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Innkalling til AU-møte onsdag 18. november 2020
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
onsdag 18. november kl. 11.45 – 14.30 digitalt (Teams)

Eventuelle forfall meldes til regionrådgiver på mail rune.jorgensen@innlandetfylke.no eller
telefon 95 11 05 77.
Andre som ønsker å følge møtet, må gi melding om dette på samme måte innen tirsdag 17.
november kl 15.

Med vennlig hilsen

Runa Finborud
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver
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Sak 53/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 54/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 07. oktober 2020
Sak 55/2020: Revidert budsjett 2020
Sak 56/2020: Handlingsplaner og organisering - status
Sak 57/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan
Sak 58/2020: Møteplan 2021
Sak 59/2020: Orienteringer
Sak 60/2020: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møte 07. oktober 2020
Forslag til revidert budsjett 2020
Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan
Prosjektplan «Sammen om rett aktivitet for alle –
i Fjellregionen» -med rapport 2019

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 53/2020: 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.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 54/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 07. oktober 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet 07. oktober 2020 ble sendt ut til deltakerne for tilbakemeldinger. Det
kom ingen forslag om endringer. Det er derfor ikke foretatt noen endringer i vedlagte forslag ut over at
navn på to deltakere som var falt ut, er lagt inn.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. oktober 2020 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 55/2020: Revidert budsjett 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver la 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
2019, ikke var behandlet i våre medlemskommuner.
Situasjonen er dessverre den samme ett år etter at kommunene la fram et forslag til tilleggsavtale,
hvor man forsøkte å klargjøre de økonomiske rammene gjennom avtaleforslaget og andre spørsmål
for virksomheten i regionrådet i 2020 og senere.
Regionrådet for Fjellregionen gjorde 20. november 2019 følgende 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.
Dette vedtaket bygde på en forutsetning om at alle midlene i forslaget til partnerskapsavtale omtalt
som utviklingsarbeid (2,5 millioner kroner fra fylkeskommunen og minimum 1 million kroner fra
kommunene) kunne disponeres gjennom budsjettbehandlingen i sin helhet.
Det ble 30. oktober 2020 gjennomført et møte mellom toppledelsen i Innlandet fylkeskommune og
regionrådslederne med partnerskapsavtalen som tema, etter at det gjennom skriftlig og muntlig dialog
med administrasjon er skapt tvil om tolkningen av avtaleforslaget. Ett sentralt spørsmål er om

kommunene må bidra med et betydelig tilleggsbeløp til virksomheten i regionrådet ut over «minimum 1
million kroner».
Møtet ble oppfattet som positivt, men det gjenstår i skrivende stund fortsatt å se om forutsetningene i
budsjettet vil holde.
Arbeidsutvalget i regionrådet gjorde i mai vedtak om å bevilge 600.000 kroner til arbeidet med
koronatiltak, som er gjennomført i samarbeid med Klosser Innovasjon, Rådhuset Vingelen,
Rørosregionen Næringshage og Destinasjon Røros. Dette ble mottatt svært positivt i næringslivet og
kommunene, og det er orientert om dette både i arbeidsutvalget og på andre måter.
I september vedtok arbeidsutvalget å bevilge 200.000 kroner til et arbeid med å framskaffe
bedre grunnlag for arbeidet med bedre mobildekning. Dette er iverksatt i samarbeid med Ren
Røros Digital, som skal legge fram resultatet av en kartlegging av situasjonen før nyttår. Det er
foreløpig noe uklart når en plan for det videre arbeidet kan være klar.
Begge disse tiltakene ble finansiert med ubrukte utviklingsmidler i budsjettet, som i det vedlagte
forslaget dermed er redusert til 221.000 kroner.
Det reviderte budsjettforslaget inneholder også to poster av teknisk karakter. Det er lagt inn 300.000
kroner til «Sammen om rett aktivitet for alle», inkluderingsarbeidet som drives i samarbeid av
Tynset Idrettsforening (TIF), internasjonalt råd i Tynset kommune og regionrådet. Dette er midler som
er bevilget av staten og utbetales via fylkeskommunen og regionrådet til TIF. Beløpet er derfor ført
som en inntekt fra fylkeskommunen i budsjettforslaget.
I tillegg er det lagt inn 60.000 kroner til «Ungdomskonferanse Fjellnettverket», som regionrådet har
påtatt seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre på vegne av Fjellnettverket. Denne konferansen
skulle gjennomføres helga etter at korona-alarmen gikk i mars, men måtte utsettes på ubestemt tid.
Kostandene er knyttet til planleggingen, gjennomført av Tolga 2020, og konferansestedet i Valdres
som fikk en meget sen kansellering. Kostandene dekkes etter avtaler av staten og andre, og er ført
som inntekt fra staten i budsjettforslaget.
De mange usikkerhetene gjør det ikke mulig å legge fram en prognose for årets resultat, men
administrasjonen har god kontroll på kostandene på de områdene som ikke er avhengig av utfallet av
behandlingen av forslaget til partnerskapsavtale.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 56/2020: Handlingsplaner og organisering – status
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver har i tråd med tidligere vedtak lagt ut oppdatert status for Handlingsplan 2019-2020 for
Regionrådet for Fjellregionen på vår hjemmeside, og denne kan leses her:
https://fjellregionen.no/_aurora/media/d9f07b56-fd17-46c8-bcda-6e4aa09897bb?32f07a9c-e1674a12-9ec5-1e9f8a652be9

Den oppdaterte statusen forteller at det er arbeidet med alle hovedaktivitetene, noen er avsluttet og
andre vil kreve mer tid eller dreier seg om kontinuerlige prosesser – ikke minst i forhold til
interessepolitikk.
På noen områder må det besluttes et eventuelt videre arbeid i forbindelse med behandlingen av
Handlingsplan 2021-2022 for Regionrådet for Fjellregionen. Dette gjelder etter regionrådgivers
vurdering spesielt følgende:
-Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk arbeid
-Oppfølging av vedtatt kommunikasjons- og markedsplan i juni 2019, der kommune fikk ansvar for
flere oppgaver
Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 ble vedtatt i juni. Denne skal følges opp
med toårige handlingsplaner med konkrete tiltak.
Det er tre hovedmålsettinger:
• Det skal utarbeides en felles strategi for gjennomføring av FNs bærekraftsmål i
Fjellregionen. Dette skal blant annet gjøres gjennom et felles kunnskapsgrunnlag for
kommunale klima- og energiplaner. Tiltak iverksettes gjennom kommunale
handlingsplaner.
• Fjellregionen skal i løpet av perioden sikres full bredbåndsdekning og vesentlig
oppgradering av dagens mobildekning.
• Landbruket og tilstøtende næringer skal ha forutsigbare rammer som legger grunnlag
for økt selvforsyningsgrad, trygghet for investeringer og bredde i bruksstørrelse i
regionen. En vesentlig forutsetning for utvikling av landbruket i Fjellregionen er
utmarksbeitet.
Hele planen kan leses her: https://fjellregionen.no/regionradet-styrende-dokumenter
Det har vært enighet om at arbeidet med å avklare konkrete arbeidsoppgaver må skje parallelt med at
en framtidig organisering av regionrådet avklares i forbindelse med partnerskapsavtaler mellom
Innlandet fylkeskommune og kommunene.
Toppledelsene i kommunene valgte i juni å nedsette ei gruppe med fire medlemmer, ordførerne Runa
Finborud, Bjørnar T. Jordet, rådmann Anne Lise Trøen og kommunedirektør Torill Tjeldnes, som skal
utarbeide forslag til organisering.
Det ble i september bestemt at saken utsettes «og at det gjennomføres et møte med ordførere og
rådmenn før saken behandles videre. I dette møtet må også budsjett for 2021 drøftes.»
De manglende avklaringene rundt partnerskapsavtalen har ikke gjort det mulig å gjennomføre dette
møtet før i forkant av dagens møte i arbeidsutvalget, noe som selvsagt også har vanskeliggjort
arbeidet med budsjett for 2021 og økonomiplan. Det vises til omtale i saken om dette.
Regionrådsleder Runa Finborud vil oppsummere status og plan for videre arbeid med organisering og
Handlingsplan 2021-2022. Det er regionrådgivers vurdering at det er naturlig at dette også blir fulgt
opp med orientering og dialog under det utsatte møtet i regionrådet onsdag 2. desember.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 57/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver legger fram et forslag til budsjett for 2021 og Økonomiplan til og med 2023 med de
samme usikkerheter som det er redegjort for i saken om revidert budsjett for 2020.
Budsjettforslaget bygger på de samme forutsetningene, men det er tatt høyde for at fylkeskommunen
og kommunene blir enige om en avtale som innebærer at det vil påløpe kostnader for oppgaver som
tidligere er dekket i sin helhet av fylkeskommunen. Dette er nedfelt i paragraf 5 i vedtektene, der det
heter at «Hedmark fylkeskommune har arbeidsgiver-, personal og økonomisk ansvar for de fast
ansatte i administrasjonen og driften av kontorene.» Og i paragraf 7 heter det at «Eventuell melding
om uttreden fra samarbeidet må skje skriftlig i en valgperiode og gjøres gjeldende fra neste
valgperiode.»
Da Holtålen kommune vedtok å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen i 2018, ble det avklart
at de økonomiske forpliktelsene skulle gjelde for 2019 i tråd med vedtektene. Røros kommune vedtok
å melde seg ut før valget i fjor høst, og har derfor ikke de samme forpliktelsene i 2020.
I budsjettforslaget for «arbeidsutvalget/interessepolitikk» er det lagt inn 500.000 kroner til
husleie, økonomitjenester og andre administrasjonskostnader. Om dette er tilstrekkelig, gjenstår
å se siden det er uavklart hvem som skal være vertskommune (om det ikke blir en annen
organisering) og løse disse oppgavene framover. I tillegg kommer kostandene til daglig
leder/regionrådgiver, som er videreført med 900.000 kroner. Øvrige budsjettposter er også videreført.
Budsjettposten er dermed totalt på 1 963.000 kroner etter at koronakostander på 600.000 kroner i
2020 er tatt ut.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
«Fjellungdom i klimaskiftet» er videreført med 1 250.000 kroner i tråd med tidligere vedtak om
dette arbeidet, som dreier seg om entreprenørskapsarbeidet i skolene gjennom Ungt Entreprenørskap
Innlandet, klimatoppmøte for ungdom og deltakelse på verdens forbrukerdag.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan, men det må arbeides for ytterligere ekstern finansiering
spesielt fra 2022.
«Ungdomskonferanse Fjellnettverket» er budsjettert med 290.000 kroner (totalt 350.000 kroner i
2020 og 2021). Dette arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Fjellnettverket og finansieres i sin helhet
av staten og andre om koronasituasjonen tillater gjennomføring senere enn planlagt.
Dette er ikke videreført i forslaget til økonomiplan, og er et tiltak vi eventuelt får komme tilbake til
senere.
«Sammen om rett aktivitet for alle» er budsjettert med 500.000 kroner. 300.000 kroner av dette
er bidrag fra staten gjennom deltakelse i folkehelseprogrammet Ung4Reg, og midlene overføres til
Tynset idrettslag som prosjekteier og regnskapsansvarlig.
Deltakelsen i folkehelseprogrammet gjør at dette inkluderingsarbeidet kan fortsette fram til 2025 med
minst tilsvarende statlig finansiering om ikke Stortinget endrer rammen i de årlige budsjettene.

Resultatet av dette arbeidet er som det framgår av vedlagte rapport for 2019, meget gode. Arbeidet
skal nå i tråd med vedlagte prosjektplan utvides med erfaringsutveksling og bistand i flere kommuner i
Fjellregionen.
Prosjektleder Sergio Chavez og styringsgruppa, hvor regionrådgiver Rune Jørgensen er nestleder,
gjennomfører nå en møteserie i kommunene med offentlige og frivillige organisasjoner for å klarlegge
hvordan samarbeidet kan utvikles. Dette gjelder også i forhold til metodeutvikling sammen med
«Språk og kulturtolken – Trygge foreldre gir aktive barn», som er iverksatt i Tolga kommune.
Regionrådet for Fjellregionen har til nå ikke bidratt økonomisk til dette arbeidet, men regionrådgiver
har deltatt aktivt i styringsgruppa og ikke minst i forhold til å oppnå ekstern finansiering. Dette arbeidet
pågår kontinuerlig, og det er så langt skaffet bidrag på rundt 1,5 millioner kroner fra eksterne aktører
Med forankring i Strategisk plan om satsing på ungdom, å bidra til inkludering, flere av FN’s
bærekraftsmål og utvidelsen av arbeidet i flere kommuner, foreslår regionrådgiver et bidrag på
200.000 kroner fra regionrådet.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
«Strategi og tiltak FN’s bærekraftsmål» er budsjettert med 800.000 kroner. Det pågår et arbeid
for å avklare hvordan dette arbeidet kan gjennomføres sammen med kommunenes arbeid med klimaog miljøplaner og «Fjellungdom i klimaskiftet». Flere møter er i skrivende stund avtalt før behandlingen
av saken i arbeidsutvalget og regionrådet, og regionrådgiver vil gi oppdatert informasjon om dette
under behandlingen av saken.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
«Nye tiltak for hjemflytting/attraktivitet» er budsjettert med 400.000 kroner. Denne budsjettposten
er satt opp med bakgrunn i de klare formuleringene i Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen.
Det må avklares nærmere hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og hvilke nye tiltak som skal
prioriteres. Dette arbeidet er ikke iverksatt, men vil bli tema under behandlingen av Handlingsplan
2020-2021. Erfaringene fra samarbeidet med Rørosregionen Næringshage om blant annet Hematt,
som ble avlyst i vår, vil være en del av grunnlaget for vurderingene.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
Med disse forslagene er etter regionrådgivers vurdering alle midlene i forslaget til
partnerskapsavtale budsjettert til utviklingstiltak i tråd med gjeldende planer både i Innlandet
fylkeskommune og regionrådet.
All ekstern finansiering som ligger i budsjettforslaget er ikke endelig avklart, men regionrådgiver har
stor tro på at dette vil løses.
Det er lagt til grunn at det kommunale bidraget videreføres med 70 kroner per innbygger for å
oppfylle avtaleforslaget.
Dersom det er ønskelig å iverksette flere tiltak gjennom regionrådet, kan midler fra disposisjonsfondet
benyttes til dette – gjerne kombinert med ekstern finansiering. I forslaget til vedtak er det presisert at
arbeidsutvalget kan benytte midler fra fondet til å iverksette nye tiltak. En slik handlefrihet vil etter
regionrådgivers vurdering være fornuftig siden Handlingsplan 2021-2022 ikke er klar for behandling og
de andre usikkerhetene det her er redegjort for.
Som det framgår av vedlegget, er det et samlet budsjettforslag på vel 5,2 millioner kroner i 2021 og i
overkant av 4,9 millioner kroner i økonomiplanen for de påfølgende år. Forslagene er satt opp i
balanse med bruk av vel 138.000 kroner fra disposisjonsfondet per år.

Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023 vedtas og legges fram for
regionrådet til behandling (godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i
2021.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette nye tiltak innen budsjettrammen og ved bruk av
disposisjonsfond, og dette innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 58/2020: Møteplan 2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver velger å legge fram et forslag til møteplan for 2021 bygd på samme prinsipp som
tidligere med møte første onsdag i hver måned for arbeidsutvalget og to møter i regionrådet, med
unntak av at det ikke er lagt inn AU-møter i juli og august.

Måned

AU

Januar

Onsdag 06.

Februar

Onsdag 03.

Mars

Onsdag 03.

April

Onsdag 07.

Mai

Mandag 10.

Juni

Onsdag 09.

Regionråd

Merknad/annet
Agenda Innlandet Hamar 14. januar
Årsmøte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
planlegges siste uka i januar
Skapende Ungdomsmesse med koronavri
planlegges med flere arrangementer

Onsdag 26.

Strategiplan, regnskap mm i regionrådet
Vårmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen

Juli
August
September

Onsdag 01.

Oktober

Onsdag 06.

November

Onsdag 03.

Desember

Onsdag 01.

Onsdag 24.

Klimatoppmøte for ungdom, dato ikke endelig
fastsatt
Budsjett, handlingsplan mm i regionrådet
Høstmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen

Mai-møtet er lagt til mandag 10. av hensyn til møter i hovedutvalgene i Innlandet fylkeskommune
onsdag 5. mai. Juni-møtet er lagt til andre uka i måneden.
Etter nødvendige avklaringer om blant annet organisering, kan møteplanen endres om det er
formålstjenlig.
I kalenderen er det også lagt inn merknader om noen få andre arrangementer der regionrådet bør
være representert, om utviklingen i koronasituasjonen gjør at de kan gjennomføres.
Det er viktig å få avklart under behandlingen av saken om det er andre kjente hensyn som bør tas.

Forslag til vedtak:
Forslag til møteplan for 2021 vedtas.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 59/2020: 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
Iverksettelse av arbeid med strategi og kommunale planer – se budsjett 2021 og økonomiplan
Bredbåndsdekning/mobildekning
Ren Røros Digital gjennomfører oppdrag i forhold til arbeidet med bedre mobildekning
Landbruket
Biotown Fjellregionen med stor deltakelse
Interessepolitikk:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
Dialogmøte med SJ Norge om rutetilbudet og oppfølging
Mulighetsstudie gjenåpning av passasjertilbud Solørbanen
Felles arbeid for flytilbudet på Røros
Arbeidet med mobilitetsstrategi i gang i Innlandet fylkeskommune
o

Helsetjenester
Utredning om struktur tannklinikker i Innlandet fylkeskommune

o

Utdanningstilbud

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
Virkemiddelapparatet vurderes av Innlandet fylkeskommune

o

Andre aktuelle politiske spørsmål
Innspill/deltakelse i høring justiskomiteen på Stortinget om domstolstrukturen

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen med egen handlingsplan
Regjeringens ungdomspanel til Fjellregionen 27. november
SUM 2021 med koronavri
Hjemflytting og attraktivitet
Se budsjett 2021 og økonomiplan med forslag om midler
Forankring av utviklingsarbeid

Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
«Sammen om rett aktivitet for alle» - se budsjett 2021 og økonomiplan
Initiativ for felles internasjonalt råd
Andre aktuelle saker
Annet nytt fra Innlandet fylkeskommune

SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 60/2020: Eventuelt

