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SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 34/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Saksdokumentene ble lagt ut på vanlig måte på nettsiden www.fjellregionen og melding ble sendt på
mail til arbeidsutvalgets medlemmer og andre. Kultursjefene i kommunene er spesielt invitert til
orienteringen og dialogen om en ordning med bygningsvernrådgiver, sak 36/2021.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 35/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 7. april 2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet 07. april 2021 ble som vanlig sendt ut til deltakerne for tilbakemeldinger.
Det kom ingen forslag til justeringer, og det er derfor ikke endringer i det vedlagte forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. april 2021 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 36/2021: Orientering fra Anno Museum om bygningsvernrådgiver
Saksbehandler: Rune Jørgensen
En ordning med regionale bygningsvernrådgivere har eksistert i gamle Oppland fylke gjennom en
årrekke. Etter etableringen av Innlandet fylkeskommune arbeides det nå med ordning for hele fylket.
Bygningsvernrådgiver-ordningen er et spleiselag mellom fylket, museene og kommunene, og ønsket
er å starte opp med piloter for denne ordningen allerede fra høsten 2021. Anno museum ønsker at
dette skal skje i Nord-Østerdal og Kongsvinger-regionen. Tanken er å være en uavhengig bro-bygger
mellom private eiere, kommuner og fylkeskommuner samt bidra til kompetanseheving i
håndverkerleddet. Ordningen bidrar dermed også til en styrking av spesialisert
håndverkerkompetanse som næringsvei i kommunene.
Avdelingsdirektør Bersvend Salbu i Musea i Nord-Østerdal/Anno Museum vil orientere.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering, og videre arbeid avtales direkte med kommunene.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 37/2021: Regnskap 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen i 2020 er ført som en del av det totale regnskapet til
Innlandet fylkeskommune. Tidligere var det et eget regnskap for regionrådet, mens kostnadene for
administrasjonen ble dekt av og ført i fylkeskommunens eget regnskap.

Denne endringen har for 2020 gjort det noe utfordrende å skille mellom kostnader dekket av
fylkeskommunen i tråd med partnerskapsavtalen med kommunene, og utgifter dekket av regionrådet i
tråd med vedtatt budsjett. Regionrådgiver har fått opplyst at endringen også gjør at regnskapet er
revisorgodkjent som en del av regnskapet til Innlandet fylkeskommune, og at det dermed ikke er
behov for en egen revisorbehandling. Det legges heller ikke fram en balanse.
Tabellen under viser et resultat på 1,6 millioner kroner, og regionrådgiver foreslår at dette overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond og at 310.000 kroner av dette legges inn i revidert budsjett for
2021 som omtalt under.
Det kan være hensiktsmessig å skille mellom midler som står på disposisjonsfondet fra før og midler
som følge av partnerskapsavtalen, som det er knyttet noen betingelser til. Det må avklares med Os
kommune, som har ansvar for regnskapet fra 1. mai og ut året, hvordan dette skal gjøres teknisk og i
tråd med regelverket for regnskapsføring.

Prosjektrapport
Fjellregionen 2020
Prosjektutgifter
AU/Interessepolitikk (Fjellregionen)
Regionrådets disposisjoner (Fjellregionen)
Administrasjon
Kompetanseutvikling
Fjellungdom i klimaskifte
Markedsføringsstrategi/kommunikasj.
Ungdomskonferanse Fjellnettverket
Utredning mobilnett
Sammen om rett aktivitet
Andre utviklingstiltak

Regnskap
1 465 657

300 105
789 778
2 951
39 295
162 335
300 000
3 060 121

Inntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Refusjon er fra kommuner
Refusjoner fra andre (private)
Andre statilge overføringer
Renter av bankinnskudd
Egeninnsats prosjekter
IFK / budsjetttildeling

RESULTAT

193 900
1 065 910
95 900
467 408
47 560
2 819 350
4 690 028
- 1 629 907

Budsjett Avvik
2 063 800 598 143
600 000 299 895
1 250 000 460 222
100 000 97 049
60 000 20 705
200 000 37 665
300 000
221 000 221 000
4 794 800 - 1 734 679

1 138 800 150 000 181 000
250 000 3 075 000 4 794 800 -

-

193 900
72 890
54 100
286 408
47 560
250 000
255 650
104 772
1 629 907

Regnskapet viser et mindreforbruk på hele 1,7 millioner kroner i forhold til budsjetterte
kostnader.
Dette har sammenheng med at en rekke forhold var uavklart da forslaget til budsjett for 2020 ble lagt
fram, og hovedforklaringene er:
-

-

-

-

Det ble budsjettert med at regionrådet skulle dekke alle kostnader knyttet til regionrådgiver,
men resultatet ble halvparten av lønnskostnadene (ca 440.000 kroner).
Utbetaling til Os og Folldal kommuner for frikjøp av leder/nestleder ble ikke gjennomført og må
tas i 2021. Det foreslås at budsjett for AU/interessepolitikk styrkes med 80.000 kroner i
revidert budsjett for 2021.
Møte- og reisekostnader ble lavere enn budsjettert på grunn av koronapandemien.
Kostnader til UE Innlandet i forbindelse med noe bistand til kompetansearbeidet ble lavere
enn antatt, og skisse for arbeid for å øke søkningen til tilbud ved de videregående skolene ble
det ikke arbeidet videre med etter beslutning i arbeidsutvalget.
Egeninnsats er ikke regnskapsført (heller ikke som inntekt) i forbindelse med «Fjellungdom i
klimaskifte».
Utvikling av hjemmeside er ikke gjennomført i påvente av avklaringer om arbeidsoppgaver og
organisering framover.
Ungdomskonferanse for Fjellungdom (oppdrag på vegne av Fjellnettverket) ble ikke
gjennomført. I underkant av 40.000 kroner ble brukt til forberedelser, mens tilskudd fra Bufdir
på 217.000 kroner er inntektsført. Det foreslås derfor at budsjettposten videreføres i revidert
budsjett for 2021 med 180.000 kroner.
Noen kostnader til utredningen om mobilnett føres i 2021, og ser ut til å bli litt høyere enn
budsjettert. Det foreslås at 50.000 kroner legges inn i revidert budsjett for 2021.
Budsjetterte midler til «andre utviklingstiltak» på 221.000 kroner er ikke benyttet.

Kostnadsøkningen på i alt 310.000 kroner for 2021, som det her er redegjort for, finansieres ved bruk
av disposisjonsfond/partnerskapsfond etter nødvendige avklaringer med Os kommune.
Siden det foreløpig ikke er avklart en ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen, vil det trolig bli
nødvendig også med andre budsjettjusteringer for 2021 i tillegg til eventuell iverksettelse av nye
utviklingstiltak.
Inntektene er totalt 104.000 kroner lavere enn budsjettert, inkludert renteinntekter på 47. 560
kroner som tidligere er ført i balansen og kompensasjon for mva på 193.900 kroner som ikke
var budsjettert.
-

-

-

Refusjoner fra kommuner er lavere enn budsjettert på grunn av en feilføring av inntekt fra
Røros kommune på 100.000 kroner i fylkeskommunens regnskap, og dette vil bli rettet opp i
2021 sammen med en feilaktig belastning på av husleiekostnader på 80.000 kroner.
Refusjoner fra andre er mindre enn budsjettert på grunn av at bidrag fra FIAS Proff Miljøfond
på 50.000 kroner til «Fjellungdom i klimaskifte» inntektsføres i 2021.
Andre statlige overføringer er høyere enn budsjettert på grunn av utbetaling fra
Miljødirektoratet som var budsjettert i 2019, og overføringen av midlene fra Bufdir til
konferansen for fjellungdom, som det foreløpig er uklart når kan gjennomføres på grunn av
koronapandemien.
IFK/budsjettildeling er lavere enn budsjettert, fordi det ikke er bedt om delutbetaling av midler
fra tidligere Hedmark fylkeskommune til «Fjellungdom i klimaskifte». Inntil 550.000 kroner vil
komme som en inntekt i 2021 for prosjektperioden fra sommeren 2019.

Resultatet innebærer at Regionrådet for Fjellregionen vil ha 6,3 millioner kroner på
disposisjonsfond/partnerskapsfond, som kan benyttes til fellestiltak det blir enighet om å iverksette.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2020 slik det framgår av tabellen i
saksutredningen.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai: «Regnskapet for 2020
godkjennes»
3. Det regnskapsmessige resultatet på 1.629.907 kroner overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond.
4. Budsjettet for 2021 økes med 310.000 kroner i tråd med saksutredningen ved revidering,
finansiert fra disposisjonsfond/partnerskapsfond.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 38/2021: Årsmelding 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver har i samråd med politisk ledelse forenklet årsmeldingen noe i forhold til tidligere
utgaver. Vedlegget med blant annet en detaljert oversikt over behandlede saker, er sløyfet. En egen
oppsummering er også tatt ut. En oversikt over representanter i ulike fora, som tidligere var med i
vedlegget, er innarbeidet.
I tråd med Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2020 og Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet
for Fjellregionen, har hovedfokus vært på det interessepolitiske arbeidet. I tillegg skapte
koronapandemien og etableringen av Innlandet fylkeskommune store utfordringer gjennom året.
Regionrådet tok i løpet av våren ansvar for å få etablert et hjelpeapparat for næringslivet i forbindelse
med koronapandemien, og finansierte arbeid utført av Rørosregionen Næringshage, Klosser
Innovasjon, Rådhuset Vingelen og Destinasjon Røros. I tillegg ble Tolga 2020 engasjert til å bistå i
forhold til kulturlivet. Regionrådgiver deltok aktivt i arbeidet med koordinering, interessepolitisk
oppfølging og på annen måte.
Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 ble vedtatt 23.juni 2020. Den forrige
strategiplanen hadde fokus på en bredere samfunnsutvikling i Fjellregionen, mens den nye planen er
begrenset til regionrådets eget arbeid.
Høsten 2020 ble det bevilget midler til å gjennomføre et kartleggingsarbeid i forbindelse med arbeidet
for en bedre mobildekning i medlemskommunene, som var et viktig grunnlag for en felles plan og
søknad fra kommunene på nyåret 2021.
Ingen nye utviklingstiltak med regionrådet som økonomisk ansvarlig er iverksatt utover dette.
Regnskapet viser et resultat på over 1 million kroner og gir et disposisjonsfond/partnerskapsfond på
over 6 millioner kroner, som øker handlingsrommet for å iverksette ønske utviklingstiltak i fellesskap.
Det vises til egen sak om regnskapet for detaljer i regnskapet.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2020, som også er årsberetning for 2020.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai :«Årsmelding 2020
godkjennes som årsberetning for 2020.»

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 39/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjorde på sitt møte 3. mars følgende vedtak:
Utkast til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 sendes på høring til
medlemmene og andre med frist til å levere innspill innen tirsdag 27. april.
Det har kommet innspill fra følgende:
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Folldal kommune
Alvdal kommune
Os kommune
Tynset kommune
Rendalen kommune
Tufsingdal Bondelag
Av medlemmene har ikke Innlandet fylkeskommune og Tolga kommune levert skriftlige høringsinnspill.
IFK har varslet en politisk behandling av sak i fylkesutvalget 11. mai. Eventuelle endringsforslag fra
fylkeskommunen må derfor fremmes i regionrådets møte 26. mai, men det vil under behandlingen av
saken informeres om administrasjonens saksutredning til fylkesutvalget.
Kommunestyret i Tolga har drøftet saken, og ordfører Bjørnar Tollan Jordet vil orientere om
synspunktene som kom fram der.
Flere av innspillene, som er samlet i vedlagte notat, ble levert etter fristen. Det har derfor ikke vært
mulig å gjennomføre en grundig vurdering av innspillene og dialog med politisk ledelse om et endelig
forslag til handlingsplan. Dette vil derfor bli ettersendt eller framlagt under behandlingen av saken.

Forslag til vedtak:
Endringer som framkom under behandlingen av saken i arbeidsutvalget innarbeides i forslaget
til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-21, og legges fram for regionrådet 26.
mai med følgende forslag til vedtak: «Handlingsplanen for 2020-2021 vedtas».

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 40/2021: Ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget har flere ganger fått informasjon fra arbeidsgruppa som skulle levere et forslag innen
utgangen av januar. I protokollen fra møtet 7. april heter det:
«Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.

Runa Finborud orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa, som foreløpig ikke har konkludert. Det er nå
lagt en plan som vil gjøre det mulig å behandle et forslag på AU-møtet 10. mai. I mellomtiden er det
nødvendig å ta stilling til hvem som skal utføre økonomitjenester fra 1. mai og kontorlokaler.
Runa Finborud la fram forslag til vedtak, som ble bifalt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget godkjenner at Os kommune overtar økonomitjenestene for Regionrådet for
Fjellregionen midlertidig inntil endelig organisering er på plass. Det betyr i første omgang fra 1.5.2021
og ut året.
Kommunedirektøren i Os inngår avtale med Innlandet fylkeskommune om dette.
Det inngås avtale om forlengelse av leie av kontorlokalene i Kompetansesenteret for andre kvartal
med mulighet for forlengelse. Regionrådsleder får fullmakt til å avklare leieforhold.»
Det er iverksatt tiltak i tråd med dette vedtaket for å gjøre overføringen fra Innlandet fylkeskommune til
Os kommune så smidig som mulig, og regionrådgiver har fortsatt kontor på Kompetansesenteret.
Arbeidsgruppa sitt forslag ettersendes og legges ut så snart det foreligger.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 41/2021: Handlingsprogram for fylkesveier 2022-25/27 – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune har sendt utkast til Handlingsprogram for fylkesveier 2022-2025 på høring
med frist 22.mai.
Høringsdokumentene kan leses her:
https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/handlingsprogram-for-fylkesveger-2022-202527.28452.aspx
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjorde 9. september 2020 følgende vedtak som innspill
til arbeidet med programmet:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen krever at utbedring av følgende
hovedveier i rekkefølge må prioriteres i Handlingsprogrammet for fylkesveier 20222025(27) for Innlandet fylkeskommune:
- FV 30
- FV 29
- FV 2222
- FV 26/FV28
- FV27
2. FV 30 er en hovedferdselsåre gjennom regionen og en viktig avlastningsvei for RV3.
Det er derfor av avgjørende betydning at denne veien har en standard som gjør det
mulig å fungere som avlastningsvei for RV3. Det er store skader, særlig på strekningen
mellom Rendalen og Tynset, som i dag gjør at nødetater ikke kan kjøre utrykning i
utrykningsfart på grunn av veiens beskaffenhet. Dette er avgjørende for liv og helse.

3. FV 29, FV 26/FV28 og FV27 er viktige øst-vest-forbindelser i det nye Innlandet. Dette er
også viktige beredskapsveier i situasjoner hvor hovedferdselsårene i Innlandet er
blokkert eller stengt. Vintervedlikeholdet må forbedres for å øke oppetiden, og for FV27
er det et spesielt behov for utbedringer i området rundt Enden. FV 26/FV28 har fortsatt
partier med store skader etter NATO-øvelsen Trident juncture. Regionrådet forventer at
disse og andre skader utbedres.
4. FV 2222 mellom Tynset og Tolga utgjør en viktig vei for næringslivet. Det er av
vesentlig betydning for hele Fjellregionen at transportårene inn til FIAS sitt anlegg på
Eid ikke utgjør en trafikkfare for øvrig transport langs veien. Det er også viktig å sikre
lokalbefolkningen som bor langs veien trygge ferdselsårer i sitt nærmiljø.
5. Regionrådet er særlig opptatt av at flaskehalser på de aktuelle veiene utbedres. Dette er
viktige transportårer for næringsliv og lokalbefolkning. Av sentrale flaskehalser nevnes
særlig jernbaneunderganger på FV30 i Tynset og på FV2222 i Alvdal, og Tolga bru på
FV26. Disse utgjør flaskehalser som må løses for å ivareta hensynet til næringsliv,
lokalsamfunn og trafikksikkerhet.
6. Arbeidsutvalget i Fjellregionen er opptatt av at handlingsplan for fylkesveier bygger
opp under KS sitt politiske mål om attraktive byer og tettsteder der det forventes at
kommuner og fylker: «Utvikler et mønster for arealbruk som bygger opp under gang-,
sykkel- og kollektivtransport, som er aktivitets- og helsefremmende og stimulerer til
handel, service og arbeidsplasser i sentrum, samtidig som det legges til rette for vekst
og bosetting i hele kommunen.»
Det fylkeskommunale handlingsprogrammet for fylkesveier må inneholde en samlet plan for
utbyggingen av gang- og sykkelveier som bygger opp under denne målsetningen og støtter
opp under kommunale mål for utvikling av lokalsamfunn. Her danner de kommunale
prioriteringene av prosjekter og trafikksikkerhetstiltak et godt grunnlag for en helhetlig plan.
Arbeidsutvalget behandlet på sitt møte 7.april 2021 en høringsuttalelse om Vegnetttsplan for
Innlandet, og gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til sitt innspill til Handlingsprogrammet
for fylkesveier i september og ber om følgende endringer i høringsforslaget til Vegnettsplan:
FV 30 Koppang-Tynset oppgraderes fra C til B
FV 2222 Alvdal-Tolga oppgraderes fra D til C
Under det samme møtet ble det orientert om utkastet til Handlingsprogram for fylkesveger for 202225/27, og det ble presentert følgende oversikt over investeringstiltak i Fjellregionen som er med i
planen:
Prosjektnavn

Type tiltak

Kommune

Mill kr

Fv. 30 Tynset gr. Åsheim
Fv. 30 Tynset –
Rendalen gr.
Fv. 2222 Telneset –
Tolga stasjon
Fv. 2216 Hanestad
vertshus -Brakka
Fv. 29 Djupdalsbekk
bru
Fv. 2228 x Fv. 29
Gjelten bru

Utbedring

Rendalen

20

Utbedring

Tynset

20

Utbedring

Tolga

37

Utbedring

Rendalen

13

Bru

Alvdal

8

Gang-og sykkel

Alvdal

1

Detaljoversikten viser at de to første prosjektene skal påbegynnes i 2022 og fullføres året etter, mens
de øvrige tiltakene planlegges gjennomført de påfølgende år.
Forslaget innebærer at jernbaneundergangene både på Tynset og Alvdal er tatt ut av
programmet, og dette er ganske enkelt begrunnet med at de er for kostbare i forhold til de
økonomiske rammene.
For hele perioden foreslås det ei investeringsramme på 1900 millioner kroner, 548 millioner til
vedlikehold og 2402 millioner til drift – det siste en solid økning i forhold til perioden som nå avsluttes.
De prosjektene som er listet opp over er med i en ramme for utbedringer på 297 millioner kroner, men
i tillegg er det også foreslått et utbedringsprogram med ei ramme på 700 millioner innenfor
totalinvesteringsrammen på 1 900 millioner kroner. Det er ikke mulig å se hvilke tiltak som skal
prioriteres innenfor rammen for utbedringsprogrammet.
Regionrådgiver har merket seg at fylkesutvalget blant annet har signalisert en omprioritering mellom
rammene for utbedringer og utbedringsprogram, og samtidig bedt om at vegens standard i større grad
blir vektet i vedlikeholdsprogrammet.
For oss brukere av vegnettet er det underordnet hvilken ramme midlene til nødvendige tiltak hentes
fra. Det er resultatene – eller mangel på resultater - som teller.
Samtidig er regionrådgiver enig i fylkeskommunedirektørens vurdering om at «forfallet og
utbedringsbehovet på fylkesvegnettet som den største utfordringen i de kommende årene og
anbefaler derfor at fornyingsprofilen blir lagt til grunn for videre konkretisering av
handlingsprogrammet. Forsterking av kommunikasjonen på tvers av Innlandet og betydning for
næringslivet skal vektlegges i prioriteringene.»
Det er sterkt beklagelig at jernbaneundergangene i Tynset og Alvdal er tatt ut av utkastet til
handlingsprogram. Disse tiltakene må inn igjen - gjerne sammen med en beskjed om at
løsningene må finnes sammen med de statlige myndighetene med ansvar for jernbanen med
oppstart i 2023.
Dette er også fullt i samsvar med næringslivets behov. Næringsforum i Fjellregionen med 75 bedrifter
på medlemslisten, skriver blant annet følgende i sitt innspill til handlingsprogrammet om
jernbaneundergangen på Tynset:
– Det er svært uheldig dersom jernbaneundergangen blir tatt bort fra investeringene på
fylkesvegnettet. Både næringsliv og befolkning er skadelidende slik situasjonen er med en
jernbaneundergang som er altfor lav. I praksis må kjøretøy som er over 3,6 meter kjøre over
jernbaneovergangen inne i sentrum.
I skrivende stund dokumenteres det i sosiale medier hvordan FV30 mellom Tynset og Koppang flere
steder bokstavelig talt smuldrer bort etter NATO-øvelsen Trident juncture og ytterlige belastninger som
omkjøringsvei på grunn av arbeid på RV3.
Det er meget positivt at det i disse dager behandles et forslag om 30 millioner kroner til
strakstiltak fra Innlandet fylkeskommune, men behovet er langt større. I saksutredningen
presenteres det en grov kalkyle på et behov for 80 millioner kroner.
Fylkeskommunen og staten må sammen ta ansvar for at nødvendige utbedringer skjer
umiddelbart, og iverksette flere tiltak enn de skisserte strakstiltakene og planlagt asfaltarbeid
utover året.
Regionrådgiver mener dessuten at Innlandet fylkeskommune bør vurdere å slå sammen alle
dokumentene om handlingsprogram, vegnettsplan og asfaltprogram, slik at det blir enklere å forholde
seg til og få oversikt over hva som faktisk planlegges og skal gjennomføres.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen står fast på sine prioriteringer av FV 30, FV 29,
FV 2222, FV 26/FV28 og FV27, slik det framgår av vedtak 9. september 2020.
Jernbaneundergangene på Tynset og i Alvdal må inn igjen i handlingsprogrammet for
fylkesveier, og FV 30 Koppang-Tynset oppgraderes fra C til B og FV 2222 Alvdal-Tolga
oppgraderes fra D til C i Vegnettsplanen.
Fylkeskommunen og staten må sammen ta ansvar for at nødvendige utbedringer av FV30 skjer
umiddelbart, og vurdere flere tiltak enn skisserte strakstiltak og planlagt asfaltarbeid utover
året.
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Sak 42/2021: Planprogram for tre regionale planer – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune har sendt planprogrammet for tre regionale planer på høring, og det er
grunn til å understreke at dette er planer som skal omfatte hele Innlandssamfunnet – det er ikke planer
utelukkende for fylkeskommunens eget arbeid.
De tre planene er Regional plan for det inkluderende Innlandet, Regional plan for samfunnssikkerhet
og Regional plan for klima, energi og miljø. Utarbeidelsen er forankret i Innlandsstrategien.
Alle dokumentene kan leses her:
https://innlandetfylke.no/politikk/aktuelt/nyheter-politikk/tre-planprogram-pa-horing.28642.aspx
Planprogrammene legger grunnlaget for arbeidet, og skal blant annet si noe om formålet med planen,
hvilke tema planen skal omhandle og hvordan samfunnet skal involveres i arbeidet med planen. FNs
bærekraftsmål skal legges til grunn i arbeidet med alle tre planene.
Regional plan for det inkluderende Innlandet skal bidra til at Innlandet oppleves som et åpent og
inkluderende samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk.
Regional plan for samfunnssikkerhet skal være en overordnet og samlende plan som gir
forutsigbarhet og langsiktighet for samfunnssikkerheten i Innlandet.
Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet skal utforme, konkretisere og koordinere en
offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet.
Det framgår av sakspapirene at det viktige grunnlaget for arbeidet er lagt gjennom prosjektgrupper
med deltakere fra fylkeskommunen og statsforvalteren, og for regional plan for det inkluderende
Innlandet også med deltakelse fra NAV. For alle tre planområdene har det vært politiske
styringsgrupper med fylkespolitikere.
Regionrådgiver er spørrende til om denne organiseringen, som foreslås videreført, er i tråd med
partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene med ambisjonen om «god
dialog, tidlig involvering og reell medvirkning mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune.»
Det bør vurderes om kommunene skal involveres på en bedre enn måte enn det som synes å være
planen for det videre arbeidet.
Denne oppfordringen har også sin bakgrunn i at vi så langt har registrert at det i Innlandet
fylkeskommune er gjennomført eller igangsatt arbeid med flere andre strategier, planer og utredninger

uten tidlig involvering av kommunene. Det er gitt orienteringer etter at premissene i stor grad er lagt,
eller dokumentene er utarbeidet.
Innlandet fylkeskommune er avhengig av et godt samspill med kommunene både for å nå målene i
regionale planer og andre dokumenter, og da er det nødvendig både med aktiv deltakelse i
prosessene og eierskap til de beslutninger som tas.
Under behandlingen av sak om innspill til Innlandsstrategien i mai i fjor, vedtok arbeidsutvalget i
Regionrådet for Fjellregionen en uttalelse der det blant heter: «Det er også avgjørende at
samhandlingen med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå
målene.»
På denne bakgrunn må det gjennomføres en prosess med kommunene/regionrådene om hvordan
man skal klare dette på en best mulig måte før nye større arbeid igangsettes.
Dette innspillet om organiseringen av arbeidet og dialogen med kommunene har direkte sammenheng
med hvilke konkrete planer som skal komme ut av prosessene. Innlandet er mangfoldig med ulike
fortrinn, behov og muligheter rundt om i regionene, og det er derfor behov for differensierte tiltak som
støtter opp om velfungerende og gode regionale tiltak og organisasjoner. Dette bør etter
regionrådgivers vurdering inn i formålet med de tre regionale planene.
Fylkeskommunen har allerede i mange saker vært opptatt av at tilbud og tjenester i tidligere Hedmark
og Oppland skal harmoniseres, og dette setter velfungerende lokale løsninger i spill. Regionrådgiver
mener derfor at det allerede nå bør gjøres en vurdering om hvorvidt denne politiske strategien er riktig
for en positiv utvikling i hele Innlandet!
De overordnede målene som er foreslått for de tre regionale planene synes å være gode, men
utfordringen er å finne svarene på hvordan de skal nås rundt om i det store fylket.
Regionrådgiver har ikke hatt kapasitet til å gå grundig nok inn i alle tre forslagene til planprogrammer
og konferert med kommunene om alle temaene, og det må være rom for å komme med innspill
underveis i tråd med betraktningene over.
I forhold til Regional plan for det inkluderende Innlandet, savnes fokus på lavinntektsfamilier og deres
utfordringer.
Når det gjelder Regional plan for samfunnssikkerhet, er det i vårt område sentralt å få bedret
mobiltelefondekningen i tillegg til blant annet alle utfordringene med riks- og fylkesveiene og andre
problemstillinger i statsforvalterens fylkesROS.
Medlemskommunene i Regionrådet for Fjellregionen er nå i ferd med å oppdatere egne planer innen
klima, energi og miljø. Det legges til grunn at det gjennom dette arbeidet kommer konkrete forslag til
planene for samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at arbeidet med de regionale planene må
resultere i differensierte tiltak som støtter opp om velfungerende og gode regionale tiltak og
organisasjoner.
Gjennom dialog må det tas grep som styrker samhandlingen med kommunene for å nå målene,
som overordnet oppleves som gode.
Arbeidsutvalget legger til grunn at flere konkrete tiltak kan diskuteres underveis i arbeidet med
planene, og viser for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
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Sak 43 /2021: Orienteringer
Det er tidligere bestemt at det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om
arbeidet i forhold til de ulike saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Etter vedtaket om Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen i juni og det pågående arbeidet
med avklaring av arbeidsoppgaver og organisering, legger regionrådgiver foreløpig opp til at det kan
rapporteres om arbeid i forhold til de nye hovedmålene og andre oppgaver, inkludert nytt fra
fylkeskommunen.
FN’s bærekraftsmål
Bredbåndsdekning/mobildekning
Landbruket
Interessepolitikk:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
Rapport fra styremøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
o

Helsetjenester
Status arbeidet med kjeveortoped

o

Utdanningstilbud
Alle linjetilbud ved NØVGS igangsettes til høsten

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet

o

Andre aktuelle politiske spørsmål

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Vårsamling ungdomsrådet måtte utsettes
Hjemflytting og attraktivitet
Forankring av utviklingsarbeid
Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
Andre aktuelle saker
Status veteranplaner
Nytt fra Innlandet fylkeskommune
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Sak 44/2021: Eventuelt

