av regionrådet.
Budsjettet for 2019 inneholder fire hovedposter med i underkant av 340. 000
kroner til drift av arbeidsutvalget og regionrådet, 300.000 kroner til Skapende

Ungdomsmesse, 290.000 kroner til interessepolitisk arbeid og 200.000 til kommunikasjon til blant
annet nødvendig ny teknisk løsning for hjemmesiden til regionrådet. I underkant av 400.000 kroner
står på disposisjonsfond.
Regnskapstallene for 2018 er i skrivende stund ikke helt klare, men det vil utvilsomt presenteres et
solid overskudd. Dette gir muligheter til å iverksette flere fellestiltak dersom dette er ønskelig.
Regionrådgiver vil gi oppdatert informasjon om regnskapet under behandlingen av saken.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram på bakgrunn av drøftingen.»
Det ble som tidligere omtalt altså vedtatt å ta saken opp på neste møte.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen har etter møtet i februar
drøftet hva som skal til for å skape en «levende handlingsplan», og konkluderte med følgende:
- Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen for 2019-2020 ligger fast, men det rapporteres
også om andre aktuelle saker regionrådet arbeider med
- Arbeidsutvalget kan iverksette tiltak det er enighet om selv om dette ikke er direkte omtalt i
planen
- Det utarbeides en status-rapport på fjellregionen.no om arbeidet i forhold til handlingsplanen og
arbeid med andre oppgaver som ikke er spesielt nevnt i handlingsplanen. Administrasjonen
vurderer hvordan dette rent teknisk kan løses og sørger for løpende oppdatering
- Tiltak for å synliggjøre arbeidet gjennom regionrådet bedre, som også kan omfatte andre grep,
legges inn i forslaget til kommunikasjons- og markedsplan som er under arbeid
Det vil videre bli gitt oppdatert informasjon om følgende tiltak i handlingsplanen i tillegg til
entreprenørskapsarbeidet i skolene (se foregående sak):
- Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk arbeid
Regionrådsleder vil informere om skisse som er diskutert i referansegruppa for næringsutvikling.
- Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan
Regionrådgiver vil informere om arbeidsmøter med ansvarlige for informasjon i kommunene og
utfordringer arbeidsutvalget må ta stilling til.
- Avklare videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter
Regionrådsleder og regionrådgiver vil informere om arbeid som er iverksatt.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.032019
Sak 12/2019: Orienteringer
Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike
saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Videre arbeid med etablering av Innlandet fylkeskommune og samhandlingen med
kommunene etter KS-samling og møte med prosjektleder samt samtale med NordGudbrandsdal
Nytt fra Trøndelag Sør
Innspill til arbeid i Vegvesenet med strukturen for vegstasjoner
Initiativ i forhold til ny utredning om tingrettene

-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3
Planlagt møte med Bygg Vei i Trøndelag på Tynset 19. mars

-

Jernbane
Rapport fra årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 11. februar 2019 og
jernbanekonferansen 4. mars

-

Fly

-

Reiseliv

-

Primærnæringen
Rapport om beitenæringen i Tolga, Tynset og Alvdal – videre oppfølging.

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Arbeidet i referansegruppa informeres det om under sak 11/2019.
Kompetanseutvikling
Status arbeidet med Tynset Studie- og Høyskolesenter og entreprenørskapsarbeidet i skolene
informeres det om under sak 11/2019
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Deltakelse på Hematt i Oslo 29. mars og politisk program.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Vårmøte 29. mars og deltakelse fra ungdomsrådene/kommunene.
Andre aktuelle saker

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.03.2019
Sak 13/2019: Eventuelt
Eventuell flytting av møte fra 3. til 1. april.

