VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2017:

Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen
Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget
Regionrådet
Arbeidsutvalget

3 møter, hvorav et arbeidsmøte, 16 saker
7 møter, 55 saker

Saker i Regionrådet
Sak 01/2017
Sak 02/2017
Sak 03/2017
Sak 04/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under
protokollen
Regionreformen – status i Trøndelag og Hedmark/Oppland - orienteringer
Regnskap 2016
Årsmelding/årsberetning 2016
Regionrådgiver opplyste at det er en feil under kapittel 7. Virksomheten har tre ansatte, to kvinner
og en mann. Siden årsmeldingen er signert, kan ikke dette rettes i denne utgaven. Han opplyste
videre at det i vedlegget skal stå «Uttalelser fra arbeidsutvalget i regionrådet i 2016», som rettes
opp.

Sak 05/2017
Sak 06/2017

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan
2017-2018 – orientering om status i arbeidet
Orienteringer
Ordfører i Os orienterte om det politiske arbeidet som ble gjennomført fra ordførerne i forbindelse
med behandlingen av sak i fylkesrådet i Hedmark om iverksettelse av tilbud ved de videregående
skolene fra høsten, der fylkesrådet blant annet vedtok at Vg2 kokk- og servitørfag og Vg3
dataelektronikerfaget ved Nord-Østerdal videregående skole ikke igangsettes. Det må iverksettes
tiltak for å styrke rekrutteringen og at det skal bli flere søkere spesielt til kokk- og servitørfag.
Regionrådgiver opplyste at administrasjonen i regionrådet vil ta initiativ i forhold til dette.
Regionrådsleder og ordfører i Tolga orienterte om at i løpet av de siste ukene har representanter fra
regionrådet deltatt på fem ulike høringer i Stortinget på egenhånd eller i samarbeid med andre. Det
er framført budskap i forhold til stortingsmeldingen om «Bærekraftige byer og sterke distrikter»,
reiselivsmeldingen, Nasjonal Transportplan, revidert nasjonalbudsjett (fokus på arkivutdanning på
Tynset) og jordbruksoppgjøret.

Sak 07/2017

Eventuelt

Sak 08/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under
protokollen
Høyskoletilbudet i Fjellregionen – orienteringer og drøfting
Arbeidet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen – orientering
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 og Handlingsplan 2017-2018 for
Regionrådet for Fjellregionen
Revidert budsjett 2017
Budsjett 2018
Valg av leder og nestleder
Orienteringer

Ingen saker til behandling.

Sak 09/2017
Sak 10/2017
Sak 11/2017
Sak 12/2017
Sak 13/2017
Sak 14/2017
Sak 15/2017

Regionrådgiver orienterte om arbeidet med samarbeidsavtaler med Høyskolen i Innlandet, som er
klar uten økt økonomisk bidrag foreløpig, og NTNU om arkivutdanning, som det fortsatt arbeides for
å få på plass. Regionrådsleder og ordfører i Tolga orienterte om at det er sagt ja til å delta i et
forskningsprosjekt, og innholdet i dette, om kollektivtilbudet i regi av SINTEF. Orienterte også om
flere initiativ som er tatt mot andre regioner i forhold til arbeidet som nå er startet for å slå sammen
Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Ordførerne har også hatt et møte med fylkesrådsleder Per
Gunnar Sveen, der Fjellregionen har presentert viktige saker for regionen i det arbeidet som nå
pågår med regionreformen. Dette arbeidet må følges opp videre av arbeidsutvalget.

Sak 16/2017

Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Ordfører i Røros takket på vegne av forsamlingen Ragnhild Aashaug og Jan Håvard Refsethås for
innsatsen som leder og nestleder de to siste årene.
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Saker i Arbeidsutvalget
Sak 01/2017
Sak 02/2017
Sak 03/2017
Sak 04/2017
Sak 05/2017
Sak 06/2017

Godkjenning av protokollen fra møte 07.desember 2016
Orienteringer om tiltaksplaner kollektivtransport og fylkesveier
Scandinavian Heartland Business Improvement – orientering om status
Skapende Ungdomsmesse – evaluering og framtidig drift
Bioøkonomistrategi for Innlandet - høringsuttalelse
Orienteringer
Regionrådgiver orienterte om at alt budsjettert offentlig tilskudd til arbeidet med «Femundløpet på
TV2» kom på plass, det er avtalt at Femundløpet AS har ansvaret for økonomi og fører regnskap.
Regionrådet bidrar med prosjektleder i tillegg til bevilget beløp, og arbeidet pågår for fullt.
Kontakt med Den norske Somaliakomiteen angående arbeid med etablering av en eventuell
landbruksskole i Somaliland, der det er lagt opp til finansiering fra kommunene i Fjellregionen og
Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Det ble signalisert at det er ønskelig med en
orientering, men at det må arbeides med en annen finansiering først. Regionrådgiver tar ny kontakt
og gir tilbakemelding på oppdatert status.
Regionrådsleder og ordfører i Tolga orienterte om møte med Hedmark Kunnskapspark, som har
opplyst at de vil ansette to medarbeidere som skal arbeide med bioøkonomi fra Tynset. Hun ga
uttrykk for at det kan være interessant med en studietur til Kongsvinger for å bli orientert om
hvordan Kunnskapsparken arbeider der.
Representant for administrasjonssjefene orienterte om at videre arbeid med bosetting av flyktninger
settes på dagsorden hos administrasjonssjefene 27. januar. På bakgrunn av informasjon om at
søknader om finansiering av eventuelt arbeid i 2017 med tilskudd fra IMIDI må leveres i løpet av
januar, sjekkes det ut om dette er aktuelt. Alvdal kommune oppfordres til å ta dette initiativet.

Sak 07/2017

Eventuelt
Ordfører i Os reiste spørsmål om eventuelle uttalelser til "Høring om endringer i opplæringsloven –
Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med
slik opplæring fra utlandet" innen fristen 16. januar. Konklusjon: Invitasjonen oversendes ordførerne
for vurdering av om kommunene skal uttale seg.
Ordfører i Os reiste også spørsmål om det vil bli utarbeidet høringsuttalelse til ny høringssak om
skole- og tilbudsstruktur i Hedmark. Regionrådgiver bekreftet at dette vil bli gjort. Denne må
behandles per mail på grunn av høringsfrist.

Sak 08/2017
Sak 09/2017
Sak 10/2017
Sak 11/2017
Sak 12/2017
Sak 13/2017
Sak 14/2017
Sak 15/2017
Sak 16/2017

Godkjenning av protokollen fra møte 09.januar 2017
Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt – høring
Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 – høringsuttalelse
Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021 – høring
Skole- og tilbudsstruktur i Hedmark – høring
Rullering av Strategisk plan – orienteringer og drøfting
Femundløpet på TV2 – orientering og drøfting
Høyskoletilbudet i Fjellregionen – orientering og drøfting
Orienteringer
Regionrådgiver orienterte om: At planene om et miniseminar i Oslo 4.,5. eller 6. april ikke lar seg
gjennomføre, men det arbeides videre for en form for samling.
Det er ønskelig med politisk deltakelse på samling i Byregionprogrammet i Ålesund 22. og 23. mars.
Muligheter for deltakelse til studietur om Business Improvement Districts til Liverpool 3.-6. mai, som
eventuelt kan medføre at AU-møte legges til Gardermoen 3. mai. Det er ønskelig med bred
deltakelse på Fjellkonferansen i regi av Fjellnettverket på Savalen 8. og 9. juni, der det arbeides
med en samkjøring av program med Norsk Spekematfestival.
Regionrådsleder og ordfører i Tolga informerte om at det er gjennomført en faktabasert beskrivelse
av inntektsutviklingen melkeproduksjonen i Fjellregionen av Vekstra Nord-Øst SA til bruk i videre
arbeid med rammebetingelsene for landbruket, og at det bes om et møte med fylkesråd Anne Karin
Adolfsen i Hedmark for å diskutere videre arbeid med kollektivtilbudet. Nestleder og ordfører i
Holtålen orienterte om arbeidet med prosjektet «Lokalmat og reiseliv» i Holtålen og Røros, der det
blant arbeides for å bygge opp et utdanningstilbud. Det tas kontakt for å kunne samkjøre dette
arbeidet med «Matregionen Røros» i arbeidet med «Tynset og Røros som motorer i regional
utvikling i Fjellregionen».

Sak 17/2017

Eventuelt
Ordfører i Os spurte om det vil bli utarbeidet en høringsuttalelse om sykehus-struktur i Sykehuset
Innlandet HF. Regionrådgiver informerte om at det planlegges å legge fram en sak på mai-møtet.

Sak 18/2017
Sak 19/2017
Sak 20/2017
Sak 21/2017
Sak 22/2017
Sak 23/2017
Sak 24/2017

Godkjenning av protokollen fra møte 1. mars 2017
Regnskap 2016
Årsmelding/årsberetning 2016
Strategisk plan 2017-2021- rullering
Framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF – høring
Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus - høring
Orienteringer
Regionrådgiver, regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte kort om arbeidet i Tynset og Røros
som motorer i regional utvikling i Fjellregionen, der det nå blant annet er iverksatt arbeid rundt
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etableringen av arkivene på Tynset, fordelt midler til ulike tiltak og et ønske om å redusere omfanget
av styringsgruppa, som består av formannskapene i de to kommunene og de øvrige ordførerne.
Regionrådsleder og ordfører i Tolga orienterte om erfaringene så langt med å delta på tre høringer i
komiteer i Stortinget. Erfaringene tas med til videre arbeid med interessepolitikk.
Regionrådgiver orienterte om vårmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen, der inkludering var
hovedtema med besøk av en syrisk flyktning som delte sine erfaringer og synspunkter med
ungdommene etter å ha bodd på Tynset i to år og senere har flyttet til Oslo.
Ordfører i Holtålen orienterte om at det pågår et arbeid med å etablere et nærmere samarbeid
mellom flere kommuner i sørlige deler av Trøndelag.

Sak 25/2017

Eventuelt
Det ble besluttet å flytte planlagt AU-møte fra 14. til 7. juni med start kl 10.00. Møtet gjennomføres
på Kompetansesenteret, Tynset.

Sak 26/2017
Sak 27/2017
Sak 28/2017
Sak 29/2017
Sak 30/2017
Sak 31/2017
Sak 32/2017

Godkjenning av protokollen fra møte 3. mai 2017
Arbeidet med «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen»
- status og framdrift
Næringsarbeidet i Fjellregionen – videre arbeid
Prioritering av oppgaver i regionrådet
Valg av representanter til to fora
Valg av valgkomite
Orienteringer
Prosjektleder i Scandinavian Heartland Business Improvent orienterte om samling om tidlig dialog
ved anbud i Os 23. juni, der alle kommunene er velkommen til å delta.
Regionrådsleder og ordfører i Tolga orienterte om kontakt med fylkesråd Aasa Gjestvang i Hedmark
fylkeskommune om møte om det framtidige linjetilbudet, og at det planlegges et møte i august.
Regionrådgiver orienterte om at det er lagt fram et forslag til endelig tiltaksplan for Hedmark Trafikk
med mindre endringer etter høringsrunden, der arbeidsutvalget blant annet ba om offensive tiltak i
forhold til kollektivløsninger i distriktene.
Ordfører i Røros orienterte om at det i løpet av dagen er kommet beskjed om at Miljødirektoratet har
autorisert Rørosmuseet som verdensarvsenter.

Sak 33/2017
Sak 34/2017
Sak 35/2017
Sak 36/2017
Sak 37/2017
Sak 38/2017
Sak 39/2017
Sak 40/2017

Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Godkjenning av protokollen fra møte 7. juni 2017
Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune – orientering og drøfting
Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport, sluttrapport med regnskap og
egenevaluering
Skapende Ungdomsmesse – framtidig organisering og drift
Revidert budsjett 2017
Budsjett 2018 - orientering
Orienteringer
Regionrådgiver orienterte om at det er gjennomført dialogmøter med Høyskolen Innlandet om blant
annet samarbeidsavtale og sykepleierutdanning, og med NTNU/Norsk Helsearkiv om
arkivutdanning, som vil starte på nyåret. Det er foreløpig uklart hvilken økonomisk betydning
samarbeidene vil få for driften av høyskoletilbudet i 2018. Karin Wiik sluttet i sommer som
samfunnsutvikler med ansvar for Scandinavian Heartland. Næringssjefene har fordelt
arbeidsoppgaver hun hadde for oppfølging utover høsten, og planen er at Arild Løvik tilbys
engasjement ut mai for blant annet å sluttføre dette arbeidet. Jon Frydenborg slutter som
samfunnsutvikler med ansvar for Tynset og Røros som motorer i regional utvikling ved utgangen av
oktober. Planen er at regionrådgiver overtar ansvaret og at konkrete arbeidsoppdrag blir
gjennomført av andre. Ungdomsrådet for Fjellregionen gjennomfører sitt høstmøte mandag 23.
november på NØVGS med framtidens jobber i Fjellregionen og rekruttering som tema.
Ordfører i Røros informerte om at verdsarvrådet har vært på studietur til Falun.

Sak 41/2017

Eventuelt
Utsettelsen av møte i regionrådet fra oktober til november gir behov for et ekstra AU-møte for blant
annet å behandle budsjett for 2018 og rullering av Strategisk plan. Vedtak: Neste AU-møte avvikles
i Folldal onsdag 1. november.

Sak 42/2017
Sak 43/2017
Sak 44/2017
Sak 45/2017
Sak 46/2017
Sak 47/2017
Sak 48/2017

Godkjenning av protokollen fra møte 4. oktober 2017
Næringsarbeidet i Fjellregionen – videre arbeid etter høring
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 og Handlingsplan for Regionrådet
for Fjellregionen 2017-2018
Forslag til budsjett 2018
Innspill til handlingsplan veger i NTP
Skapende Ungdomsmesse – framtidig organisering og drift
Orienteringer
Regionrådgiver orienterte om høstmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen med framtidenes
jobbmuligheter som hovedtema. Valg av nytt styre måtte utsettes til ekstra møte så snart kandidater
er klare. Det fortsatt ikke er kommet et nytt forslag til samarbeidsavtale fra Høyskolen i Innlandet, og
at det fortsatt pågår dialog med NTNU om økonomiske løsninger i forbindelse med planlagt oppstart
av arkivutdanning i mars.
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Ordfører i Tolga og regionrådgiver orienterte om deltakelse på høringer i Stortinget i forbindelse
med forslaget til statsbudsjett for 2018. Ordførerne vil få oversendt et eget notat om dette så snart
som mulig.
Varaordfører i Røros kommune orienterte om at SV i sitt alternative budsjettforslag legger inn 3
millioner kroner til oppstart av folkehøgskole på Røros, og han oppfordret alle til å ta opp dette med
sine partier.
Ordfører i Holtålen orienterte om arbeidet i Trøndelag Sør, som vil bli en fast post under
orienteringer heretter. Det arbeides blant annet med: Prosjekt nærings- og boligutvikling, Deltakelse
på Grüne Woche (der det skal delta flere bedrifter fra Fjellregionen) og matfestival i Trondheim,
Videregående skoler, Rutetilbudet for buss og tog.
Ordfører i Tolga orienterte om arbeidet med søknad om rekrutteringsprosjekt, som vil bli lagt fram
som sak etter at søknad er levert.

Sak 49/2017

Eventuelt
Regionrådgiver tok opp spørsmålet om plan for gjennomføring av møte i regionrådet 22. november.
Med bakgrunn i tilbakemeldingene legges det et program med orienteringer om arbeidet med
jernbane og høyskoletilbud i tillegg til de ordinære sakene, der det også blir en gjennomgang av
Strategisk plan og Handlingsplan. Sted og tid avklares i forhold til om det er mulig å få gjennomført
et møte for de deltakende kommuner i Destinasjon Røros samme dag. Ordfører i Tolga avklarer
dette.

Sak 50/2017
Sak 51/2017
Sak 52/2017
Sak 53/2017
Sak 54/2017

Godkjenning av protokollen fra møte 1. november 2017
Arbeidet i arbeidsutvalget og oppfølging av vedtatte planer - drøfting
Møteplan 2018
Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting
Orienteringer
Regionrådgiver orienterte om at det nå er signert samarbeidsavtaler både med Høyskolen i
Innlandet for 2018 og NTNU om arkivutdanning i 2018 og 2019.

Sak 55/2017

Eventuelt
På grunn av behov for rask avklaring ble spørsmål om å gi May Tove Dalbakk fullmakt til å signere
avtale mellom NTNU og Tynset Studie- og Høgskolesenter (TSH) behandlet av ordførerne per epost 1. desember, og tas inn i protokollen. TSH har ikke eget styre eller organisasjonsnummer og
drives som en del av virksomheten til Regionrådet for Fjellregionen. Vedtak: May Tove Dalbakk får
fullmakt til å signere samarbeidsavtale mellom NTNU Institutt for lærerutdanning og Tynset Studieog Høgskolesenter i forbindelse med desentralisert arkivutdanning 2018-2019.

Samrådingsmøte
Det er avholdt ett samrådingsmøte i 2017:
Arbeidsmøte 29.03.2017 med «Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen etter
høringsrunden» som tema.

Uttalelser fra arbeidsutvalget i 2017
07.12.2017

Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting
sendt Sør-Trøndelag/Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, og
Jernbanedirektoratet

09.05.2017

Idefaserapport Sykehuset Innlandet HF, høring
sendt Sykehuset Innlandet

09.05.2017

Foretakstilhørighet Kongsvinger sykehus, høring
sendt Helse Sør-Øst

23.04.2017

St.meld. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, høringsinnspill
sendt til Stortinget v/Transport- og kommunikasjonskomiteen

06.02.2017

Skole- og tilbudsstruktur i Hedmark - høring
sendt Hedmark- og Sør-Trøndelag fylkeskommune

06.02.2017

Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021 - høring
sendt Hedmark fylkeskommune
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06.02.2017

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - høringsuttalelse
sendt Hedmark fylkeskommune

19.01.2017

Bioøkonomistrategi for Innlandet, høringsinnspill
sendt Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommune

19.01.2017

Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt - høring
sendt Innlandet politidistrikt

5

Regionale representanter i 2017
Entreprenørskap i skole og næringsliv/Sum-messa - styringsgruppen
Prosjektansvarlig: regionkoordinator Aina Winsvold.
Arbeidsutvalgets representant og leder av styringsgruppen, ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga
kommune med ordfører Norvald Illevold i Rendalen kommune som vara.
Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag - fylkesgruppe
Ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen kommune representerer Regionrådet for
Fjellregionen i fylkesgruppen for kommunesamarbeid og helsereformen i Sør-Trøndelag, med
ordfører Hans Vintervold i Røros kommune som vararepresentant.
Innlandet politidistrikt – representant til styringsgruppen nærpolitireformen
Ordfører Johnny Hagen i Alvdal kommune med ordfører Merete Myhre Moen i Tynset som
vararepresentant.
Internasjonal kontakt
Regionrådgiver Rune Jørgensen.
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Arnfinn Nergård kandidat til styret fra Regionrådet for Fjellregionen, og er styreleder.
Regionalt miljøprogram Hedmark - styringsgruppen
Regionrådsleder og ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga kommune. Vararepresentant Norvald
Illevold ordfører i Rendalen kommune.
Regionalt partnerskap i Hedmark
Regionrådsleder og ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug med ordfører i Tynset, Merete Myhre
Moen som vararepresentant.
Rådet for Fjellnettverket (endret navn fra Fjellregionsamarbeidet i 2014).
Regionrådsleder og ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug ble valgt inn i styret under rådsmøte i
Fjellnettverket 1. februar 2016. Alvdal-ordfører Johnny Hagen er vara til rådet. Nestleder og
ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås representant til rådet med ordfører i Røros, Hans
Vintervold, som vara.
Nord-Østerdal kraftlag – representant til styret
Ordfører Runa Finborud i Os kommune valgt av kommunene med ordfører Norvald Illevold i
Rendalen kommune som vararepresentant.
Oppvekstforum i Hedmark – styringsgruppen og faggruppe
Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga kommune. Vararepresentant ordfører Runa Finborud i Oskommune. Bernt Andre Kvisle medlem av faggruppa.
Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen i Folldal kommune med ordfører Norvald Illevold i Rendalen
kommune som vararepresentant. Regionrådgiver Rune Jørgensen har møterett.
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Røros Lufthavn
Regionrådets kontaktperson/saksordfører, ordfører i Røros, Hans Vintervold.
Sykehuset Innlandet, Tynset - Geografisk samarbeidsutvalg
Representant for administrasjonssjefene og administrasjonssjef i Tynset kommune, Arild Einar
Trøen.
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe
Ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen med ordfører i Alvdal, Johnny Hagen, som
vararepresentant.
Vannområde Glomma - styringsgruppen
Ordfører Norvald Illevold i Rendalen kommune med ordfører Hilde F. Tveråen i Folldal
kommune som vararepresentant.
Vannområdet Grensevassdragene - styringsgruppen
Ordfører Runa Finborud i Os kommune med Ragnhild Aashaug, regionrådsleder og ordfører
Tolga kommune, som vararepresentant.
Scandinavian Heartland Businnes Improvement – styringsgruppe
Ordfører Hans Vintervold I Røros med ordfører Runa Finborud I Os som vararepresentant
politisk representant. Regionrådgiver Rune Jørgensen.
Norske utdanningssentre (tidligere NILUS)
Leder av Tynset Studie og Høgskolesenter May Tove Dalbakk er styreleder.

Referansegruppe – ledere
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
RV30 / andre fylkesveier
Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
RV3
Ordfører i Alvdal Jonny Hagen og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
Jernbane – elektrifisering mm.
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og ordfører i Alvdal Jonny Hagen.
Fly
Nestleder og ordfører i Røros Hans Vintervold og ordfører i Os Runa Finborud.
Primærnæringen
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
Reiseliv
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen.
Kollektivtilbudet
Ordfører i Alvdal Jonny Hagen og ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen.

Bredbånd
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås.
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Næringsutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
Matregionen Røros
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og nestleder og ordfører i Røros Hans Vintervold.
Kompetansutvikling
Ordfører i Os Runa Finborud og regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen.
Kommunikasjon
Internkommunikasjon og ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.

