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 med dialogmøter med flere parter.

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 og 2020 med hovedfokus på
NTP, dialog med SJ Norge om passasjertilbudet på Rørosbanen og
mulighetsstudie for gjenåpning av passasjertrafikk på Solørbanen.

Ansvarlig ordfører/
regionrådgiver/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i møter i Vegforum RV3 og fortsette arbeidet for utbedring av RV3, FV30 og
andre fylkesveier
STATUS: Innspill levert i flere sammenhenger, blant annet felles prioritering om
fylkesveier i Innlandet. Vegforum RV3 har stor aktivitet med prioritering av
utbedringer i Lonåsen.

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 om smart transport i distriktene. God dialog med SJ Norge om bedret
tilbud på Rørosbanen fra desember 2021. Busstilbud redusert august 2020 uten
dialog fra Innlandstrafikk.

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 med rutetilbud og
mangler i leveranser fra ny operatør. Støtte fra alle ordførerne til arbeidet.

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift
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Bidra aktivt for å opprettholde et godt spesialisthelsetilbud i regionen
STATUS: Tynset-ordføreren deltar i referansegruppe og innspill i flere
sammenhenger i forhold til ny struktur.

AU og samarbeidspartnere

Drift

Aktivt arbeide for etablering av statlige arbeidsplasser i regionen
STATUS: Arbeidet for etablering av Helsedataservice på Tynset har gitt positivt
resultat, og midler til kulturminneforvalter for verdensarven knyttet til Røros
bergstad og Circumferensen vedtatt av Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner og noen kommuner.

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. Tilbud iverksatt for skoleåret 2020/2021
etter at forslag om ikke iverksettelse fra administrasjonen i IFK ikke ble fulgt.

AU/regionrådgiver/ regionkoordinator/referansegruppe

Drift

Arbeide for å sikre finansiering av drift og utvikling av desentralisert høyskoletilbud i
Fjellregionen med hensiktsmessig organisering
STATUS: Pågår kontinuerlig. Tynset kommune har overtatt ansvaret for drift og
utvikling av Tynset Studie- og høyskolesenter, sykepleierutdanning endelig i
gang igjen fra høsten 2021 og utviklingsprosjekt iverksatt.

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 høsten 2019.

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. Det er nå stor
aktivitet i forhold til strategier, og det skal utarbeides tre nye regionale planer i
Innlandet fylkeskommune.

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. En rekke
uttalelser er vedtatt og tilgjengelig på www.fjellregionen.no

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift
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Næringsutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk
arbeid
STATUS: Diskutert i referansegruppa flere ganger i 2019 uten at forslag ble levert.
Ingen aktivitet i gruppa i 2020.

Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe

Deltakernes eget ansvar

Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan
STATUS: Vedtatt i arbeidsutvalget i juni 2019, nye nettsider publisert og
oppdateres fortløpende. Hematt sammen med Livestock i mars 2020 ble avlyst.
Flere oppgaver for kommunene og/eller regionrådet må avklares i forbindelse
med Handlingsplan 2021-2022.

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. Se
interessepolitikkk.

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. Se
interessepolitikk.

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», som varer til sommeren 2022. Ungdomsmedvirkning forsterket i
ny strategiplan. SUM 2021 planlalgt med koronavri.

Regionkoordinator/arbeidsgruppe/referansegruppe

Drift/tilskudd
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AU må avklare eventuell videreføring

Avklare videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter
STATUS: Tynset kommune overtok ansvaret 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.

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 ledet styringsgruppa, regionrådgiver
Rune Jørgensen deltokr som prosjektleder for kommunikasjonsplan som del
av arbeidet. Arbeidet avsluttet høsten 2020.

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. Se
interessepolitikk.

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. Se
interessepolitikk.

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Kommunikasjon
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Ferdigstille kommunikasjonsplan med markedsplan
STATUS: Vedtatt i arbeidsutvalget i juni 2019, nye nettsider lansert. Videre arbeid
må avklares i handlingsplan for 2021-2022 etter vedtak av strategisk plan i juni
2020.

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
må følge opp og nye tiltak iverksettes i tråd med Strategisk plan for Regionrådet
for Fjellregionen 2020-2024.

Må avklares med bakgrunn i plan

Må avklares
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