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Høringsinnspill til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Utkastet til handlingsplan ble lagt ut på hjemmesiden til Regionrådet for Fjellregionen etter vedtaket i
arbeidsutvalget i mars, og det ble sendt direkte henvendelser til medlemmene, Ungdomsrådet for
Fjellregionen, faglagene innen jordbruket og Næringsforum i Fjellregionen.
Dette notatet fra regionrådgiver inneholder en fullstendig oversikt over innspillene som er mottatt før
og til dels etter fristen 27. april.
Innlandet fylkeskommune har varslet en politisk behandling av sak i fylkesutvalget 11. mai, og det blir
orientert om saksutredningen og innstillingen under behandlingen av saken i arbeidsutvalget.
Kommunestyret i Tolga har drøftet saken, og det blir orientert om dette under behandlingen av saken.

Kommunestyret i Folldal:
Vedtak:
Kommunestyret i Folldal gir sin tilslutning til den foreslåtte Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen
2021 – 2022.

Kommunestyret i Os:
Vedtak:
Kommunestyret i Os gir sin tilslutning til den foreslåtte Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen
2021-2022 med følgende endring og tillegg:
Punkt om interessepolitikk
Fortsatt arbeide for utvikling av jernbanen med elektrifisering eller overgang til annen tilnærmet
klimanøytral drift av Røros- og Solørbanen gjennom blant annet å være sekretariat for Jernbaneforum
Røros- og Solørbanen.
Punkt om innovasjon …. og fjellandbruket.
Det må bevilges økte investeringsvirkemidler som ivaretar en variert bruksstruktur.

Kommunestyret i Alvdal

Vedtak:
Kommunestyret i Alvdal gir sin tilslutning til den foreslåtte Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen
2021 – 2022 med de bemerkninger som ligger i saksvurderingen her.
Saksutredning Alvdal:
«Når det gjelder det skisserte arbeidet med FN’ s bærekraftmål støtter Alvdal kommune tanken om å
diskutere seg gjennom alle bærekraftmålene. Det vurderes likevel som nødvendig etter en slik
helhetlig gjennomgang å gjøre en prioritering av enkelte mål som det skal jobbes spesielt med for vår
region.
Regionrådets sentrale oppgave mener kommunedirektøren må være å jobbe aktivt med viktig
interessepolitikk for regionen.»
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Kommunestyret i Rendalen

Vedtak:
Kommunestyret i Rendalen gir sin tilslutning til den foreslåtte Handlingsplan Regionrådet for
Fjellregionen 2021–2022.
Under interessepolitikk legges til:
-

Bidra til et fortsatt tilbud med øyenlege i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget

Kommunestyret i Tynset

Vedtak:
Kommunestyret i Tynset gir sin tilslutning til hovedlinjene i den foreslåtte handlingsplanen for
Regionrådet for Fjellregionen 2021–2022, med endringer beskrevet i saksutredningen. Handlingsplan
for Regionrådet bør i tillegg til de nevnte bærekraftsmålene også fokusere på FNs bærekraftsmål
nummer 15 «Livet på land» og nummer 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Her bør et sentralt tiltak
være en grundig kartlegging av det biologiske mangfoldet i regionen og en handlingsplan for å ta vare
på sårbare arter og økosystemer.
Fra saksutredningen:
Tynset kommune mener at man i alle fall bør arbeide videre med bærekraftmålene:
- Utdanning
- Bærekraftige byer og lokalsamfunn
- Stoppe klimaendringene
Kommunedirektøren ser det som riktig og viktig at regionrådet har et sterkt fokus på interessepolitikk
slik handlingsplanen viser. Handlingsplanen kan under sentrale interessepolitiske saker fokusere mer
på annen infrastruktur som fylkesveier og RV 3. Dette må gjøres parallelt med arbeidet med
elektrifisering av jernbanen.
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Tufsingdal Bondelag:
Tufsingdal Bondelag kommer med følgende innspill til planen:
-

Landbruksnæringen i fjellregionen er sterkt belastet med ulovlig reinbeite, særlig i
områdene Tufsingdalen og Røros. For å gjøre det interessant for bønder å utvikle gårdene
sine, og for at kommende generasjoner skal se noen glede i å overta, må dette problemet
elimineres. Det må utarbeides klare retningslinjer for sanksjoner mot reindrifta for å beskytte
landbruket. Kommunens representanter må tørre å stå opp for sine innbyggere, og legge vekt
bak ordene om «satsing på landbruk», «bruk av utmarksressurser» og lignende. Det er på tide
å ta steget fra dialog til handling.

-

Det bør satses på opplæring og muligheter for at ungdom (og andre interesserte) i større
grad får tilgang til arbeid på gård. Gårdbrukerne bør være sitt ansvar bevisst, og stille opp og
ta imot arbeidslystne personer. Gjerne med støtte fra kommune/fylke/stat, for å sikre personer
med kunnskap og interesse for drift. Det offentlige kan bidra til dette ved å gjøre terskelen
lavere, med mindre krav til sertifikater etc. Det er mye god opplæring i praktisk jobb, og
kanskje et viktig første møte med arbeidslivet for mange.
Det er ønskelig at kommunens avløserlag revitaliseres og i fremtiden jobber mer oppsøkende,
og ser muligheter for å rekruttere personer fra lokalmiljøet til arbeid i landbruket. De bør også
jobbe oppsøkende for å få gårdbrukerne til å benytte seg av avløsertjenestene.

-

Det er allerede gjort godt arbeid med å kartlegge ledige småbruk i området. I tillegg ønsker
vi at det jobbes med at gårder hvor produksjonen legges ned kan bli solgt på det åpne
markedet, slik at nye krefter får slippe til, og produksjonen kan opprettholdes. Dette kan for
eksempel skje gjennom holdningsendrende arbeid og informasjon til eksisterende brukere.

-

Ved nybygg/utvikling av gårder bør det bli lettere å få tillatelse til å rive gamle bygninger.
Slik unngår man økonomisk belastning med å vedlikeholde disse, man kan i flere tilfeller få
fungerende gårdstun, samt at man slipper å bygge på matjord.

-

Det bør hensyntas at det finnes melkebruk i området med under 15 kyr, og tilrettelegges for
at disse fortsatt kan være i drift. Smått, javel, men det skaper arbeidsplasser og bidrar til
landskapspleie, og det er dessuten viktig for fagmiljøet i bygdene.

-

Vårt inntrykk er at kommune/fylke/stat er i ferd med å byråkratisere seg i hjel, og at det er
en stor avstand i virkelighetsoppfatning mellom oss som lever av fysisk arbeid og de som
produserer papir og lager bestemmelser. Et eksempel på dette er at landbrukskontoret søker
etter å ansette personer med byråkrat-utdannelse fremfor landbruksfaglig kompetanse. Det
kan med fordel kontrolleres mindre, og oppmuntres mer. Vi ønsker oss at landbrukskontoret er
der for oss, ikke bare når det skal søkes om penger eller utføres kontroller, men som en støtte
i saker som angår landbruket og dets involverte. Dette kan skape positivitet og engasjement,
og være en grunn til at bønder orker å fortsette med drift.

Tufsingdal 13.04.21
Tufsingdal Bondelag
v/ styreleder
Tine E. Nestvold
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Ungdomsrådet for Fjellregionen
Innspill til utkastet til handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen
Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen har diskutert utkastet til handlingsplan for Regionrådet for
Fjellregionen.
I denne uttalelsen har vi valgt å ha fokus på noen av temaene som er viktigst for oss. Det betyr ikke at
andre punkter i planen ikke er viktige, og det er for eksempel positivt at det er forslag om å utarbeide
en strategi for gjennomføring av FNs bærekraftsmål i Fjellregionen.
De områdene vi har plukket ut er følgende:
Landbrukspolitikken
Regionrådet bør arbeide for å få fram:
- Gevinstene ved bruk av utmarksbeite
- At det må bli lettere å være og bli bonde, for eksempel bedre muligheter til lån ved oppstart og bedre
økonomi
- Inntektsløft er nødvendig
- Større forståelse for den viktige jobben bøndene gjør
- Større fokus på landbrukets positive rolle i forhold til klima, ikke bare på utslipp
Ungdomsmedvirkning
- Det er viktig at Ungdomsrådet for Fjellregionen fortsetter med et sekretariat
- Entreprenørskapsarbeidet i skolene og SUM må fortsette i fellesskap som i dag
- Ungdomsrådet bør få stille med to representanter i møter, slik at de kan hjelpe og støtte hverandre.
Dette gjelder for eksempel i de styrende organer i Regionrådet for Fjellregionen.
Rekruttering/tilflytting
Viktige forutsetninger for å lykkes er:
- Relevante jobber for folk med høy utdanning
- Rimelige og sentrumsnære steder å bo med moderne kvaliteter
- Positiv holdning til nye teknologiske løsninger og på andre måter
- Sykehuset og gode velferdstjenester består
- Opprettholde den gode standarden ved skoler og barnehager og andre tjenester og tilbud
- Arbeidet med rekruttering/tilflytting bør skje på sosiale plattformer og steder hvor ungdom møtes
- Fellesarrangementer som Hematt bør gjennomføres
- Samarbeid om sommerjobber for ungdom bør iverksettes i fellesskap mellom alle kommunene og
næringslivet, ikke minst for å gjøre muligheter kjent
- Kontakten med de som eier fritidsboliger bør styrkes for mer samarbeid og deltakelse i
lokalsamfunnene, og det bør bli lettere å bytte bostedsadresse for dem som ønsker det
Vi håper at våre synspunkter kan bli hensyntatt når det endelige forslaget til handlingsplan legges fram
og behandles.

Tynset 26. april 2021
Ole Einar Dalen (leder)
Jørgen Langbakkhei (nestleder)
Ronja Svendsen (styremedlem)
Nour Hubous (styremedlem)

