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1. Vedtekter
Regionrådet for Fjellregionens virksomhet drives med utgangspunkt i vedtekter fastsatt 24. mai 1995,
som ble endret senest 25. mai 2016. Vedtektenes to første paragrafer slår fast følgende:
Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset,
Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner samt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner (Trøndelag
fra 1. januar 2018).
Regionrådet for Fjellregionen behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og
saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. I tillegg kan regionrådet ta
initiativ til og støtte opp om felles prosjekter og tiltak i regionen.
Disse vedtektene må endres etter at Holtålen og Røros kommuner forlot samarbeidet etter valget i
2019, at Trøndelag fylkeskommune ikke benytter seg av observatør-statusen og endringer i
Kommuneloven.

2. Regionrådets sammensetning
Alvdal kommune

Johnny Hagen / Mona Murud, ordfører
Mona Murud / Leif Estenson Langodden, varaordfører
Liv G. Thoresen / Johnny Hagen, repr. for opposisjonen
Erling Straalberg / Per Arne Aaen adm. sjef uten stemmerett

Folldal kommune

Hilde F. Tveråen / Kristin Langtjernet, ordfører og nestleder fra
november 2019
Brit Kværness / Egil Eide varaordfører
Egil Eide / Ronny Larsen Bekken repr. for opposisjonen
Torill Tjeldnes, adm. sjef uten stemmerett

Holtålen kommune

Jan Håvard Refsethås, ordfører
Bjørg Helene Skjerdingstad, varaordfører
Tore Børresen, repr. for opposisjonen
Marius Jermstad, adm. sjef uten stemmerett

Os kommune

Runa Finborud, ordfører. Leder fra november 2019
Per Ousten, varaordfører
Arne Grue / Arne Horten repr. for opposisjonen
Arne Svendsen, adm. sjef uten stemmerett

Rendalen kommune

Norvald Illevold / Linda Døsen ordfører
Svein K. Bjørnseth / Henning Dalbakk varaordfører
Roar Stormoen / Hanne Didriksen repr. for opposisjonen
Anne Lise Trøen, adm. sjef uten stemmerett

Røros kommune

Hans Vintervold, ordfører og nestleder til november 2019
Bjørn Salvesen, varaordfører
Mona W. Slettum, repr. for opposisjonen
Kjersti F. Jensås, adm. sjef uten stemmerett

Tolga kommune

Ragnhild Aashaug / Bjørnar Tollan Jordet ordfører
Leif Vingelen / Knut Sagbakken varaordfører
Bjørnar Tollan Jordet / Leif Vingelen repr. for opposisjonen
Siv S. Sjøvold adm. sjef uten stemmerett

Tynset kommune

Merete Myhre Moen, ordfører. Leder til november 2019
Tone Hagen, varaordfører
Nils H. Øian / Sindre Sørhus repr. for opposisjonen
Arild Einar Trøen / Erling Straalberg, adm.sjef uten stemmerett

Hedmark fylkeskommune

Fylkesrådet
Heidi Lundstedt, repr. for opposisjonen
Hanne V. Søberg, adm. sjef uten stemmerett

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesordfører Tore Sandvik, observatør
Karin Bjørkhaug, repr. for opposisjonen
Ingvill Dalseg, repr. for opposisjonen
Gleny Foslie, adm. kontakt

Ungdomsrådet for Fjellregionen

Hedda Johansen leder, uten stemmerett
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Innlandet fylkeskommune hadde ved årsskiftet ikke valgt nye representanter til regionrådene.
Den daglige drift ledes av et arbeidsutvalg bestående av ordførerne i kommunene og en politisk
representant fra Hedmark/Innlandet fylkeskommune med stemmerett. I tillegg deltar en representant
utpekt av administrasjonssjefene i medlemskommunene, administrasjonssjefen i fylkeskommunen, en
representant for Ungdomsrådet for Fjellregionen og observatører fra Trøndelag fylkeskommune med
tale- og forslagsrett.
Arbeidsutvalget hadde åtte møter i 2019 og behandlet 60 saker. Regionrådet hadde to møter og
behandlet 13 saker.

3. Regionrådets sekretariat
Etablert sekretariatsordning er videreført. Den bygger på en egen avtale mellom Hedmark
Fylkeskommune og regionrådet, som sier at det skal være tilsatt en person som har daglig ansvar for
sekretariatet med kontorsted i regionen. I sekretariatet har det i mange år også vært tilsatt
regionkoordinator og konsulent, som også har vært ansatt i og finansiert av fylkeskommunen.
Sekretariatet har bestått av:
• Rune Jørgensen, regionrådgiver med daglig ansvar for sekretariatet, 100 % stilling
• Mariann Streitlien, konsulent, 100% stilling. Hun har også utført oppgaver for Kulturavdelingen
i Hedmark fylkeskommune i 2019.
• Ørjan Lønningen regionkoordinator med ansvar for kompetansearbeidet, 50 % stilling. Han er
også ansatt i 50 prosent stilling i UE Hedmark
Prosjektledere/medarbeidere med kontorer i tilknytning til sekretariatet:
• May Tove Dalbakk, ansvarlig for høyskoletilbudet, 100 % stilling, ansatt i Tynset kommune
Sekretariatet har kontorer i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4c, Tynset.
May Tove Dalbakk og Ørjan Lønningen har kontorer ved Nord-Østerdal videregående skole på
Tynset.
I 2019 er antallet postjournalføringer: 113
Regionrådets administrasjon er sekretariat for:
• Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
• Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådgiver deltar også aktivt som nestleder i styringsgruppa for «Sammen om, rett aktivitet for
alle» som er et samarbeid med Tynset Idrettsforening som ansvarlig og internasjonalt råd i Tynset
kommune.

4. Regionrådets ressurser og arbeidsområder
4.1.

Regionrådets ressurser

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.
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I 2019 bidro kommunene med ytterligere 240.000 kroner til finansiering av arbeidet med forsterket
innsats for entreprenørskapsarbeidet 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
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.
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.

4.2

Forutsetninger for fortsatt drift

Medlemsavtalene og regnskapet for 2019 viser at det er forutsetninger for fortsatt drift av
virksomheten.

4.3
•
•
•

Regionrådets strategiske dokumenter
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 ble vedtatt 22. november 2017. Denne planen
skulle vært rullert i 2019, men dette arbeidet er ikke sluttført.
Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen ble vedtatt 24. oktober 2018. På
grunn av usikkerheter blant annet i forhold til etableringen av Innlandet fylkeskommune ble
ikke økonomiplanen revidert.
Vedtektene er ikke endret i 2019, men må endres i forbindelse med regionreformen og ny
kommunelov.

Strategisk plan har følgende visjon og overordnete mål:
Visjon
«Rom for å skape - tid til å leve»
Overordnet mål
Styrke regionens attraktivitet og verdiskapingsevne med utgangspunkt i regionens fortrinn.
Dette skal oppnås gjennom målrettede aktiviteter innen følgende hovedinnsatsområder:
•
•
•
•

Interessepolitikk
Næringsutvikling
Kompetanseutvikling
Kommunikasjon

Bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege tiltak som iverksettes på alle hovedinnsatsområder.
Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen skal støtte opp om Strategisk plan for Fjellregionen
sammen med strategier og tiltak til andre aktører.
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4.4.

Regionrådets arbeidsområder

Arbeidet med de strategiske dokumentene fram til høsten 2017, avklarte at det var ønskelig med en
omlegging av virksomheten til Regionrådet for Fjellregionen – med mindre vekt på prosjektfinansierte
utviklingstiltak og hovedfokus på interessepolitikk.
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.
Ei arbeidsgruppe som ble nedsatt i 2017 «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.», leverte sin rapport ett år forsinket
våren 2019.
Arbeidsutvalget godkjente på sitt møte i mai en treårig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap
Hedmark om gjennomføring av prosjektet «Fjellungdom i klimaskiftet». Dette arbeidet omfatter i
hovedsak arbeidet med entreprenørskap i skolene, Skapende Ungdomsmesse (SUM) og
klimatoppmøte for alle 1. klassingene ved de tre videregående skolene i Fjellregionen. Det er inngått
en økonomisk avtale med Røros kommune som gjør at skolene i Røros deltar på samme premisser
som medlemskommunene i regionrådet. Holtålen kommune valgte å takke nei til tilbud om en
tilsvarende avtale.
Ingen nye utviklingstiltak med regionrådet som ansvarlig er iverksatt utover dette.
Arbeidsutvalget vedtok på sitt møte i juni en egen kommunikasjons- og markedsplan. Regionrådet for
Fjellregionen har som et ledd i dette arbeidet fått nye nettsider. Det er nå i stor grad kommunenes
ansvar å følge opp andre tiltak i denne planen.
I arbeidet med rullering av Strategisk plan for Fjellregionen, som ikke er sluttført i tråd med planen, har
det vært flere diskusjoner om hvilke arbeidsoppgaver regionrådet skal ha og hvordan arbeidet skal
organiseres. Dette arbeidet fortsetter i 2020.
Prosessen rundt etableringen av Innlandet fylkeskommune har tatt mye oppmerksomhet. Innlandet
fylkeskommune har vedtatt et forslag til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene.
Medlemskommunene i regionrådet ga i desember beskjed om at denne ikke vil bli behandlet før
økonomiske avklaringer er gjennomført. Kommunene la fram et forslag om en tilleggsavtale om dette
på et dialogmøte i november.

4.5

Handlingsplan 2019/2020- status

Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen inneholder en rekke tiltak. På de neste sider gis en
oversikt over status.
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Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen – vedtatt 241018
Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen skal støtte opp om Strategisk plan for Fjellregionen.
Handlingsplan utarbeides for to år med hovedaktiviteter, ansvarlige og finansiering. Planen er styrende for de tiltak som arbeidsutvalget og
administrasjonen i fellesskap iverksetter. Handlingsplanen rulleres høsten 2020 sammen med Strategisk plan for Fjellregionen.

Interessepolitikk
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Etablere samhandling med fylkeskommunene og naboregioner om prioriterte
fellesinteresser
STATUS: Pågående prosess

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Delta aktivt i Jernbaneforum og fortsette arbeidet for elektrifisering av Røros- og
Solørbanen samt bedre rutetilbud
STATUS: Leder arbeidet og stor aktivitet i 2019

Ansvarlig ordfører/
regionrådgiver/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i møter i Vegforum RV3 og fortsette arbeidet for utbedring av RV3, FV30 og
andre fylkesveier
STATUS: Leder arbeidet politisk og stor aktivitet med bl a Veikonferanse i oktober

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i samarbeid med Hedmark trafikk, ATB, NSB og andre aktuelle leverandører for
kollektivtransport
STATUS: Prosjekt startet opp med Hedmark Trafikk, SINTEF og Folldal kommune –
lite kontakt med øvrige

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i Lufthavnrådet og bidra aktivt med innspill som sikrer Røros lufthavn og
rutetilbudet
STATUS: Ordfører i Røros ansvarlig – har jobbet blant annet med rutetilbud

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Bidra aktivt for å opprettholde et godt spesialisthelsetilbud i regionen
STATUS: Regionrådsleder deltar i organer i Sykehuset Innlandet

AU og samarbeidspartnere

Drift

Aktivt arbeide for etablering av statlige arbeidsplasser i regionen
STATUS: Eventuelle aktiviteter ukjent

AU/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Bidra aktivt med innspill, deltakelse i ulike fora og media for å opprettholde og
videreutvikle tilbud med god kvalitet i videregående opplæring som regionen har
behov for
STATUS: Høringsuttalelser levert, aktivitet på flere arenaer og ønsker om flere
initiativer sammen med skoleeierne

AU/regionrådgiver/ regionkoordinator/referansegruppe

Drift

Arbeide for å sikre finansiering av drift og utvikling av desentralisert høyskoletilbud i
Fjellregionen med hensiktsmessig organisering
STATUS: Pågår. Utviklingsprosjekt under oppstart. Driften fortsatt en utfordring

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/høyskolemedarbeider/referansegruppe

Drift

Aktiv dialog med utdanningsinstitusjoner, nasjonale nettverk og andre
samarbeidspartnere om høyere utdanningstilbud
STATUS: Pågår på mange arenaer i samarbeid med blant andre Norske
Utdanningssentre, deltok på høring i Stortinget i høst

Ansvarlig
ordfører/regionrådgiver/regionkoordinator/høyskolemedarbeider/referansegrupe

Drift

Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Gi innspill til og følge opp statlige planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Næringsutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk
arbeid
STATUS: Er diskutert i referansegruppa flere ganger uten at forslag er levert

Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe

Deltakernes eget ansvar

Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan
STATUS: Vedtatt i arbeidsutvalget i juni, nye nettsider publisert før nyttår. Hematt
sammen med Livestock planlagt i mars 2020 og flere oppgaver for kommunene

Prosjekt «Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant
kompetanse til Fjellregionen» i samarbeid med
Rørosregionen Næringshage/regionrådgiver

Prosjekt og drift

Scandinavian BID Modell gjennomføres
STATUS: Ikke iverksatt på grunn av manglende støtte fra fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidsprosjektet mellom Regionrådet for Fjellregionen
og Länsstyrelsen i Dalarna med egen prosjektleder

Prosjekt

Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift
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Gi innspill til og følge opp statlige planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Kompetanseutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Gjennomføre Skapende ungdomsmesse i 2019 og avklare eventuell videreføring av
entreprenørskapsarbeidet i skolene
STATUS: Gjennomført og videreføres gjennom «Fjellungdommen i klimaskiftet»

Regionkoordinator/arbeidsgruppe/referansegruppe

Drift/tilskudd

Avklare videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter
STATUS: Klargjort for overtakelse av Tynset kommune fra 1. januar 2020.

AU og samarbeidspartnere

Drift

Følge opp tilbud, utfordringer og muligheter for de tre videregående skolene i
regionen
STATUS: Gjennomført gjennom høringsuttalelser og deltakelse på ulike arenaer,
ønske om større samling med fylkeskommunene, næringsliv, kommunene med flere
om framtidig tilbudsstruktur

AU, referansegruppa og regionkoordinator

Drift

Aktivt delta i styringsgruppa og med gjennomføring av tiltak i «Kompetanse 2020 –
rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
STATUS: Os-ordfører Runa Finborud leder styringsgruppa, regionrådgiver Rune
Jørgensen deltar som prosjektleder for kommunikasjonsplan som del av arbeidet

Medlem i styringsgruppa og
regionrådgiver/regionkoordinator

Prosjekt

Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Gi innspill til og følge opp statlige planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

AU må avklare eventuell videreføring
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Kommunikasjon
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Ferdigstille kommunikasjonsplan med markedsplan
STATUS: Vedtatt i arbeidsutvalget i juni, nye nettsider kom før nyttår og flere oppgaver
skal følges opp av kommunene.

Regionrådgiver med bistand fra prosjekt og AU

Drift/prosjekt/tilskudd

Iverksette tiltak fra kommunikasjons- og markedsføringsplanen
STATUS: Regionrådet har iverksatt tiltak som vi er ansvarlige for, kommunene har
ansvar for flere tiltak. Budsjettert med 100.000 kroner i 2020 til justeringer av nettsider
og andre tiltak.

Må avklares med bakgrunn i plan

Må avklares
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4.6.

Andre arbeidsområder

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Aktiviteten i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen var god også i 2019., med utarbeidelse av flere
uttalelser, deltakelse på en rekke arenaer og dialog med beslutningstakere.
Det ser likevel dessverre ikke ut til at arbeidet har ført til at den viktigste målsettingen om
elektrifisering av banestrekningene er nærmere en løsning.
Regionrådgiver er daglig leder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådet tok initiativ til å få etablert Ungdomsrådet for Fjellregionen i 2015, og det må kunne slås
fast at dette har vært meget positivt ikke minst for dialogen med ungdommen. Ungdomsrådets styre,
leder Hedda Johansen fra Tynset og nestleder Karoline S. Jordet fra Rendalen, var meget fornøyde
med at «Fjellungdom i klimaskiftet» ble iverksatt av regionrådet i 2019.
Regionrådgiver er sekretær for Ungdomsrådet for Fjellregionen, der Røros fortsatt deltar.
Fjellnettverket
Styremedlem Ragnhild Aashaug og regionrådgiver Rune Jørgensen har deltatt på flere samlinger i
Fjellnettverket, som har fokus på felles fjellpolitikk og blant annet er involvert i arbeidet med deltakelse
på Grüne Woche i Berlin. Flere deltakere fra Fjellregionen var med på arrangementet i 2019.

5. Bevilgninger vedtatt i 2019
Vedtatt i budsjett for 2019 og revidert budsjett for 2019 RR sak 10/2019.

Fjellungdom i Klimaskifte
Scandinavian Heartland Business Improvement
Skapende ungdomsmesse 2019
Kommunikasjon og markedsføring
Interessepolitikk

kr
kr
kr
kr
kr

89 000
577 602
300 000
200 000
202 200

Totalt

kr 1 368 802

Arbeidsutvalgets arbeid i 2019

kr

450 825

6. Arbeidsgiveransvar
De ansatte i regionrådet har Hedmark fylkeskommune som arbeidsgiver, og fylkeskommunen ivaretar
HMS.

7. Likestilling
Virksomheten har tre fast ansatte i Hedmark fylkeskommune, en kvinne og to menn.
Kjønnsfordelingen i arbeidsutvalget og regionrådet er et resultat av valgene i den enkelte kommune.

8. Miljø
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

9. Oppsummering
Arbeidet med de strategiske dokumentene fram til høsten 2017, avklarte at det var ønskelig med en
omlegging av virksomheten til Regionrådet for Fjellregionen – med mindre vekt på prosjektfinansierte
utviklingstiltak og hovedfokus på interessepolitikk.
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.
Arbeidsutvalget godkjente på sitt møte i mai en treårig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap
Hedmark om gjennomføring av prosjektet «Fjellungdom i klimaskiftet». Dette arbeidet omfatter i
hovedsak arbeidet med entreprenørskap i skolene, Skapende Ungdomsmesse (SUM) og
klimatoppmøte for alle 1. klassingene ved de tre videregående skolene i Fjellregionen.
Ingen nye utviklingstiltak med regionrådet som ansvarlig er iverksatt utover dette.
Arbeidsutvalget vedtok på sitt møte i juni en egen kommunikasjons- og markedsplan. Regionrådet for
Fjellregionen har som et ledd i dette arbeidet fått nye nettsider. Det er nå i stor grad kommunenes
ansvar å følge opp andre tiltak i denne planen.
I arbeidet med rullering av Strategisk plan for Fjellregionen, som ikke er sluttført i tråd med planen, har
det vært flere diskusjoner om hvilke arbeidsoppgaver regionrådet skal ha og hvordan arbeidet skal
organiseres. Dette arbeidet fortsetter i 2020.
Prosessen rundt etableringen av Innlandet fylkeskommune har tatt mye oppmerksomhet. Innlandet
fylkeskommune har vedtatt et forslag til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene.
Medlemskommunene i regionrådet ga i desember beskjed om at denne ikke vil bli behandlet før
økonomiske avklaringer er gjennomført. Kommunene la fram et forslag om en tilleggsavtale om dette
på et dialogmøte i november.
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
sammenheng med 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.
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.
Tynset 04. mai 2020
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