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Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen – høring
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet på sitt møte 3. februar sak om Strategisk
plan for Regionrådet for Fjellregionen. Saksutredningen følger på de neste sider.
Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak:
Justert utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen med følgebrev som
beskrevet legges ut på høring med frist 20.april for påfølgende behandling i arbeidsutvalget og
regionrådet i mai.
Det justerte forslaget følger bakerst i dette brevet.
Av protokollen fra AU-møtet framgår det at etter regionrådgivers vurdering ser de viktigste forskjellene
mellom de to utkastene stikkordsmessig ut til å være:
-

Forholdet til FNs bærekraftsmål: Skal det utarbeides en felles strategi for gjennomføring av
disse målene i Fjellregionen, eller skal de prege tiltak som gjennomføres?
Skal regionrådet ha som oppgave å «koordinere kommunikasjonsarbeid for å styrke
Fjellregionens omdømme og synliggjøre fortrinn og muligheter»?
Skal regionrådet ha som oppgave å koordinere utviklingsarbeid på områder
samarbeidspartnere ønsker?

Kommunene, Innlandet fylkeskommune og andre som ønsker å avgi høringsuttalelse innen fristen 20.
april, bes derfor spesielt om å vurdere disse spørsmålene. Andre innspill er selvsagt velkomne.
Dersom det er ønskelig med en orientering eller spørsmål, kan undertegnede kontaktes på telefon
95110577 eller e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 07/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Strategisk plan for Fjellregionen skulle etter planen ha vært rullert høsten 2019. Dette arbeidet ble ikke
iverksatt blant annet på grunn av usikkerheter rundt etableringen av Innlandet fylkeskommune og
vedtaket i Røros kommune om å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen på samme måte som
Holtålen kommune.
Gjennom to samlinger med ordførere og rådmenn i desember og januar, er det konkludert med at det
skal utarbeides Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen.
Dette innebærer at planen skal inneholde mål og strategier som er felles for de seks
medlemskommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune.
Forslaget til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene, som ikke er behandlet i
kommunene, er en del av grunnlaget for planen sammen med tidligere utarbeidet kunnskapsgrunnlag
og planer.
Dette medfører at strategiplanen har et smalere fokus enn tidligere, og at det tydeliggjøres hva som er
oppgavene til regionrådet og hva kommunene hver for seg eller gjennom samarbeid har ansvar for.
Det heter i utkastet at «Regionrådet for Fjellregionen har som hovedoppgave å fremme
interessepolitiske saker som er av betydning for regionen som attraktiv bosteds- og
næringsregion, koordinere ønsket arbeid og iverksette fellestiltak det er enighet om i egen regi
eller gjennom andre utviklingsaktører i regionen.
Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og gjennom
aktuelle samarbeidspartnere.»
De innspill som framkom gjennom samlingene med ordførere og rådmenn, er i vedlagte utkast forsøkt
ivaretatt gjennom dialog mellom politisk ledelse og regionrådgiver.
Regionrådgiver foreslår at planutkastet sendes på høring til kommunene og fylkeskommunen med frist
20. april, slik at endelig forslag kan behandles i arbeidsutvalget 4. mai og regionrådet 20. mai.
Planutkastet legges også ut på www.fjellregionen.no med invitasjon til å komme med innspill fra
andre.
Det legges til grunn at arbeidsutvalget i mellomtiden arbeider videre med organisering, konkrete
arbeidsoppgaver for regionrådet og starter arbeidet med Handlingsplan for 2021 -2022.
Gjeldende handlingsplan for 2019-2020 følges samtidig opp.
Kommunene og andre kan derfor i tillegg til å fremme synspunkter på selve planutkastet, gjerne
komme med konkrete innspill til interessepolitiske saker og fellestiltak som kan tas med i det videre
arbeidet i tiden som kommer.
Det er etter regionrådgivers vurdering påtrengende at avtaler mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune blir avklart så raskt som mulig. Dette er et viktig grunnlag for de beslutninger som må
tas om organisering og konkrete arbeidsoppgaver.
Kommunene presenterte et forslag til tilleggsavtale til vedtatt partnerskapsavtale i fylkestinget på et
dialogmøte med politisk og administrativ ledelse 4. november. I skrivende stund har kommunene, etter
det regionrådgiver kjenner til, ikke fått tilbakemelding som avtalt på møtet.

Kommunene varslet i desember om at «Det vil ikke være mulig for våre kommuner å behandle
forslaget til partnerskapsavtale uten en avklarende tilleggsavtale, som vi presenterte et forslag til på
vårt dialogmøte.»
Forslag til vedtak:
Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen legges ut på høring med frist 20.april
for påfølgende behandling i arbeidsutvalget og regionrådet i mai.

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024
(utkast)
Visjon
«Rom for å skape - tid til å leve»
Denne planen inneholder satsinger i Regionrådet for Fjellregionen, som er et samarbeidsorgan for Os,
Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner og Innlandet fylkeskommune. Planen bygger på
tidligere utarbeidete kunnskapsgrunnlag og planer, og partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen
og kommunene.
I perioden 2020-2024 skal regionrådet samarbeide om følgende mål:
• 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.

Arbeidsmåter og øvrig samarbeid:
Regionrådet for Fjellregionen skal fremme felles interessepolitikk som bidrar til
rammebetingelser for innbyggere og næringsliv som øker attraktiviteten for bosetting og
etablering i Fjellregionen.
-

Regionrådet for Fjellregionen skal samarbeide om sentrale interessepolitiske saker som
infrastruktur, helsetjenester, utdanningstilbud og rammebetingelser for næringslivet.

-

Regionalt utviklingsarbeid skal forankres i den enkelte kommune og gjennom god
kommunikasjon med regionrådets samarbeidspartnere.

-

Regionrådet skal bidra til økt innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning knyttet til vår
felles kultur med røtter i fjellandbruket

-

Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til interkommunale
tjenester

-

Ungdommen skal involveres gjennom det frivillige samarbeidet i Ungdomsrådet for
Fjellregionen.

Regionrådet for Fjellregionen utarbeider toårige handlingsplaner med konkrete tiltak for å følge opp
denne strategiske planen. Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer
og gjennom aktuelle samarbeidspartnere.

