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SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 19/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 04. mars 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet 04. mars 2020 ble sendt ut til deltakerne for tilbakemeldinger, som er
vanlig prosedyre. Forslag til uttalelse om NTP ble ferdigstilt etter behandling per mail, og er gjengitt i
sin helhet bakerst i protokollen. Det er ikke foretatt andre endringer i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. mars 2020 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 20/2020: Klimakur 2030 – høringsuttalelse (behandlet per mail pga frist)
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet sendt rapporten «Klimakur 2030» på
høring med frist 30.april.
Rapporten og høringsdokumentene kan i sin helhet leses her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/horing-av-klimakur-2030/
I rapporten er det utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikkekvotepliktige utslipp (den delen av økonomien som ikke omfattes av kvotesystemet EU ETS), som
blant annet er transport, jordbruk, oppvarming, avfall, fluorholdige gasser og deler av utslippene fra
industri og petroleum.
Mulige utslippsreduksjoner og tiltakskostnader for 60 ulike klimatiltak er analysert. Tiltakene kan til
sammen kutte utslippene med 40 millioner tonn CO2-ekvivalenter i kommende tiårsperiode. For
mange av tiltakene forutsettes det teknologiutvikling og fallende kostnader, går det fram av rapporten.
«Klimakur 2030» er ikke en anbefaling om hva som bør gjøres, men skal gi et bredt kunnskapsgrunnlag for Norges videre arbeid med å redusere utslippene.
I denne sammenheng er det interessant å registrere at tidligere departementsråd i Landsbruks- og
matdepartementet, Leif Forsell, mildt sagt sår tvil om faktagrunnlaget for tiltak i jordbruket om å
redusere produksjonen av rødt kjøtt. I en kronikk i Nationen skrev han blant annet:
«Det er nødvendig å kutte metanutslipp, men kutt i metan må ikke komme til erstatning for kutt i CO2 eller bidra til å utsette kutt i CO2. Når vi regner alt i såkalte CO2 ekvivalenter, fratar vi oss muligheten
til å se forskjell på gassene og vi risikerer å sette inn feil tiltak. Å brakklegge deler av bygde-Norge og
fjerne 6000 årsverk med det faktagrunnlaget som ligger i Klimakur, er eksempel på et slikt og stort,
mulig feilgrep.»
For å unngå et slikt feilgrep, er det etter regionrådgivers vurdering avgjørende at myndighetene og
landbruket fortsetter samarbeidet med utgangspunkt i den frivillige avtalen fra i fjor om kutt på 50
prosent fram mot 2030.
Representantskapet i Norges Bondelag vedtok 3. april Landbrukets klimaplan for 2021-2030 med
satsting på åtte områder. Dette gir et meget godt grunnlag for å følge opp dette arbeidet på en god
måte.
Landbruket må oppfattes som en mulighet, og det må utformes en politikk som fortsatt bygger på de
fire overordnede målsettingene for jordbrukspolitikken: Matsikkerhet og beredskap, økt selvforsyning,
landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av
klimagasser.

Denne politikken må ha som mål å sette oss bedre i stand til å håndtere uforutsette hendelser
nasjonalt og internasjonalt, som reduserer muligheten til import av matvarer og arbeidsressurser fra
utlandet. Den pågående koronaepidemien har satt dette i perspektiv. Et perspektiv som er så viktig at
det må veie tungt for det videre arbeidet.
Landbruket er den viktigste næringen i Fjellregionen, men har ikke de samme naturgitte
forutsetningene for produksjon som andre steder i landet. Det er en rekke tiltak som kan iverksettes
for både å styrke sjølbergingsgraden med mer og tryggere produksjon og redusere klimautslippene
gjennom mer kortreist mat. Noen eksempler er:
• Økt benyttelse av utmarksbeiting, som også hindrer gjengroing
• Stimulere til at mjølk og rødt kjøtt produseres på den jorda som av klimatiske årsaker ikke har
annen alternativ anvendelse enn grovfor
• Senke og etter hvert fjerne behovet for import av fôrvarer, gjennom å senke kraftfôrforbruk, øke
andelen av grovfôr og utmarksbeite i fôrrasjonen og stimulere til proteinkilder7kraftfôret basert på
norske ressurser
• Stimulere til driftsopplegg med forbedret håndtering av husdyrgjødsla og redusert jordpakking
• Satse på utvikling av teknologi som kan gi lønnsom utnyttelse av biogass fra husdyrgjødsla og
utvikle
• Støtteordninger for investering og drift på biogass som kan gi lønnsomhet
I Landbrukets klimaplan for 2021-2030 er ett av satstingsområdene at alle gårdsbruk tar i bruk
klimakalkulatoren og får tilbud om klimarådgivning innen utgangen av 2025. Flere av de konkrete
tiltakene som er omtalt i denne saksutredningen hører inn under andre satstingsområder i denne
planen.
Også for skogbruket kan det gjennomføres mer offensive tiltak, og noen eksempler er:
•
•
•
•

Gjeninnføre tilskuddet for uttak av skogsvirke til bioenergi (GROT-tilskuddet)
Øke LUF-midlene for skogkultur
Fullfinansiere skogplanting på nye arealer
Øke finansieringen av tilskuddsordninger for å utbedre skogsbilveier, tømmerkaier og eliminere
flaskehalser på veinettet

Innen transportsektoren er det positivt at det arbeides både for mer miljøvennlig drivstoff, fossilfri
maskinpark og kortere transporter der det er mulig. Ved å satse på å etablere en verdikjede basert på
norske råvarer for produksjon av biodrivstoff kan utslippene fra tungtransporten kuttes betydelig på
kort tid, samtidig som det kan skapes arbeidsplasser og ny vekst i områder av Norge hvor staten i dag
ikke legger til rette for store industrisatsinger.
Et annet viktig tiltak er å elektrifisere alle gjenværende jernbanestrekninger. Dette vil legge til rette for
økt person- og godstransport på bane framfor vei. Dette vil, i tillegg til klimaeffektene, også ha
betydelige trafikksikkerhetsfordeler da trailere utgjør en betydelig større risiko for ulykker enn godstog.
Behovet for veiinvesteringer vil også kunne reduseres.
Elektrifisering av hele Solør- og Rørosbanen så snart som mulig vil gi et miljøvennlig dobbeltspor
for trafikken mellom nord og sør og til og fra Europa, og vil være et viktig bidrag både til kortsiktige og
langsiktige resultater.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene i «Klimakur 2030» om blant
annet å redusere produksjonen av rødt kjøtt, som vil redusere landbruksproduksjonen med
fare for brakklegging av deler av landet.
Myndighetene og landbruks- og skognæringen må fortsette arbeidet for en politikk som øker
sjølbergingsgraden og beredskapen, slik at vi møter uforutsette hendelser nasjonalt og

internasjonalt med mer trygg lokal matproduksjon. Tiltakene må tilpasses de lokale
forutsetningene for produksjon.
Hele Solør- og Rørosbanen må elektrifiseres så snart som mulig.
Det vises for øvrig til saksutredningen med flere mulige positive tiltak som bidrag til å nå
klimamålene.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 21/2020: Innlandsstrategien 2020-2024 – høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune har sendt Innlandsstragien 2020-2024 – regional planstrategi for Innlandet –
på høring.
Saksdokumentene kan i sin helhet leses her:
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/innlandstrategien-pa-horing.19293.aspx
Fylkeskommunen ber om at det særlig gis tilbakemelding på følgende:
• Forslaget på langsiktige utviklingsmål
• Foreslåtte planer:
- Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst?
- Hva mener du om tematikk og omfang i den enkelte planen?
• Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer
Med bakgrunn i de vedtak som fylkestinget allerede har gjort, synes de langsiktige utviklingsmålene
etter regionrådgivers vurdering å være fornuftige. De samsvarer også godt med målsettinger for
kommunene i Fjellregionen for innbyggere, innovasjon, inkludering og infrastruktur.
Når det skal utarbeides planer, bør det imidlertid vurderes hvordan man skal ivareta de ulike
behovene i de ulike områdene i det store fylket. I tråd med målsettingene om tverrfaglig og
tverrsektoriell planlegging, kan det muligens skje ved oppsummeringer om betydning for ulike
geografiske områder som i tilfelle må defineres.
Det foreslås fire nye regionale planer, uten at det framgår klart om disse skal erstatte planer som
finnes for Hedmark og/eller Oppland eller komme i tillegg til eksisterende planer. Dette må etter
regionrådgivers mening klargjøres.
De fire nye planene som foreslås er:
Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse: Målet er å lege til rette for nyskaping
og sikre at vi har innbyggere med rett kompetanse for å skape verdier.
Regional plan for det inkluderende Innlandet: Målet er å videreutvikle aktive lokalsamfunn, bidra til
bred deltakelse i samfunnet og gode møteplasser for å legge grunnlaget for blant annet god
livskvalitet. Planen må bidra til å løse viktige utfordringer i tett samarbeid med kommunene, staten og
andre aktører.
Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og solid infrastruktur: Planen skal ivareta
et komplekst felt der mange aktører må samarbeide for å sikre Innlandet i en fremtid med skiftende
trusselbilder, store klimaendringer og en befolkning som flytter mye på seg.
Regional plan for klima, miljø og arealbruk: Målet er blant annet å legge til rette for mer helhetlig og
bærekraftig arealbruk i Innlandet. Dessuten er det et mål å utvikle tiltak for å redusere utslipp av
klimagasser.

Det bør etter regionrådgivers mening vurderes om de to siste planene kan slås sammen til en. Med
den beskrivelsen som er gitt om den siste planen, har denne direkte sammenheng med tiltak for
klimatilpasning og det er vanskelig å se behovet for to planer. I forhold til arealbruk, vil regionrådgiver
tro at det eventuelt er mest fornuftig at nabokommuner eventuelt samarbeider om dette og ivaretar
fellesbehov på en god måte.
Ikke minst med bakgrunn i den pågående koronapandemi-kampen, bør det være stort fokus på
samfunnssikkerhet inkludert beredskap på en rekke områder som transport, matsikkerhet,
smittevernutstyr og andre viktige elementer for at vi skal være best mulig forberedt til å håndtere ulike
scenarioer for kriser i større og mindre omfang.
Dette må nå prioriteres både politisk og administrativt i flere aktuelle organisasjoner. Mange av
utfordringene er allerede beskrevet i kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien, og flere vil etter alt å
dømme bli synliggjort etter hvert som evalueringer gjennomføres i tiden som kommer.
Regionrådgivers foreløpige vurdering er at poenget i forhold til dette må være at det gjøres raskere,
for eksempel i forhold til fylkesveier og bredbånd.
På det nåværende tidspunkt er det mer enn normalt vanskelig å være spesifikk på tematikk og
omfang av planene, siden situasjonen og behovene endrer seg fortløpende. Men behovet for
grunnleggende beredskap og desentraliserte tjenester, er de siste ukene kanskje mer enn noen gang
tidligere dokumentert. Behovet for å øke selvforsyningen ikke minst av mat, er en del av dette bildet.
Dette må både fylkeskommunale og statlige myndigheter ta inn over seg.
I kunnskapsgrunnlaget er det pekt på utfordringene i forhold til befolkningsutviklingen, som er meget
utfordrende blant annet i Fjellregionen og flere andre regioner. Dette er lite omtalt i dokumentene som
er sendt på høring, og må få en mer sentral oppmerksomhet i det videre arbeidet. Dette kan muligens
inngå i Regional plan for det inkluderende Innlandet, men det viktigste er at fylkeskommunen støtter
opp om tiltak som man kan utvikle sammen og prioritere lokalt.
Regionrådgiver har ikke tilstrekkelig oversikt over alle de eksisterende regionale planene, også planer
med en annen formell status, til å kunne svare opp spørsmålet om behov for oppfølging eller
revisjon av de planene som finnes.
Viktigere enn mange planer, er etter regionrådgivers vurdering å ha fokus på hvilke tiltak som kan
iverksettes rundt om i kommunene, som skal være fylkeskommunenes viktigste samarbeidspartner.
For å lykkes med samhandlingen må det være tett dialog mellom partene og ressurser til god dialog
og iverksettelse av ønskede tiltak.
I forslaget til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen er denne samhandlingen
berørt. Men både gjennom de få månedene etter etableringen av Innlandet fylkeskommune før og i
«koronatilstand», er det synliggjort at forbedringspotensialet er meget stort og at dette må prioriteres
både i arbeidet med planverket og på andre måter med utgangspunkt i visjonen «Innlandet –
eventyrlige muligheter»
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de foreslåtte utviklingsmålene i
Innlandsstrategien, ber om at omfanget av regionale planer reduseres og at arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres først. Det er også avgjørende at samhandlingen
med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå målene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 22/2020: Domstolstrukturen – høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Domstolkommisjonens utredning NOU

2019:17 Domstolstruktur, sammen med et alternativt forslag fra departementet om å endre tingrettens
rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag.
En rettskrets er en domstols geografiske virkeområde, og bestemmer fordelingen av saker mellom
domstolene.
Utredningen og øvrige dokumenter kan i sin helhet leses her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horingsbrev
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet i mai 2019 en sak om innspill til
Domstolkommisjonen. Følgende vedtak ble gjort:
«Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Domstolkommisjonen til å anbefale
at Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett opprettholdes samlokalisert på Tynset,
og at det vurderes om nedslagsfeltet og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt på i
saksutredningen.
En samlokalisering av tingrett og jordskifterett bør være et eksempel til etterfølgelse for flere
regioner i Norge. Det sikrer kvalitet, solid fagmiljø samt nærhet for brukere og ansatte i vårt
langstrakte land.
En slik samlokalisering er et klart bedre alternativ enn å slå sammen ulike tingretter eller ulike
jordskifteretter. Slike sammenslåinger vil i alt for stor grad bidra til alt for lange avstander for
brukere og ansatte.
Domstolene på Tynset har i en årrekke vært preget av effektivitet, solid domstolsledelse, rask
saksavvikling og korte ventetider.
Vi anbefaler Domstolsadministrasjonen til å besøke Tynset for å tilegne seg mer informasjon
om suksessen omkring samlokalisering av tingrett og jordskifterett.
Vi inviterer herved!
Innspillet sendes Domstolkommisjonen.»
Det er i Norge i dag 63 alminnelige førsteinstansdomstoler, der mer enn en tredjedel er bemannet
med to eller tre dømmende årsverk. I tillegg er det 34 jordskifteretter, nesten halvparten med ett eller
to dømmende årsverk.
Innbyggerne i bo- og arbeidsregionen Fjellregionen betjenes i dag av Nord-Østerdal jordskifterett og
Nord-Østerdal tingrett samlokalisert på Tynset og Sør-Trøndelag jordskifterett og Sør-Trøndelag
tingrett lokalisert i Trondheim.
Nord-Østerdal tingrett har felles ledelse med Sør-Østerdal tingrett lokalisert i Elverum, og disse rettene
har til sammen 15 årsverk med domstolsleder, to embetsdommere, tre dommerfullmektiger og ni
saksbehandlere. Jordskifteretten på Tynset har åtte årsverk med tre dommere, tre ingeniører og to
saksbehandlere. Domstolene i Trondheim har totalt 67 årsverk.
I saksutredningen til arbeidsutvalget i mai 2019 het det blant annet:
«Jordskifteretten på Tynset har bygd en omfattende kompetanse om komplekse saksområder og
håndterer saker der det kan være flere hundre parter. Retten har gjennomført noen av de største
jordskiftesakene i landet.
Utvalget bør vurdere om dette fagmiljøet kan styrkes og få sitt områdene utvidet for eksempel med
noen av de sørligste kommunene i Trøndelag og kommuner som i dag hører inn under Hedmarken
jordskifterett. Det kan i denne sammenheng også vurderes en løsning som medfører samlokalisering
av jordskifterett og tingrett på Elverum, der jordskifteretten enten kan være en del av Hedmarken som i
dag eller legges inn under Nord-Østerdal jordskifterett. Det kan også være fornuftig å vurdere områder
i Nord-Gudbrandsdal på tilsvarende måte, og faktisk etablere denne retten som en spesialist på
fjellsaker i hele landet.»
Domstolkommisjonens hovedanbefaling var å ha færre, men større rettskretser. Den anbefaler også å
halvere antall rettssteder, slik at Norge får 22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere.

Justis- og beredskapsdepartementet anbefaler å opprettholde alle dagens rettssteder, men slå
sammen rettskretser. Slik regionrådgiver leser høringsbrevet fra departementet, er det uklart hva
rettsstedene i tilfelle skal bestå av.
I departementets egen omtale heter det blant annet:
«For å bidra til å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne den samme
nærheten til domstolene som i dag, vurderer departementet å regulere bemanningen ved
rettsstedene, for eksempel ved å gi en hjemmel i domstolloven § 19, § 22 eller § 25 til å fastsette en
minimumsbemanning i forskrift. En regulering kan for eksempel gå ut på at hvert rettssted som
utgangspunkt skal ha minst én tilstedeværende embetsdommer.»
Regionrådgiver kan ikke se at NOU-utredningen eller departementets forslag gir ny informasjon eller
vurderinger som gir grunn for arbeidsutvalget til å endre hovedbudskapet fra i fjor.
Det anbefales derfor at begge forslagene avvises, og at arbeidsutvalget står fast på at Nord-Østerdal
tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett opprettholdes samlokalisert på Tynset, og at det vurderes om
nedslagsfeltet og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt på i innspillet til
Domstolkommisjonen.
Samtidig er det et viktig poeng at jordskifteretten og kommunene har mye samhandling både før,
under og etter en jordskiftesak. Kommunen er ofte det første stedet publikum oppsøker når de har et
jordskifterettslik problem, og det er kommunen som fører saker i Matrikken (Norges offisielle register
over fast eiendom). Den viktige nærheten med solid lokalkunnskap vil bli svekket ved en
sentralisering.
Denne vårens koronasituasjon viser med tydelighet hvor viktig det er at beredskapen med sentrale
funksjoner og kompetansearbeidsplasser i distriktene styrkes, ikke reduseres.
Dette må veie tungt for vurderingene myndighetene gjør på alle nivåer i tiden som kommer.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene fra Domstolkommisjonen og
Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i domstolstrukturen.
Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett må opprettholdes samlokalisert på
Tynset, og det må vurderes om nedslagsfelt og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt
på i innspillet til Domstolkommisjonen i mai 2019.
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Sak 23/2020: Regnskap 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2019 omfatter driften av arbeidsutvalget og selve
regionrådet samt prosjektfinansierte utviklingstiltak rådet er økonomisk involvert i.
Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådgiver, regionkoordinator og konsulent), som er
finansiert av og inngår i det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. For denne delen av
virksomheten er det for 2019 et totalt regnskap på om lag 2,1 millioner kroner uten kostnadene til
regnskap/revisjon.
Dette vil bli endret fra 2020 som følge av forslaget til partnerskapsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene.
Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak
og kr 15 til drift av arbeidsutvalget). I 2019 utgjorde dette totalt 1.123.750 kroner, hvorav kr 339.000
gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. Det ble i tillegg bevilget kr 111.825 til
AU fra disposisjonsfondet, som var ubenyttede midler fra 2018.

I 2019 bidro kommunene med ytterligere 240.000 kroner til finansiering av arbeidet med forsterket
innsats for entreprenørskaps-arbeidet i skolene. Det totale bidraget fra kommunene var derfor
1.363.750 kroner.
Det ble bevilget kr 577.602 fra disposisjonsfondet til dekning av redusert forventet inntekt i 2018 for
prosjekt SH Business Improvement. Dette forbeholdet ble kommentert i årsberetningen for 2018.
Regnskapet med totale inntekter på 2,91 millioner kroner er godt i samsvar med revidert budsjett,
mens utgiftene på 2,96 millioner kroner er nesten 700.000 lavere enn budsjettert. Det siste har

Prosjektoversikt
REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
UTGIFTER

Rev
Budsjett
2019

Utgifter
inkl mva
2019

Drift av arbeidsutvalget

450 825

274 301

-180 226

Helseutdanning

Resultat
Avsluttet
eks mva resultat alle år
2019
eks mva

0

390 394

-364 489

-250

Skapende ungdomsmesse 2019

600 000

447 362

-327 695

-121 166

Forsterket innsats entreprenørskap i skolen

213 000

200 000

-13 000

-13 000

Kommunikasjon og markedsføring

200 000

94 813

-113 272

Etablering av datasentre i Innlandet

0

0

25 000

-4 436

202 200

210

-201 965

-201 965

1 350 000

1 062 354

355 776

355 777

542 500

497 778

178 565

1 345

-68 282

Interessepolitikk
Høgskoleutdanning i Fjellregionen
Fjellungdom i klimaskifte
Regionrådets disposisjoner
Fordelte utgifter/internsalg
Sum utgifter

0
3 558 525

2 968 558

-709 588

Rev
Budsjett
2019

Inntekter
2019

Mer/mindre
enn budsjett

119 801

206 801

76 301

-564 474

Refusjon fra kommuner

-1 590 200

-1 385 150

Refusjon fra andre

-1 250 000

-755 586

Egeninnsats prosjekter

-225 000

-330 800

Bruk av disposisjonsfond

-689 427

-689 427

0

-83 383

-3 558 525

-3 602 019

INNTEKTER
Overføringer fra staten
Refusjon fra fylkeskommuner

Mva kompensasjon
Sum inntekter

14 960

0

sammenheng med mindre forbruk i forhold til interessepolitisk arbeid og at prosjekter over flere år i
hovedsak er flatt budsjettert, mens kostnadene varierer fra år til år. Den høyere økonomiske
aktiviteten i regnskapet med en omsetning på i underkant av tre millioner kroner, kommer fra bidrag fra
fylkeskommunene, staten og næringsliv.

I denne tabellen som viser kostnadene fordelt på tiltak/prosjekter, er det noen mindre kroneavvik i
forhold til regnskapsskjema. Dette skyldes avrundinger. Renteinntekter og -kostnader samt bruk av
disposisjonsfondet på 689.427 kroner føres i balansen.
Regnskapet viser et brutto negativt driftsresultat på vel 55.000 kroner (før bruk av disposisjonsfond) og
et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 709.000 kroner, som kan tilføres disposisjonsfondet og
gjøre at om lag 4,3 millioner kroner kan benyttes til tiltak framover
Den økonomiske aktiviteten gjennom regionrådet er kraftig redusert de siste årene, og regnskapet for
2018 viste inntekter på vel 15 millioner kroner og utgifter på i overkant av 11 millioner kroner.
Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er per dato meget tilfredsstillende.
Regnskapet viser en kassabeholdning på vel 4,7 millioner kroner ved nyttår og kortsiktige fordringer
på vel 105.500 kroner. Den kortsiktige gjelden var på vel 500.000 kroner.
Revisors uttalelse om regnskapet vil foreligge først etter at signert regnskap er levert, og vil bli lagt
fram for møtet i Regionrådet for Fjellregionen 20. mai.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2019 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 709.587 kroner overføres
disposisjonsfondet.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 24/2020: Årsmelding/årsberetning 2019
Forslag til årsmelding for 2019 med vedlegg følger vedlagt.
I oppsummeringen heter det blant annet:
«Det interessepolitiske arbeidet i 2019 ble noe økt i forhold til året før, målt i antall høringsuttalelser –
fra 12 til 15. Listen over høringsuttalelser viser at regionrådet har engasjert seg på et bredt spekter av
samfunnsområder.
I tillegg kommer andre skriftlige innspill, deltakelse på en rekke arenaer og møtevirksomhet med ulike
samarbeidspartnere.
Dette gjelder også i forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark og
Oppland) fra 1. januar 2020.
Tynset kommune skulle i tråd med budsjettbehandlingen for 2019 overta ansvaret for driften og
utviklingen av Tynset Studie- og Høyskolesenter (TSH). Det var klart for å gjennomføre dette fra 1.
januar 2020, og kostnadene for driften i 2019 er belastet regionrådets regnskap etter dialog om dette i
arbeidsutvalget.»
I årsmeldingen er det også blant annet gitt en detaljert oversikt over status i forhold til tiltakene i
Handlingsplan 2019/2020 for regionrådets eget arbeid for å støtte opp om målene i Strategisk plan for
Fjellregionen.
Regionrådsleder Runa Finborud og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere enkelte kapitler
og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2019, som også er årsberetning for 2019.

2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2019 godkjennes som årsberetning
for 2019.»

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 25/2020: Bevilgning til arbeidet med koronapandemi-tiltak gjennom
Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådet for Fjellregionen gjorde på sitt møte 20. november 2019 følgende vedtak om årets
budsjett:
1. Forslag til årsbudsjett 2020 godkjennes.
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i
2020.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette tiltak innen budsjettrammen, og dette
innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.
4. Revidert økonomiplan behandles høsten 2020.
Regionrådgiver understreket i saksutredningen at det var svært vanskelig å legge fram et forslag til
budsjett på grunn av stor usikkerhet rundt forslaget til partnerskapsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene.
Det er fortsatt mange økonomiske spørsmål som ikke er avklart i forhold til avtalen, og ingen av
medlemskommunene i regionrådet har behandlet den i påvente av nødvendige avklaringer. Men det
er regionrådgivers vurdering at 1.021.000 kroner benevnt som «Andre utviklingstiltak» i budsjettet, kan
benyttes til tiltak det er enighet om å gjennomføre med den fullmakten arbeidsutvalget fikk.
Regionrådets arbeid gjennom den siste tiden i forhold til koronapandemien har vært konsentrert om
fem områder:
• Håndtere konsekvenser av avlysninger/utsettelser av arrangementer - i første rekke
konferanse for fjellungdom og Hematt
• Bidra til formidling av viktig informasjon blant annet via Facebook (30.000 nådd i forhold til
oppfordringer til hyttefolk om å bli hjemme)
• Interessepolitisk arbeid mot fylkeskommunale og statlige organer - i hovedsak rettet mot
tiltakspakker av ulike slag
• Samarbeid med flere aktører om bistand til arbeidet med næringslivet
• Samarbeid med kultursjefene i kommunene med flere om tiltak i forhold til kulturaktørene
De tre første områdene er håndtert av regionrådgiver parallelt med løpende arbeid, som eksempelvis
utarbeidelse av de sakene som behandles i dagens møte.
I forhold til arbeidet med næringslivet og kulturaktørene har det vært nødvendig å kjøpe tjenester for å
kunne gjennomføre arbeidet, siden administrasjonen til regionrådet ikke har egne ressurser som
kunne ha utført oppgavene.
Vi etablerte tidlig et avtalebasert samarbeid med Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon og
Rådhuset Vingelen, og senere er også Tolga 2020 engasjert. Det er blant annet
• Gjennomført to spørreundersøkelser blant bedriftene i alle seks medlemskommunene
• Snakket med et sted mellom 300 og 400 bedrifter
• Etablert et hjelpeteam med deltakelse fra Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon
Norge, Rådhuset Vingelen og Innovasjon Norge, som nå bistår bedrifter som ønsker det med
rådgivning i forhold til støtteordninger, utviklingsmuligheter og andre utfordringer
• Gjennomført spørreundersøkelse blant kulturaktørene (supplert med direkte kontakt)

•
•

Startet arbeid med fellestiltak i forhold til kulturaktørene
Innspill fra bedrifter og kulturaktører er videreformidlet og brukt i arbeidet med tiltakspakker

Alle disse initiativene og arbeidet som er gjort og gjøres, er etter de rapporter regionrådgiver har fått
meget godt mottatt både i næringslivet og blant kulturaktørene.
Det har vært løpende kontakt mellom politisk ledelse og regionrådgiver underveis, og oppgaver og
økonomiske konsekvenser er delvis forankret også hos det øvrige ordførerkorpset. Siden det ikke er
gjennomført møter i arbeidsutvalget i denne perioden, er det ikke gjort formelle vedtak om dekning av
kostnadene.
Midlene i de første avtalene med Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon og Rådhuset
Vingelen, samlet 294.000 kroner eks mva, vil være brukt opp når denne saken behandles. I skrivende
stund forsøker regionrådgiver å få avklart om tiltakspakke fra Innlandet fylkeskommune kan dekke
kostander til det pågående arbeidet for Klosser Innovasjon og Rørosregionen Næringshage.
Dersom dette ikke er mulig, må nye avtaler skrives for at det pågående arbeidet ikke skal stoppe opp.
Det er tatt nødvendige grep i forhold til anbudsreglene for at dette skal kunne gjøres innenfor
regelverket.
Det er regionrådgivers vurdering at allerede gjennomført og pågående arbeid ser ut til å kunne skje
innenfor en kostnadsramme på inntil 600.000 kroner, uavhengig av hvordan dette finansieres.
Arbeidet framover får vise om det skal iverksettes nye tiltak som krever ytterligere midler.
Regionrådgiver vil under behandlingen av saken gi oppdatert informasjon om de uavklarte
spørsmålene.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget bevilger inntil 600.000 kroner til arbeidet med koronapandemi-tiltak i regi av
regionrådet. Budsjettposten «Andre utviklingstiltak» reduseres tilsvarende.
Regionrådgiver får fullmakt til å disponere midlene etter dialog med politisk ledelse.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 26/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget gjorde på sitt møte i februar vedtak om å sende justert forslag til Strategisk plan for
Regionrådet for Fjellregionen, som er mer begrenset enn gjeldende plan, på høring med frist 20.april.
Planen var endelig behandling på regionrådets møte i mai.
Flere av kommunene har ikke avgitt høringsuttalelse, blant annet fordi det fra politisk og administrativ
ledelse ble signalisert tidlig i koronapandemi-situasjonen at det ville komme et forslag om å utsette
behandlingen. Dette ble gjort både av hensyn til kapasiteten til saksbehandling i kommunene og at
arbeidsutvalget kanskje bør vurdere innholdet i lys av vårens hendelser.
Regionrådets planlagte møte 20.mai kan eventuelt benyttes til en første erfaringsutveksling, og det
kan da være mulig å foreta eventuelle justeringer på arbeidsutvalgets møte i juni eller senere. Det
betyr at planen kan endelig behandles på høstmøtet.
Regionrådgiver minner også om at «Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette tiltak innen
budsjettrammen, og dette innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.», slik det er redegjort
for i sak 25/2020.
Arbeidsutvalget bør vurdere om regionrådsmøtet i mai skal gjennomføre med en slik første

erfaringsutveksling, eventuelt kun behandle nødvendige saker eller sette et annet tema på dagsorden.
Forslag til vedtak:
Behandlingen av Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen utsettes. Regionrådets møte
gjennomføres i mai med en første erfaringsutveksling om arbeidet med koronapandemien.
Arbeidsutvalget legger en plan for videre arbeid etter dette.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 27/2020: Orienteringer
Det skal normalt rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til
de ulike saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Siden siste møte i arbeidsutvalget har bortimot all fokus vært på håndteringen av den spesielle
situasjonen i hele verden. Regionrådgiver foreslår derfor at denne orienteringsrunden utgår, men vil
selv orientere om arbeidet i forhold til tilbudsstrukturen ved de videregående skolene.
Linda Døsen bør orientere om arbeidet rundt TV-aksjonen, og arbeidsutvalgets medlemmer kan
selvsagt orientere også om andre aktuelle saker.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 28/2020: Eventuelt

