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Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:
Dato: onsdag 20. november 2019
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
Tid:
11.00 - 15.00
Regionrådet for Fjellregionen består av ordfører, varaordfører, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i de deltakende kommuner, en representant for
Ungdomsrådet for Fjellregionen, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og
administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i Trøndelag fylkeskommune. Representantene fra
Trøndelag fylkeskommune er observatører med talerett. Administrasjonssjefene, og
representanten for Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett, øvrige medlemmer har tale-,
forslags- og stemmerett.

Saksliste:
Sak 07/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 08/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021
Sak 09/2019: Etableringen av Innlandet fylkeskommune – status og arbeidet framover
Sak 10/2019: Revidert budsjett 2019
Sak 11/2019: Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022
Sak 12/2019: Valg av leder og nestleder for to år
Sak 13/2019: Eventuelt
Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00
Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577 til
Rune Jørgensen.
Med vennlig hilsen
Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

Vedlegg:
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Forslag til budsjett 2020
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SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 20.11. 2019
Sak 07/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive
under protokollen
Innkalling og saksliste er sendt ut på vanlig måte i tråd med vedtektene.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
………………………. og ……………………… velges til å skrive under protokollen.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 20.11. 2019
Sak 08/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 6. november med følgende saksutredning:
«Sak 42/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 ble vedtatt av regionrådet 22. november 2017 etter en
lang prosess med bred involvering av mange aktører.
Strategiplanen bygger på følgende:
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.
Det ble slått fast at hovedoppgaven til Regionrådet for Fjellregionen er interessepolitisk arbeid. Det
heter videre følgende: «Denne strategiplanen inneholder visjon, mål, hovedinnsatsområder og
strategier som medlemmene står sammen om. Kommunene har ansvar for å følge opp disse i sine
egne planer og gjennom samhandlingspartnere, og kommunene har selv ansvar for å vurdere behov
for interkommunalt samarbeid og andre fellestiltak. Regionrådet kan ha en koordinerende rolle og
være en drøftingsarena for behov, innhold og gjennomføring av ulike tiltak.»
I vedtaket 22. november 2017 het det at Strategisk plan skulle rulleres i 2019. Det er ikke tatt initiativ
for å gjennomføre en prosess for å følge opp dette i høst. Dette skyldes i hovedsak den usikkerheten
som er knyttet til etableringen av Innlandet fylkeskommune og forslaget om partnerskapsavtale

mellom den nye fylkeskommunen fra 1. januar 2020 og kommunene, samt vedtaket i august i Røros
kommune om å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen i likhet med Holtålen kommune.
Det er regionrådgivers vurdering at etter nødvendige avklaringer i forhold til en partnerskapsavtale
mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene om samhandling gjennom regionrådet, bør det
gjennomføres en prosess med rullering av strategisk plan, avklaring av hvilke arbeidsoppgaver som
skal prioriteres i regionrådet og hvordan dette skal organiseres.
Arbeidsutvalget bør legge en plan for dette arbeidet på sitt møte 4. desember med sikte på rullering av
strategisk plan våren 2020. Prosessen vil gi svar på om det da også kan behandles et forslag til ny
organisering og nye vedtekter, som må utarbeides uansett med bakgrunn i endringer i kommuneloven
og medlemskommunene.
Den nye situasjonen gir etter regionrådgivers vurdering store muligheter til å tenke helt nytt rundt
organiseringen av arbeidet med samfunnsutviklingen i Fjellregionen, der det for eksempel kan
inviteres flere aktører inn i regionrådet for å styrke samhandlingen om felles mål og strategier.
Hvor stort handlingsrommet og kraften til gjennomføring blir, er avhengig både av utviklingen av
samarbeidet med Innlandet fylkeskommune og fellestiltak kommunene og andre ønsker å bidra til.
Mulighetsrommet er stort!
Det vil etter regionrådgivers vurdering ikke være nødvendig å endre Handlingsplan for Regionrådet for
Fjellregionen 2019-2020 samtidig, siden arbeidsutvalget kan iverksette flere tiltak enn det som er
omtalt i planen om det er enighet om dette. Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
kan derfor behandles senere.
Forslag til vedtak:
Følgende forslag legges fram til behandling i Regionrådet for Fjellregionen 20. november 2019:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjennomfører en prosess for rullering av
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021, som behandles i regionrådet våren 2020. Arbeidet
med å vurdere organiseringen av rådet og prioritering av oppgaver startes parallelt.»
Forslaget til vedtak ble vedtatt i arbeidsutvalget.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil under behandlingen av
saken også redegjøre for status i forhold til regionrådets egen handlingsplan, slik at medlemmene i
rådet får oversikt over status for arbeidet i Regionrådet for Fjellregionen.
Begge planene kan leses på hjemmesiden til Regionrådet for Fjellregionen sammen med annen
informasjon på linken under.
http://www.fjellregionen.no/6074.6068.Styrende-dokumenter.html
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjennomfører en prosess for rullering av
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021, som behandles i regionrådet våren 2020. Arbeidet
med å vurdere organiseringen av rådet og prioritering av oppgaver startes parallelt.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 20.11. 2019
Sak 09/2019: Etableringen av Innlandet fylkeskommune – status og arbeidet
framover
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020 med Even Aleksander Hagen som
fylkesordfører og Tron Bamrud som administrativ leder.
Det er avtalt med fylkeskommunen at det på dagens møte orienteres om:
Status for arbeidet med å etablere Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020
Partnerskapsavtale med kommunene og overgangsordning
Regional planstrategi
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 20.11. 2019
Sak 10/2019: Revidert budsjett 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 16. september med følgende saksutredning:
«Sak 36/2019: Revidert budsjett 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til vedtatt budsjett for 2019 på møte i Regionrådet for Fjellregionen 24. oktober 2018.
Det vedtatte budsjettet, som ikke omfatter kontordriften finansiert av Hedmark fylkeskommune, er på
5.666.700 kroner mot et budsjett på nesten 6,9 millioner kroner i 2018.
Det vedlagte reviderte budsjettforslaget er på 3.558.525 kroner. Denne reduksjonen skyldes i
hovedsak at «Scandinavian BID Modell», som var budsjettert med 2.646.500 kroner, er tatt ut. Dette
arbeidet er ikke iverksatt siden fylkesrådet i Hedmark sa nei til å bidra og dermed at det 10 år lange
samarbeidet med våre svenske samarbeidspartnere i Dalarna gjennom Interreg ikke kunne fortsette.
I tillegg til dette er «Fjellungdom i klimaskiftet» lagt inn med et budsjett på 542.500 kroner etter at
arbeidsutvalget i mai godkjente en treårig samarbeidsavtale mellom Regionrådet for Fjellregionen,
Ungdomsrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark om arbeidet med blant annet
entreprenørskap i skolene, Skapende Ungdomsmesse og klimatoppmøte for ungdom.
I finansieringen av dette tiltaket er det lagt til grunn et bidrag fra Hedmark fylkeskommune på 112.500
kroner, som det er søkt om uten at dette er avklart. Et tilskudd på 250.000 kroner fra Miljødirektoratet
er fordelt både i 2019 og 2020. Dette sammen med bidrag fra flere andre samarbeidspartnere gjør at
det er et behov for et bidrag fra regionrådet på 116.000 kroner. Regionrådgiver foreslår at ubrukte
midler på 27.000 kroner til entreprenørskapsarbeidet i skolene i 2018/2019 omdisponeres til dette
formålet. Videre foreslås det at 89.000 kroner omdisponeres fra potten til interessepolitikk, som var på
291.200 kroner, siden nesten ingenting av disse midlene er benyttet.
Det arbeides videre med å styrke finansieringen og redusere regionrådets risiko med dette arbeidet fra
2020 og framover. Dette omfatter også en avklaring av hva som skal skje etter at Røros kommune
vedtok å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen.
I tråd med tidligere budsjettvedtak og behandlingen av regnskapet for 2018 foreslås det videre at
budsjettposten «Drift av arbeidsutvalget» styrkes med 111.825 kroner etter mindreforbruket i 2018 ved
bruk av disposisjonsfondet.

I regnskapet for 2018 ble det ført forventede inntekter på 2,5 millioner kroner og påpekt at det var
usikkerhet knyttet til dette. Dessverre fikk vi i sommer beskjed om en avkorting i bidragene fra statlige
IR-midler og Hedmark fylkeskommune på totalt 577.602 kroner til «Scandinavian Heartland». Det ga
et regnskapsmessig overforbruk på om lag 50.000 kroner etter tre år. Dette medfører at
disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Det vil etter dette være om lag 3,4 millioner kroner til disposisjon på fondet til tiltak i 2020 og senere.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).»
Forslaget til vedtak ble vedtatt i arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 20.11. 2019
Sak 11/2019: Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 6. november med følgende saksutredning:
«Sak 43/2019: Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver legger fram et forslag til Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022 preget av
stor usikkerhet. Dette skyldes at forslag til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune (IFK)
og kommunene med regionrådet som samhandlingsarena, som ble vedtatt i fellesnemda i september,
ikke er behandlet i kommunene. Dette avtaleforslaget inneholder også en åpning for en avtale om en
overgangsordning, som etter regionrådgivers vurdering er helt nødvendig for å klargjøre de
økonomiske rammene for virksomheten gjennom regionrådet i 2020 og senere.
Det er avtalt et første dialogmøte mellom toppledelsen i Innlandet fylkeskommune og de seks
gjenværende kommunene i regionrådet torsdag 7. november, og oppdatert informasjon om status kan
gis under behandlingen av denne saken i regionrådets møte 20. november.
Regionrådgivers framlegg tar utgangspunkt i forslaget til partnerskapsavtale med bidrag på 2,5
millioner kroner fra IFK (hvorav 50 prosent kan brukes til lønn til daglig leder) og 1,038 millioner kroner
fra kommunene (som skal bidra med minst 1 million kroner). Dette betyr at det i denne omgang
budsjetteres med et bidrag fra kommunene på 70 kroner per innbygger. Dette er opptil 60 kroner mer
per innbygger enn det kommunene må bidra med i de mest folkerike områdene i Innlandet.
Avtaleforslaget innebærer at det skal gjennomføres en enkel evaluering allerede i 2020, og dette kan
skape usikkerhet om rammene for virksomheten også i 2021 og senere.
Regionrådgiver legger følgende forutsetninger til grunn for forslaget til budsjett for 2020:
Lønnsutgiftene til daglig leder dekkes med 50 prosent av midlene fra IFK og tilsvarende fra
midlene fra kommunene
Det framforhandles en avtale om overgangsordning mellom IFK og kommunene som
medfører at IFK tar alle kostnader knyttet til bistand fra konsulent (i dag Mariann Streitlien),

-

-

alle husleiekostnadene for lokalene med kontorer til regionrådgiver/daglig leder og konsulent i
Kompetansesenteret Aumliveien, økonomitjenester som regnskap og revisjon, IT-bistand og
andre tjenester som i dag utføres av Hedmark fylkeskommune
Tynset kommune overtar ansvaret for driften av Tynset Studie- og høyskolesenter sammen
med de andre kommunene senest 01.januar 2020
Ny avtale mellom Innlandet fylkeskommune og Tynset kommune om bruk av lokaler ved
NØVGS til Tynset Studie- og høyskolesenter samt kontorplasser til UE Hedmark og
Regionrådet for Fjellregionen, videreføres fra dagens avtale mellom Hedmark fylkeskommune
og Regionrådet for Fjellregionen
Arbeidsutvalget får fullmakt til å iverksette tiltak med midler fra budsjettposten «Andre
utviklingstiltak» etter nødvendige avklaringer

Med disse forutsetningene gir dette budsjett og økonomiplan som gjengitt under. Innfris ikke
forutsetningene, må dette hensynstas i revidert budsjett.

ØKONOMIPLAN 2019 - 2020 - FORSLAG

Rev. Budsjett 2019

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget / interessepolitikk
Interessepolitikk
Forsterket innsats enterprenørskap i skolene 2019
Skapende ungdomsmesse 2018
Høgskoleutdanning i Fjellregionen
Kompetanseutvikling
Markedsføringsstrategi / kommunikasjon
Fjellungdom i klimaskiftet
Andre utviklingstiltak
Total utgifter
Overføringer fra staten
Refusjon fra fylkeskommuner HFK
Refusjon fra fylkeskommuner IFK
Refusjoner fra kommuner - RR
Refusjoner fra kommuner - prosjekter
Refusjoner fra andre
Egeninnsats prosjekter
Bruk av disposisjonsfond
Total inntekter
Total utgifter/inntekter

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

450 825
0
202 200
213 000
600 000
1 350 000
0
200 000
542 500
0
3 558 525

0
1 463 800
0
0
0
0
600 000
100 000
1 250 000
1 021 000
4 434 800

0
1 463 800
0
0
0
0
0
0
1 250 000
1 721 000
4 434 800

0
1 463 800
0
0
0
0
0
0
707 500
1 845 000
4 016 300

119 801
76 301

-1 250 000
-225 000
-689 427
-3 558 525

121 000
275 000
2 500 000
1 038 800
100 000
150 000
250 000
0
4 434 800

0
275 000
2 500 000
1 038 800
100 000
271 000
250 000
0
4 434 800

0
162 500
2 500 000
1 038 800
100 000
40 000
175 000
0
4 016 300

0

0

0

0

-1 590 200

Fordeling av utgifter knyttet til arbeidsutvalget / interessepolitikk:

Rev. Budsjett 2019

Møter
Reiser
Markedsføring
Gaver
Kurs/seminar
Kontingenter
Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder
Lønn daglig leder
Andre utgifter
Total

105 925
95 900
20 000
5 000
30 000
105 000
80 000
0
13 000
454 825

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

126 500
140 300
20 000
5 000
50 000
49 000
80 000
900 000
93 000
1 463 800

126 500
140 300
20 000
5 000
50 000
49 000
80 000
900 000
93 000
1 463 800

126 500
140 300
20 000
5 000
50 000
49 000
80 000
900 000
93 000
1 463 800

Inntekter
I budsjettforslaget er de totale inntektene i 2020 satt til vel 4,4 millioner kroner. Dette er i underkant
av 1 million kroner høyere enn forslaget til partnerskapsavtale kan gi. Disse inntektene kommer fra
tilskudd som allerede er bevilget til «Fjellungdom i klimaskiftet» med unntak av bidrag fra næringslivet
blant annet for deltakelse på Skapende Ungdomsmesse (SUM), som blir arrangert på Røros 5. februar
etter planen.
Røros kommune har avklart at de bidrar med 100.000 kroner per år til dette arbeidet, og skolene og
elevene på Røros deltar på samme vilkår som andre. Hedmark fylkeskommune har bevilget midler
både for 2020 og halve 2021 i tråd med budsjettet, mens vi må komme tilbake til fylkeskommunalt
bidrag for resten av det året og 2022.
Bidraget fra kommunene gjennom regionrådets budsjett er satt til 354.000 kroner. Risikoen for at
arbeidet ikke fullfinansieres, er etter regionrådgivers vurdering liten. Dette er svært gledelig etter noen
år med usikkerhet i forhold til arbeidet med entreprenørskap i skolene og SUM, som inngår i dette
arbeidet.
Utgifter
Budsjettforslaget legges fram med balanse mellom inntektene og utgiftene på vel 4,4 millioner
kroner, men i overkant av 1 million kroner av bidraget fra Innlandet fylkeskommune er som det
framgår av tabellen ikke disponert til utviklingsarbeid. Dette har sammenheng med den usikkerheten
og forutsetningene som det er redegjort for innledningsvis. Det er derfor heller ikke benyttet midler av
disposisjonsfondet på om lag 3,4 millioner kroner.
I tabellen over er det satt opp et detaljert budsjett for arbeidsutvalget/interessepolitikk på 1,46
millioner kroner. Den største posten er 900.000 kroner til lønnsutgifter til daglig leder, og utgiftene til
reisevirksomhet etc må føres her siden det med en partnerskapsavtale ikke blir et eget budsjett i
fylkeskommunen for administrasjonen som fram til i dag.
Regionrådgiver velger å ikke kommentere de enkelte postene nærmere, fordi det uansett må til en
kritisk gjennomgang når forutsetningene er avklart både i forhold til forslaget til partnerskapsavtale og
prioritering av oppgaver framover.

Det er budsjettert med 600.000 kroner til kompetanseutvikling. Ørjan Lønningen er vikar i 50
prosent stilling for permittert regionkoordinator Runa Finborud ut 2019, ansatt i Hedmark
fylkeskommune. Han er også ansatt i UE Hedmark i en 50 prosent stilling.
Det vil i tiden framover være mye administrativt arbeid i forbindelse med gjennomføringen av deler av
arbeidet med «Fjellungdom i klimaskiftet», ikke minst i forhold til næringslivets deltakelse på SUM,
planlegging, gjennomføring og etterarbeid. I tillegg har referansegruppa for kompetanseutvikling bedt
om at det gjennomføres tiltak i Fjellregionen blant annet i forhold til fremtidig tilbudsstruktur ved de
videregående skolene og karrieresentre.
I forhold til planen om at Tynset kommune skal overta ansvaret for Tynset Studie- og Høyskolesenter,
vil det også fortsatt være noe behov for bistand til den daglige drift, som i dag, før bemanningen ved
TSH er avklart og på plass.
Regionrådgiver ser ingen mulighet til selv å overta ansvaret for disse og andre oppgaver
regionkoordinator har i dag i tillegg til «ordinær» drift og utfordringene som må håndteres framover.
Med et budsjett som foreslått, kan omfanget av avtalen regionrådet allerede har med UE Hedmark
utvides fram til 30. juni. Forslaget vil gi rom for å dekke lønnskostnader, reise- og møtevirksomhet og
annet for å holde hjulene i gang til framtidige løsninger er avklart og etablert både for administrasjonen
i regionrådet og ved TSH.
Det er budsjettert med 100.000 kroner til markedsføringsstrategi/kommunikasjon. Arbeidsutvalget
vedtok kommunikasjons- og markedsplan på sitt møte i juni 2019, og arbeidet med å presentere en ny
nettside på en helt nødvendig ny plattform pågår. Dette arbeidet må av tekniske grunner være
avsluttet før årsskiftet 2019/2020.
Det budsjetteres med 100.000 kroner for at det skal være midler til å hente inn bistand til eventuelle
nødvendige justeringer av hjemmeside og andre tiltak som følge også av omstillingene med et nytt
regionråd.
Det er budsjettert med 1.250.000 kroner til Fjellungdom i klimaskiftet. Arbeidsutvalget gjorde våren
2019 vedtak om at entreprenørskapsarbeidet i skolene, Skapende Ungdomsmesse, klimatoppmøte for
ungdom og andre tiltak som er samlet i planen «Fjellungdom i klimaskiftet» skal gjennomføres de
neste tre årene. Det er inngått en samarbeidsavtale med UE Hedmark som gjør at det i denne
perioden fortsatt blir minst en medarbeider med kontorsted NØVGS på Tynset.
Med et bidrag fra regionrådet på 354.00 kroner årlig er arbeidet i praksis fullfinansiert i 2020 og langt
på vei i 2021 etter de gledelige beslutningene i Hedmark fylkeskommune og Røros kommune som det
er redegjort for tidligere i saken. I tråd med behandlingene våren 2019 er bidrag fra kommunene til
forsterket innsats for entreprenørskapsarbeid i skolene innarbeidet i dette budsjettet.
Miljødirektoratet bidrar også med 250.000 kroner, som er fordelt på 2019 og 2020. Dette bidraget
forutsetter at det gjøres en jobb i forhold til at Tynset kommune skal avklare om det er grunnlag for å
iverksette klimatiltak sammen med nabokommunene. Det pågår et arbeid for å kartlegge grunnlaget
for dette i kommunenes klimaplaner, og dette kan presenteres under arbeidet med rullering av
strategisk plan og prioriteringen av oppgaver framover.
Økonomiplan
Økonomiplanen innebærer foreløpig en videreføring av aktiviteten i 2020 i de påfølgende år, med den
endring at budsjettmidlene til kommunikasjon og kompetanseutvikling foreløpig overføres til andre
utviklingstiltak fra 2021 og at «Fjellungdom i klimaskiftet» avsluttes ved skoleårets slutt i 2022 i tråd
med planen så langt.
Hensynet til revidering av økonomiplanen vil selvsagt være med i de vurderingene som må gjøres i
forhold til revidering av budsjettet for 2020.

Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
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.»
Forslaget til vedtak ble vedtatt i arbeidsutvalget.
Oppdatert informasjon om partnerskapsavtale og avtale om overgangsordning vil bli gitt under
orienteringen om status for Innlandet fylkeskommune.
Forslag til vedtak:
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.
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Sak 12/2019: Valg av leder og nestleder for to år
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Vedtektene til Regionrådet for Fjellregionen innebærer at det skal velges leder og nestleder for de
kommende to år. Det er arbeidsutvalgets oppgave å nedsette en valgkomite med tre medlemmer som
legger fram sitt forslag til møtet. Leder og nestleder skal velges blant kommunenes ordførere.
Det har tidligere vært praksis at leder og nestleder har sittet i to år før det har skjedd et skifte, men
dette ble fraveket da daværende Tynset-ordfører Bersvend Salbu og Røros-ordfører Hans Vintervold
ble gjenvalgt som leder og nestleder i 2013. Vedtektene har ingen bestemmelser som regulerer dette.
Arbeidsutvalget valgte på sitt møte 6. november følgende valgkomite:
Leder Mona Murud ordfører i Alvdal, Kristin Langtjernet ordfører i Folldal og Per Ousten varaordfører i
Os. Valgkomiteen vil selv legge fram forslag til valg av leder og nestleder.
Forslag til vedtak:
…………………………………velges til leder og……………………..velges til nestleder i
Regionrådet for Fjellregionen for to år.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 20.11. 2019
Sak 13/2019: Eventuelt

