Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen
og andre ifølge liste

Dato 12.05.2021

Arkiv: A-2021

Jnr: 10238

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 26. mai 2021
Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:
Dato: onsdag 26. mai 2021
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset/Teams
Tid:
11.00 - 14.30
Regionrådet for Fjellregionen består av ordfører, varaordfører, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i de deltakende kommuner, en representant for
Ungdomsrådet for Fjellregionen, en representant for fylkesutvalget, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i Innlandet fylkeskommune.
Trøndelag fylkeskommune har i henhold til vedtektene observatør-plass, men benytter seg ikke
lengre av denne.
Administrasjonssjefene og representanten for Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett, øvrige
medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.
Saksliste:
Sak 01/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 02/2021: Fylkesveiene – orientering og dialog med Innlandet fylkeskommune
Sak 03/2021: Regnskap 2020
Sak 04/2021: Årsmelding/årsberetning 2020
Sak 05/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Sak 06/2021: Ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen
Sak 07/2021: Eventuelt

Orienteringen og dialogen med fylkeskommunen gjennomføres før lunsj ca. kl. 12.30.
Det bes om beskjed om hvem som vil være tilstede fysisk eller forfall til regionrådriver på e-post:
rune.jorgensen@innlandetfylke.no eller tlf 951 10 577.

Med vennlig hilsen
Runa Finborud
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

Vedlegg:
Forslag til årsmelding 2020
Innspill til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen med vurderinger og justert forslag
Ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen – notat fra arbeidsgruppe
Arbeidsutvalgets forslag til «Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal»

Regionrådet for Fjellregionen Post og besøksadresse: Aumliveien 4c, 2500 Tynset
www.fjellregionen.no E-post: post@fjellregionen.no

Org. nummer: 991025189

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 26.05 2021
Sak 01/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive
under protokollen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
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 26.05 2021
Sak 02/2021: Fylkesveiene – orientering og dialog med Innlandet
fylkeskommune
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Fylkesveiene har hatt stort fokus i det interessepolitiske arbeidet gjennom Regionrådet for
Fjellregionen gjennom mange år, og i det siste har arbeidsutvalget gjort to vedtak med betydning for
arbeidet framover.
På sitt møte 7. april behandlet arbeidsutvalget en sak om Vegnettsplan Innlandet, som er en
oversikt over hvilke funksjoner de ulike fylkesveiene skal ha.
Det er fire kategorier:
Funksjonsklasse B - regionale hovedveger
Veger med regional vegfunksjon, overordnet/regional betydning, relativt mye trafikk og viktige veger
for næringslivet. Sammen med riksvegene utgjør disse et overordnet transportnett. Disse vegene har
den største andelen lange reiser (over 50 km). De viktigste vegene som krysser fylkes- og
riksgrensene hører også med i funksjonsklasse B.
Funksjonsklasse C - lokale hovedveger
Veger med viktig lokal, men også en viss regional funksjon hvor hovedfunksjonen er viktige
forbindelsesveger mellom funksjonsklasse A og B og forbindelse til kommunesentrene. Disse vegene
brukes av trafikk med lange reiser, men reiselengden er gjennomgående lavere enn for klasse B.
Hovedveger/- gater i større tettsteder hører også med i funksjonsklasse C.
Funksjonsklasse D – lokale samleveger
Veger som binder sammen bygder og grender eller gir hovedatkomst til bygd eller grend. I
funksjonsklasse D vil det være en blanding av enkeltveger og kortere sammenhengende ruter.
Viktigste forbindelse til turistmål eller til større industriområde. Disse vegene har også en
samlefunksjon for trafikk til eller fra veger i funksjonsklasse B og C. Samleveger i byer og tettsteder
hører også med i funksjonsklasse D.
Funksjonsklasse E - lokale atkomstveger
Veger som kan være samleveger, men som mest domineres av atkomst til boliger og virksomhet langs
disse vegene. Transportfunksjonen er underordnet, vegen anses kun å ha lokal funksjon.

Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til sitt innspill til Handlingsprogrammet for
fylkesveier i september og ber om følgende endringer i høringsforslaget til Vegnettsplan:
FV 30 Koppang-Tynset oppgraderes fra C til B
FV 2222 Alvdal-Tolga oppgraderes fra D til C
På sitt møte 10. mai behandlet arbeidsutvalget en sak om høringsuttalelse om
Handlingsprogram for fylkesveier 2022-25/27, som har vært ute på høring.
Det er presentert følgende oversikt over investeringstiltak i Fjellregionen som er med i planen:
Prosjektnavn

Type tiltak

Kommune

Mill kr

Fv. 30 Tynset gr. Åsheim
Fv. 30 Tynset –
Rendalen gr.
Fv. 2222 Telneset –
Tolga stasjon
Fv. 2216 Hanestad
vertshus -Brakka
Fv. 29 Djupdalsbekk
bru
Fv. 2228 x Fv. 29
Gjelten bru

Utbedring

Rendalen

20

Utbedring

Tynset

20

Utbedring

Tolga

37

Utbedring

Rendalen

13

Bru

Alvdal

8

Gang-og sykkel

Alvdal

1

Detaljoversikten viser at de to første prosjektene skal påbegynnes i 2022 og fullføres året etter, mens
de øvrige tiltakene planlegges gjennomført de påfølgende år.
Forslaget innebærer at jernbaneundergangene både på Tynset og Alvdal er tatt ut av
programmet, og dette er ganske enkelt begrunnet med at de er for kostbare i forhold til de
økonomiske rammene.
Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen står fast på sine prioriteringer av FV 30, FV 29,
FV 2222, FV 26/FV28 og FV27, slik det framgår av vedtak 9. september 2020.
Jernbaneundergangene på Tynset og i Alvdal må inn igjen i handlingsprogrammet for fylkesveier, og
detaljprosjektering må startes opp umiddelbart.
Fylkeskommunen og staten må sammen ta ansvar for at nødvendige utbedringer av FV30 skjer
umiddelbart, og vurdere flere tiltak enn skisserte strakstiltak og planlagt asfaltarbeid utover året.

Etter et intenst arbeid de siste ukene både i kommunene, regionrådet og fylkeskommunen, gjorde
fylkesutvalget i Innlandet 11.mai et hastevedtak. Det innebærer at det skal settes i gang strakstiltak for
30 millioner kroner på FV30.

Fylkesutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak:
1. Det er behov for utbedring av FV30 på grunn av skader grunnet økt trafikk som omkjøringsveg for
RV3.
2. Fylkesutvalget vedtar at det iverksettes strakstiltak i år for 30 mill. kr. Det finansieres med 15 mill. kr
fra ubrukte planmidler og 15 mill. kr fra «Åpen post». Fylkesutvalget fatter dette vedtaket etter
kommuneloven § 11-8 («hasteparagraften»).
3. Finansiering av resten av utbedringstiltakene på FV30 må avklares i forbindelse med behandling av
nytt handlingsprogram for 2022-2025 og i de årlige budsjettene.
4. Dette prosjektet er trolig omfattet av den nye tilskuddsordningen for fylkesveger som skal gjelde for
2022 og fremover (omtalt i forslag til NTP). Kriteriene for støtte gjennom ordningen er fortsatt under
utredning. Administrasjonen bes om å søke om midler, når departementet åpner for dette.
5. Fylkesutvalget vil poengtere at fylkesvegene er viktige transportårer og beredskapsveger for
riksvegnettet både for gods- og persontrafikk. Det må nedfelles noen prinsipper for erstatning når
nasjonal trafikk omruter til annet vegnett og påfører skader. Staten må bidra til å dekke disse utgiftene
for å sikre framkommeligheten på omkjøringsvegene. Dette ble spilt inn fra Arbeidsutvalget for
fellesnemnda i Innlandet til NTP 2022-2033 og må følges opp med Samferdselsdepartementet.
Fylkesutvalget vil videre bemerke at det er nødvendig at inntektssystemet endres, slik at fordelingen
av midler til fylkeskommunene hensyntar lengden på fylkesvegnettet og det ansvaret den enkelte
fylkeskommune har for å sikre trygg framkommelighet.
Ordførerne har i tillegg bedt om et møte med flere departementer, og det heter blant annet i brevet:
«Vi anmoder om et snarlig møte med nødvendige organisasjoner for en gjennomgang av situasjonen
og hva som kan gjøres, og ber Innlandet fylkeskommune som veieier om å ta initiativet til dette.»
Innlandet fylkeskommune vil orientere om status, når og hvilket arbeid som skal iverksettes i løpet av
kort tid og asfaltprogrammet, og inviterer til en dialog om hva som kan gjøres framover. Seksjonssjef
drift, Arne Fredheim, og fagleder tilstand og vedlikehold, Johan Nøkleholm, vil delta.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering, og arbeidsutvalget fortsetter arbeidet med utbedringer og
investeringer på fylkesveiene.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 26.05 2021
Sak 03/2021: Regnskap 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 10. mai med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 37/2021: Regnskap 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen i 2020 er ført som en del av det totale regnskapet til
Innlandet fylkeskommune. Tidligere var det et eget regnskap for regionrådet, mens kostnadene for
administrasjonen ble dekt av og ført i fylkeskommunens eget regnskap.
Denne endringen har for 2020 gjort det noe utfordrende å skille mellom kostnader dekket av

fylkeskommunen i tråd med partnerskapsavtalen med kommunene, og utgifter dekket av regionrådet i
tråd med vedtatt budsjett. Regionrådgiver har fått opplyst at endringen også gjør at regnskapet er
revisorgodkjent som en del av regnskapet til Innlandet fylkeskommune, og at det dermed ikke er
behov for en egen revisorbehandling. Det legges heller ikke fram en balanse.
Tabellen under viser et resultat på 1,6 millioner kroner, og regionrådgiver foreslår at dette overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond og at 310.000 kroner av dette legges inn i revidert budsjett for
2021 som omtalt under.
Det kan være hensiktsmessig å skille mellom midler som står på disposisjonsfondet fra før og midler
som følge av partnerskapsavtalen, som det er knyttet noen betingelser til. Det må avklares med Os
kommune, som har ansvar for regnskapet fra 1. mai og ut året, hvordan dette skal gjøres teknisk og i
tråd med regelverket for regnskapsføring.

Prosjektrapport
Fjellregionen 2020
Prosjektutgifter
AU/Interessepolitikk (Fjellregionen)
Regionrådets disposisjoner (Fjellregionen)
Administrasjon
Kompetanseutvikling
Fjellungdom i klimaskifte
Markedsføringsstrategi/kommunikasj.
Ungdomskonferanse Fjellnettverket
Utredning mobilnett
Sammen om rett aktivitet
Andre utviklingstiltak

Regnskap
1 465 657

300 105
789 778
2 951
39 295
162 335
300 000
3 060 121

Inntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Refusjon er fra kommuner
Refusjoner fra andre (private)
Andre statilge overføringer
Renter av bankinnskudd
Egeninnsats prosjekter
IFK / budsjetttildeling

RESULTAT

193 900
1 065 910
95 900
467 408
47 560
2 819 350
4 690 028
- 1 629 907

Budsjett Avvik
2 063 800 598 143
600 000 299 895
1 250 000 460 222
100 000 97 049
60 000 20 705
200 000 37 665
300 000
221 000 221 000
4 794 800 - 1 734 679

1 138 800 150 000 181 000
250 000 3 075 000 4 794 800 -

-

193 900
72 890
54 100
286 408
47 560
250 000
255 650
104 772
1 629 907

Regnskapet viser et mindreforbruk på hele 1,7 millioner kroner i forhold til budsjetterte
kostnader.
Dette har sammenheng med at en rekke forhold var uavklart da forslaget til budsjett for 2020 ble lagt
fram, og hovedforklaringene er:
-

-

-

-

Det ble budsjettert med at regionrådet skulle dekke alle kostnader knyttet til regionrådgiver,
men resultatet ble halvparten av lønnskostnadene (ca 440.000 kroner).
Utbetaling til Os og Folldal kommuner for frikjøp av leder/nestleder ble ikke gjennomført og må
tas i 2021. Det foreslås at budsjett for AU/interessepolitikk styrkes med 80.000 kroner i
revidert budsjett for 2021.
Møte- og reisekostnader ble lavere enn budsjettert på grunn av koronapandemien.
Kostnader til UE Innlandet i forbindelse med noe bistand til kompetansearbeidet ble lavere
enn antatt, og skisse for arbeid for å øke søkningen til tilbud ved de videregående skolene ble
det ikke arbeidet videre med etter beslutning i arbeidsutvalget.
Egeninnsats er ikke regnskapsført (heller ikke som inntekt) i forbindelse med «Fjellungdom i
klimaskifte».
Utvikling av hjemmeside er ikke gjennomført i påvente av avklaringer om arbeidsoppgaver og
organisering framover.
Ungdomskonferanse for Fjellungdom (oppdrag på vegne av Fjellnettverket) ble ikke
gjennomført. I underkant av 40.000 kroner ble brukt til forberedelser, mens tilskudd fra Bufdir
på 217.000 kroner er inntektsført. Det foreslås derfor at budsjettposten videreføres i revidert
budsjett for 2021 med 180.000 kroner.
Noen kostnader til utredningen om mobilnett føres i 2021, og ser ut til å bli litt høyere enn
budsjettert. Det foreslås at 50.000 kroner legges inn i revidert budsjett for 2021.
Budsjetterte midler til «andre utviklingstiltak» på 221.000 kroner er ikke benyttet.

Kostnadsøkningen på i alt 310.000 kroner for 2021, som det her er redegjort for, finansieres ved bruk
av disposisjonsfond/partnerskapsfond etter nødvendige avklaringer med Os kommune.
Siden det foreløpig ikke er avklart en ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen, vil det trolig bli
nødvendig også med andre budsjettjusteringer for 2021 i tillegg til eventuell iverksettelse av nye
utviklingstiltak.
Inntektene er totalt 104.000 kroner lavere enn budsjettert, inkludert renteinntekter på 47. 560
kroner som tidligere er ført i balansen og kompensasjon for mva på 193.900 kroner som ikke
var budsjettert.
-

-

-

Refusjoner fra kommuner er lavere enn budsjettert på grunn av en feilføring av inntekt fra
Røros kommune på 100.000 kroner i fylkeskommunens regnskap, og dette vil bli rettet opp i
2021 sammen med en feilaktig belastning på av husleiekostnader på 80.000 kroner.
Refusjoner fra andre er mindre enn budsjettert på grunn av at bidrag fra FIAS Proff Miljøfond
på 50.000 kroner til «Fjellungdom i klimaskifte» inntektsføres i 2021.
Andre statlige overføringer er høyere enn budsjettert på grunn av utbetaling fra
Miljødirektoratet som var budsjettert i 2019, og overføringen av midlene fra Bufdir til
konferansen for fjellungdom, som det foreløpig er uklart når kan gjennomføres på grunn av
koronapandemien.
IFK/budsjettildeling er lavere enn budsjettert, fordi det ikke er bedt om delutbetaling av midler
fra tidligere Hedmark fylkeskommune til «Fjellungdom i klimaskifte». Inntil 550.000 kroner vil
komme som en inntekt i 2021 for prosjektperioden fra sommeren 2019.

Resultatet innebærer at Regionrådet for Fjellregionen vil ha 6,3 millioner kroner på
disposisjonsfond/partnerskapsfond, som kan benyttes til fellestiltak det blir enighet om å iverksette.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2020 slik det framgår av tabellen i saksutredningen.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai: «Regnskapet for 2020
godkjennes»
3. Det regnskapsmessige resultatet på 1.629.907 kroner overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond.
4. Budsjettet for 2021 økes med 310.000 kroner i tråd med saksutredningen ved revidering,
finansiert fra disposisjonsfond/partnerskapsfond.»

I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget heter det følgende:
«Rune Jørgensen orienterte, og informerte om en feil i saksutredningen. Det er ikke nødvendig å
legge inn 180.000 kroner til Ungdomskonferanse for Fjellungdom ved revidering av budsjett 2021,
fordi det allerede ligger inne et balansert budsjett med 290.000 kroner i inntekter og utgifter.
Han ba derfor om at i punkt 4 i forslaget til vedtak endres beløpet fra 310.000 til 130.000 kroner.
…..
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2020 slik det framgår av tabellen i
saksutredningen.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai: «Regnskapet for 2020
godkjennes».
3. Det regnskapsmessige resultatet på 1.629.907 kroner overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond.
4. Budsjettet for 2021 økes med 130.000 kroner i tråd med saksutredningen ved revidering,
finansiert fra disposisjonsfond/partnerskapsfond.»»

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2020 godkjennes.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 26.05 2021
Sak 04/2021: Årsmelding/årsberetning 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 10. mai med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 38/2021: Årsmelding 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver har i samråd med politisk ledelse forenklet årsmeldingen noe i forhold til tidligere
utgaver. Vedlegget med blant annet en detaljert oversikt over behandlede saker, er sløyfet. En egen
oppsummering er også tatt ut. En oversikt over representanter i ulike fora, som tidligere var med i
vedlegget, er innarbeidet.

I tråd med Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2020 og Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet
for Fjellregionen, har hovedfokus vært på det interessepolitiske arbeidet. I tillegg skapte
koronapandemien og etableringen av Innlandet fylkeskommune store utfordringer gjennom året.
Regionrådet tok i løpet av våren ansvar for å få etablert et hjelpeapparat for næringslivet i forbindelse
med koronapandemien, og finansierte arbeid utført av Rørosregionen Næringshage, Klosser
Innovasjon, Rådhuset Vingelen og Destinasjon Røros. I tillegg ble Tolga 2020 engasjert til å bistå i
forhold til kulturlivet. Regionrådgiver deltok aktivt i arbeidet med koordinering, interessepolitisk
oppfølging og på annen måte.
Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 ble vedtatt 23.juni 2020. Den forrige
strategiplanen hadde fokus på en bredere samfunnsutvikling i Fjellregionen, mens den nye planen er
begrenset til regionrådets eget arbeid.
Høsten 2020 ble det bevilget midler til å gjennomføre et kartleggingsarbeid i forbindelse med arbeidet
for en bedre mobildekning i medlemskommunene, som var et viktig grunnlag for en felles plan og
søknad fra kommunene på nyåret 2021.
Ingen nye utviklingstiltak med regionrådet som økonomisk ansvarlig er iverksatt utover dette.
Regnskapet viser et resultat på over 1 million kroner og gir et disposisjonsfond/partnerskapsfond på
over 6 millioner kroner, som øker handlingsrommet for å iverksette ønske utviklingstiltak i fellesskap.
Det vises til egen sak om regnskapet for detaljer i regnskapet.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2020, som også er årsberetning for 2020.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai :«Årsmelding 2020
godkjennes som årsberetning for 2020.»»

I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget heter det følgende:
Runa Finborud og Rune Jørgensen kommenterte noen av punktene i forslaget til årsmelding.
Bjørnar Tollan Jordet informerte om at Jo Esten Trøan har overtatt for Leif Vingelen som
opposisjonens representant i regionrådet, og dette redigeres inn i forslaget.
….
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2020, som også er årsberetning for 2020.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai:«Årsmelding 2020
godkjennes som årsberetning for 2020.»

Forslag til vedtak:
Årsmelding 2020 godkjennes som årsberetning for 2020.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 26.05 2021
Sak 05/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 10. mai med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 39/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjorde på sitt møte 3. mars følgende vedtak:
Utkast til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 sendes på høring til
medlemmene og andre med frist til å levere innspill innen tirsdag 27. april.
Det har kommet innspill fra følgende:
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Folldal kommune
Alvdal kommune
Os kommune
Tynset kommune
Rendalen kommune
Tufsingdal Bondelag
Av medlemmene har ikke Innlandet fylkeskommune og Tolga kommune levert skriftlige høringsinnspill.
IFK har varslet en politisk behandling av sak i fylkesutvalget 11. mai. Eventuelle endringsforslag fra
fylkeskommunen må derfor fremmes i regionrådets møte 26. mai, men det vil under behandlingen av
saken informeres om administrasjonens saksutredning til fylkesutvalget.
Kommunestyret i Tolga har drøftet saken, og ordfører Bjørnar Tollan Jordet vil orientere om
synspunktene som kom fram der.
Flere av innspillene, som er samlet i vedlagte notat, ble levert etter fristen. Det har derfor ikke vært
mulig å gjennomføre en grundig vurdering av innspillene og dialog med politisk ledelse om et endelig
forslag til handlingsplan. Dette vil derfor bli ettersendt eller framlagt under behandlingen av saken.
Forslag til vedtak:
Endringer som framkom under behandlingen av saken i arbeidsutvalget innarbeides i forslaget til
Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-21, og legges fram for regionrådet 26. mai med
følgende forslag til vedtak: «Handlingsplanen for 2020-2021 vedtas».»
I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget heter det følgende:
«Rune Jørgensen orienterte om at etter at sakspapirene ble lagt ut, er det kommet innspill fra
Livestock om at Hematt bør «være en naturlig del av handlingsplanen til regionrådet».
Videre behandler fylkesutvalget i Innlandet en sak om uttalelse 11. mai med positive tilbakemeldinger
uten konkrete endringsforslag, men det heter at «Handlingsplanen bør tydeligere beskrive
sammenhengen mellom regionrådets plan og de økonomiske virkemidlene som ligger i
partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene.» Dette bør det være mulig å følge opp
ved neste rullering.
Bjørnar Tollan Jordet orienterte om at under drøftingen i kommunestyret i Tolga framkom det i all
hovedsak støtte til det utsendte forslaget.
Runa Finborud gjorde oppmerksom på skrivefeil i forslaget til vedtak, det skal være handlingsplanen
for 2021-2022.

Rune Jørgensen gjennomgikk utsendt vedlegg med regionrådgivers vurderinger av innspillene, som
konkluderte med ett forslag om en endring om at det legges inn ett nytt punkt:
-

Ta initiativ til et samarbeid mellom kommunene og næringslivet om sommerjobber for ungdom
Ansvar: Arbeidsutvalget i samarbeid med Ungdomsrådet for Fjellregionen.

Bjørnar Tollan Jordet foreslo at «samarbeid» endres til «samtaler», noe som ble bifalt.
….
Vedtak:
Endringen som framkom under behandlingen av saken i arbeidsutvalget innarbeides i forslaget til
Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22, og legges fram for regionrådet 26. mai med
følgende forslag til vedtak: «Handlingsplanen for 2021-2022 vedtas».
Vedlagt følger innspill til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 med vurderinger
og justert forslag, slik det foreligger etter behandlingen i arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak:
Handlingsplanen for 2021-2022 vedtas.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 26.05 2021
Sak 06/2021: Ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken er behandlet i arbeidsutvalget flere ganger og senest 10. mai med følgende
saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 10.05. 2021
Sak 40/2021: Ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget har flere ganger fått informasjon fra arbeidsgruppa som skulle levere et forslag innen
utgangen av januar. I protokollen fra møtet 7. april heter det:
«Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Runa Finborud orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa, som foreløpig ikke har konkludert. Det er nå
lagt en plan som vil gjøre det mulig å behandle et forslag på AU-møtet 10. mai. I mellomtiden er det
nødvendig å ta stilling til hvem som skal utføre økonomitjenester fra 1. mai og kontorlokaler.
Runa Finborud la fram forslag til vedtak, som ble bifalt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget godkjenner at Os kommune overtar økonomitjenestene for Regionrådet for
Fjellregionen midlertidig inntil endelig organisering er på plass. Det betyr i første omgang fra 1.5.2021
og ut året.
Kommunedirektøren i Os inngår avtale med Innlandet fylkeskommune om dette.
Det inngås avtale om forlengelse av leie av kontorlokalene i Kompetansesenteret for andre kvartal
med mulighet for forlengelse. Regionrådsleder får fullmakt til å avklare leieforhold.»

Det er iverksatt tiltak i tråd med dette vedtaket for å gjøre overføringen fra Innlandet fylkeskommune til
Os kommune så smidig som mulig, og regionrådgiver har fortsatt kontor på Kompetansesenteret.
Arbeidsgruppa sitt forslag ettersendes og legges ut så snart det foreligger.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.»
I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget heter det følgende:
Bjørnar Tollan Jordet orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa og forslaget til samarbeidsavtale, som ble
gjennomgått i detalj.
Det ble enighet om følgende endringer, som legges inn i avtaleforslag som behandles av regionrådet
26.mai:
-

Navnet endres til Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal, uten Regionrådet for
Fjellregionen. Dette justeres i punkt 1 og 2.
I punkt 6 endres første setning til: Kommunene trer inn som likeverdige eiere av rådet.
I punkt 9 endres andre setning til: Ved oppløsning avtaler kommunene hvem som har ansvar
for oppbevaring av rådets arkiver.

Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Det ble utarbeidet et omforent forslag til vedtak, som fikk tilslutning.
Vedtak:
1. Justert forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene om «Interkommunalt politisk råd for
Nord-Østerdal» legges fram til behandling i Regionrådet for Fjellregionen 26.mai.
2. Det anbefales at regionrådet gjør følgende vedtak: «Regionrådet anbefaler kommunene å
vedta forslaget til samarbeidsavtale, som gjøres gjeldende fra 1. september 2021, og ber om
at saken behandles innen utgangen av juni».
3. Arbeidsutvalget har ansvar for at ny organisasjon er operativ fra 1. januar 2022.»
Notatet fra arbeidsgruppa følger vedlagt, og det samme gjør endelig forslag til samarbeidsavtale
anbefalt av arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak:
Regionrådet anbefaler kommunene å vedta forslaget til samarbeidsavtale, som gjøres
gjeldende fra 1. september 2021, og ber om at saken behandles innen utgangen av juni.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 26.05 2021
Sak 07/2021: Eventuelt

