PROTOKOLL fra møte 03/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

03. mars 2021

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien/digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet,
Linda Døsen, Mona Murud, Mari Gjestvang og Ole Einar Dalen.
Andre tilstede:

Hanne Varhaug Søberg (forlot møtet før behandlingen av sak 22/2021), Anne
Lise Trøen og Rune Jørgensen.
Espen Welin-Larsen og Per Halvorsen deltok under behandlingen av sak
19/2021.

Sak 15/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Det ble varslet fire saker under eventuelt:
- innspill til fylkesutvalget til behandlingen av sak om høring av Handlingsprogram for fylkesveier
- skadefellingsprosjektet
- felles markering 22. juli
- beiteprosjektet
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 16/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 03. februar 2021
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. februar 2021 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. februar 2021 godkjennes.

Sak 17/2021: Innspill til regjeringens arbeid med strategi for næringsutvikling i
fjell og innlandet (behandlet per e-post)
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at det er behov for en bred politikk for å styrke
næringsutviklingen i fjell og innlandet.
-Kommunene må ha økonomi til å yte gode og likeverdige tjenester nær folk.
- Fjellområdene er store og med rike naturressurser, som er viktige både for lokalsamfunnene, det
norske storsamfunnet og globalt. Storsamfunnet må i større grad akseptere dette, og forholde seg til
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blant annet de spesielle vilkårene for den viktige matproduksjonen og beredskapen disse samfunnene
utfører for oss alle.
- Et bredt sett med virkemidlene må tilpasses lokale behov og muligheter til å utnytte naturressurser
som utmarksbeite, vannkraft og naturopplevelser.
- Det bør umiddelbart etableres en ordning som sikrer driften av lokale studiesteder som
Tynset Studie- og høyskolesenter, som er viktige for å gi desentraliserte og fleksible tilbud
tilpasset de lokale behovene.
-Staten må ta ansvar for at bredbånds- og fiberløsninger, som også omfatter mobiltelefoni,
bygges ut over hele landet i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt.
-Det bør iverksettes tiltak som sørger for at både statlig og fylkeskommunal virksomhet
bevares og flyttes ut/etableres i distriktene i sentraliseringsklassene 5 og 6.
Det vises for øvrig til innspillene i saksutredningen.
Denne saken ble behandlet per e-post på grunn av tidsfrist, og det kom ingen forslag til
vedtaksendring.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at det er behov for en bred politikk for å
styrke næringsutviklingen i fjell og innlandet.
-Kommunene må ha økonomi til å yte gode og likeverdige tjenester nær folk.
- Fjellområdene er store og med rike naturressurser, som er viktige både for lokalsamfunnene,
det norske storsamfunnet og globalt. Storsamfunnet må i større grad akseptere dette, og
forholde seg til blant annet de spesielle vilkårene for den viktige matproduksjonen og
beredskapen disse samfunnene utfører for oss alle.
- Et bredt sett med virkemidlene må tilpasses lokale behov og muligheter til å utnytte
naturressurser som utmarksbeite, vannkraft og naturopplevelser.
- Det bør umiddelbart etableres en ordning som sikrer driften av lokale studiesteder som
Tynset Studie- og høyskolesenter, som er viktige for å gi desentraliserte og fleksible tilbud
tilpasset de lokale behovene.
-Staten må ta ansvar for at bredbånds- og fiberløsninger, som også omfatter mobiltelefoni,
bygges ut over hele landet i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt.
-Det bør iverksettes tiltak som sørger for at både statlig og fylkeskommunal virksomhet
bevares og flyttes ut/etableres i distriktene i sentraliseringsklassene 5 og 6.
Det vises for øvrig til innspillene i saksutredningen.

Sak 18/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22
Forslag til 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.
Under behandlingen av saken framkom det flere endringer til justeringer som man var enige om.
Endringene er markert i rød skrift i den nye utgaven, som er gjengitt til slutt i protokollen.
Vedtak:
Utkast til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 med de endringer som
framkom i møtet sendes på høring til medlemmene og andre med frist til å levere innspill innen
tirsdag 27. april.

Sak 19/2021: Initiativ for kulturminne-satsing - orientering
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Styremedlem Espen Welin-Larsen og studierektor Per Halvorsen i Fjellugla Kompetanse AS ga en
muntlig orientering om sine planer for et fellesprosjekt.
I ordskiftet ble de rådet til en videre bearbeiding med flere samarbeidspartnere og klargjøring av
prioriterte innsatsområder.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 20/2021: NOU 2020:15 Det handler om Norge – høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Normann-utvalget har gitt en god beskrivelse
av utfordringene i distriktskommunene, og har lansert en rekke gode forslag til ny og forsterket
distriktspolitikk.
Følgende tiltak framheves:
- Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må fortsette, og det bør vurderes om den kan
utvides.
- Det må slås fast at staten må ta ansvar for at bredbånds- og fiberløsninger, som også
omfatter mobiltelefoni, bygges ut over hele landet.
- Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å utvikle et mer
velfungerende boligmarked) i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi.
- Innlandet bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd med
utvalgets anbefalinger, inkludert desentralisering av statlige og fylkeskommunale oppgaver.
Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å drive
etter rammestyring.
- Det bør umiddelbart etableres en ordning som sikrer driften av lokale studiesteder som Tynset
Studie- og høyskolesenter.
- Inntektsfordelingen bør endres i tråd med måten nordmenn bor og bruker fritiden sin på, slik at
økonomien til distriktskommuner med mange fritidsinnbyggere og stor gjennomgangstrafikk og
beredskapsansvar styrkes. Kommunene og fylkeskommunene må få økonomi som gjør det
mulig å gi likeverdige tilbud og tjenester.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Under behandlingen av saken ble det påpekt en skrivefeil i tittelen, som derfor er endret til NOU
2020:15.
Det ble foreslått en språklig endring i det femte strekpunktet, som framgår av vedtaket.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Normann-utvalget har gitt en god
beskrivelse av utfordringene i distriktskommunene, og har lansert en rekke gode forslag til ny
og forsterket distriktspolitikk.
Følgende tiltak framheves:
- Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må fortsette, og det bør vurderes om
den kan utvides.
- Det må slås fast at staten må ta ansvar for at bredbånds- og fiberløsninger, som også
omfatter mobiltelefoni, bygges ut over hele landet.
- Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å utvikle et

mer velfungerende boligmarked) i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum –
periferi.
- Innlandet bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd
med utvalgets anbefalinger, inkludert desentralisering av statlige og fylkeskommunale
oppgaver. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige
retningslinjer for å drive etter rammestyring.
- Sikre driften av lokale studiesteder som Tynset Studie- og høyskolesenter.
- Inntektsfordelingen bør endres i tråd med måten nordmenn bor og bruker fritiden sin
på, slik at økonomien til distriktskommuner med mange fritidsinnbyggere og stor
gjennomgangstrafikk og beredskapsansvar styrkes. Kommunene og fylkeskommunene
må få økonomi som gjør det mulig å gi likeverdige tilbud og tjenester.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 21/2021: Kollektivtilbudet på tvers i Innlandet fylkeskommune
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune finne løsninger som gir
et trygt og godt kollektivt transporttilbud for elever mellom Nord-Gudbrandsdal og Fjellregionen fra
kommende skoleår. Samtidig bes det om at det iverksettes et mer omfattende arbeid med god dialog
med kommunene/regionrådene for å skape flere kollektivtilbud som binder Innlandet sammen.
Mari Gjestvang opplyste under behandlingen av saken at det trolig kommer et forslag om en
prøveordning fra skoleåret 2021/2022, som ivaretar behovet for et tilbud fra Hjerkinn til Alvdal søndag
ettermiddag.
Rune Jørgensen informerte om at de foreløpige søknadstallene både til Storsteigen vgs og NordØsterdal vgs totalt sett ser ut til å være positive, men at det kan bli utfordringer i forhold til kokk og
servitør ved NØVGS og hest og dyrefag ved Storsteigen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune finne løsninger
som gir et trygt og godt kollektivt transporttilbud for elever mellom Nord-Gudbrandsdal og
Fjellregionen fra kommende skoleår. Samtidig bes det om at det iverksettes et mer omfattende
arbeid med god dialog med kommunene/regionrådene for å skape flere kollektivtilbud som
binder Innlandet sammen.

Sak 22/2021: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at med den situasjonen som nå er skapt, ser vi
to mulige alternativer for sykehusstrukturen i Innlandet.
Det ene er lokalisering av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, ett av sykehusene på vestsiden av
Mjøsa flyttes til Elverum, akuttsykehuset på Tynset består og oppgraderes og det satses mer på
lokalmedisinske sentre (LMS) og prehospitale tjenester.
Det andre er at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer opprettholdes, hovedsykehuset lokaliseres til
Hamarregionen på aksen Hamar/Elverum, akuttsykehuset på Tynset består og oppgraderes og det
satses mer på lokalmedisinske sentre (LMS) og prehospitale tjenester.
Vurderingen av hva som er det primære valget kan oppleves forskjellig i kommunene i Fjellregionen.
Det må uansett valg for hovedsykehus raskt legges til rette for videreutvikling og modernisering av
akuttsykehuset på Tynset for å kunne øke operasjonskapasiteten, og opptaksområdet bør utvides.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Under behandlingen av saken ble det utarbeidet et omforent forslag til vedtak der det meste av
saksutredningen er med, men der den andre alternative løsningen begrenses til «aksen
Hamar/Elverum».
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjorde allerede i 2017 et vedtak der det blant
annet heter at «den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF må innebære at
divisjonen på Tynset består som et lokalsykehus med akuttfunksjon både innen kirurgi og
indremedisin med lokal ledelse». Samtidig støttet man forslaget om en hovedsykehusmodell,
men poengterte at «det er nødvendig med ytterligere avklaringer før det kan tas stilling til
hvilken modell dette skal være.»
Det er tidligere uttalt at «målet er å sentralisere det man må, og desentralisere det man kan».
Det er gjennom mange år jobbet frem en politisk enighet blant annet gjennom en politisk
referansegruppe, som har representanter fra alle regioner, KS, SI, fylkeskommunen og
brukerorganisasjoner i Innlandet. I denne gruppa har flertallet hatt et ønske og en forståelse av
at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua med lett tilgjengelighet både fra øst- og vestsiden
av Mjøsbrua.
Det har underveis i prosessen blitt slått fast at to av de eksisterende sykehusene i
Mjøsområdet skal opprettholdes, i tillegg til hovedsykehuset. Dette skal være et elektivt
sykehus og et akuttsykehus. I tillegg videreføres akuttsykehuset på Tynset og det skal satses
mer på lokalmedisinske senter (LMS) og prehospitale tjenester.
Helse sør-Øst har nå utredet et forslag knyttet til hvor disse sykehusene bør plasseres.
Utredningen foreslår at det elektive sykehuset skal legges til Gjøvik, akuttsykehuset på
Lillehammer og hovedsykehuset i Brumunddal. I tillegg planlegges det et LMS på Elverum
sammen med en ny base for luftambulansen.
Forslaget har skapt store reaksjoner fra flere hold. Helseministeren og foretaket informerte
nylig i et møte med kommunene om at de har en ambisjon om å lande den endelige strukturen
før sommeren, og ønsker svar på fire spørsmål som her vurderes fortløpende:
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?
Vurdering: Dagens funksjonsfordeling innebærer at man har det komplette
akuttfunksjonstilbudet spredt på flere sykehus i Innlandet. Hvis man har komplekse eller
sammensatte diagnoser, innebærer dette at man må påregne å bli transportert mellom de
ulike sykehusene for en fullverdig behandling. Dette er kanskje den største utfordringen
både for pasientene og ansatte, og er lite økonomisk bærekraftig.
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til en helhetlig sykehusstruktur i
Innlandet?
Vurdering: Med den situasjonen som nå er skapt, ser vi to mulige alternativer. Lokalisering
av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, ett av sykehusene på vestsiden av Mjøsa flyttes til
Elverum, akuttsykehuset på Tynset består og oppgraderes og det satses mer på
lokalmedisinske sentre (LMS) og prehospitale tjenester.
Det andre er at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer opprettholdes, hovedsykehuset
lokaliseres til aksen Hamar/Elverum, akuttsykehuset på Tynset består og oppgraderes og
det satses mer på lokalmedisinske sentre (LMS) og prehospitale tjenester.
Vurderingen av hva som er det primære valget kan oppleves forskjellig i kommunene i
Fjellregionen.
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten?
Vurdering: En samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele SIHF i et nytt hovedsykehus støttes.
Hovedsykehuset bør ligge enten ved Mjøsbrua (Moelv) eller på aksen Hamar/Elverum, jfr
vårt svar på spørsmål 2. Det må legges til rette for videreutvikling og modernisering av

akuttsykehuset på Tynset for å kunne øke operasjonskapasiteten, og opptaksområdet bør
utvides. Etablering/videreutvikling av LMS på Hadeland, Fagernes og Otta støttes, og det
samme gjelder videreutvikling av DPS på alle de nevnte steder.
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til å
gjøre den anbefalte løsningen bedre?
Vurdering: Ved å justere den geografiske fordelingen av funksjoner som omtalt i svarene
på spørsmål to og tre, vil man kunne sikre en bedre fordeling av funksjoner og bidra til å
skape nærhet og trygghet for pasientene i Innlandet.
Det er viktig å se Tynset inn i det helhetlige bilde i SI, slik at Tynset kan tilby
komplementerende tjenester til beste for hele Innlandet og andre deler av landet, samtidig som
de ivaretar lokalbefolkningens trygghet og behov som akuttsykehus. Derfor må utbedringer
startes og sluttføres i god tid før hovedsykehuset står klart.

Sak 23/2021: Orienteringer
Bredbåndsdekning/mobildekning
Rune Jørgensen orienterte om at felles søknad er levert, og det må nå tas initiativ for å avklare
hvordan kommunene skal arbeide videre med realisering.
Interessepolitikk:
o

Utdanningstilbud
Mari Gjestvang orienterte om at fylkeskommunens arbeid med voksnes læring er
forskjøvet noe i forhold til tidligere informasjon, og kommer på høring i vår.

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
Rune Jørgensen informerte om tre vedtak i hovedutvalget for næring
- om oppdragsbrevet til Innovasjon Norge, der det i saksutredningen heter at IN blant
annet skal prioritere tilstedeværelse innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet
-om oppdragsbrevet til SIVA, der det ikke er bevilget midler til Rørosregionen
Næringshage. Begrunnelsen for dette må undersøkes nærmere.
- om styringsdokument for reiselivet, der administrasjonen ikke fikk gjennomslag for
sitt forslag om å sette betingelser for strukturen. Denne saken skal også behandles i
fylkesutvalget 9. mars.

Andre aktuelle saker
Mari Gjestvang informerte om at det arbeides med flere strategier i fylkeskommunen, og at både saker
som voksnes læring og handlingsprogram for fylkesveier kommer på høring om kort tid.

Sak 24/2021: Eventuelt
- Innspill til fylkesutvalget til behandlingen av sak om høring av Handlingsprogram for
fylkesveier
Merete Myhre Moen oppfordret til at fylkesutvalget skal gjøre endringer i forslaget til handlingsprogram
for fylkesveier, der blant annet gang- og sykkelveier utenfor Mjøsområdet og jernbaneundergang på
Tynset blir prioritert opp. Og Bjønar T. Jordet supplerte med at standard-kravene for gang- og
sykkelveier bør vurderes annerledes for eksempel langs E6 og i bygder.

- Skadefellingsprosjektet
Merete Myhre Moen tok opp spørsmålet om kommunene skal ta risikoen på å fortsette arbeidet noe i
påvente av avgjørelse om fortsatt prosjektfinansiering fra Statsforvalteren. Det er antydet en kostand
på rundt 75.000 kroner.
Linda Døsen orienterte om at det ligger et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget om skadefelling som
foreløpig ikke har flertall, og oppfordret alle til å arbeide for at dette skal få gjennomslag. I forslaget er
skadefellingsarbeidet i vårt område framhevet positivt.
Konklusjon: Arbeidet i forhold til skadefelling fortsetter i påvente av avgjørelse om søknad om
videre innsats. Ordførerne oppfordres til å følge opp håndteringen av saken i Stortinget og
støtte et eventuelt ordfører-opprop, som Linda Døsen arbeider fram.
- Felles markering 22. juli
Kristin Langtjernet reiste spørsmål om hvorvidt det er interesse for å lage en felles markering 22.juli –
10 år etter angrepet på Utøya og regjeringskvartalet.
Konklusjon: Det arbeides for en felles markering, og Kristin Langtjernet tar ansvaret for å
iverksette planlegging.
- Beiteprosjektet
Merete Myhre Moen tok opp spørsmålet om deltakelse i styringsgruppa for beiteprosjekt under ledelse
av NIBIO.
Konklusjon: Linda Døsen blir politisk representant med administrative representanter fra
Alvdal/Tynset og Tolga.

Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
(utkast behandlet i arbeidsutvalget 3. mars 2021 og sendes på høring)
Denne handlingsplanen inneholder tiltak som skal iverksettes i tråd med Strategisk plan for
Regionrådet for Fjellregionen, vedtatt i juni 2020.
Strategiplanen er gjengitt i svart tekst, mens utkastet til handlingsplan er gjengitt i blå tekst.

Visjon
«Rom for å skape - tid til å leve»
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.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-bidra økonomisk til felles kunnskapsgrunnlag for kommunale klima- og energiplaner og etablering av
samarbeid med FOU-miljøer
Ansvar: Arbeidsutvalget
-gi innspill til regionale planer, strategier og i andre interessepolitiske sammenhenger til Innlandet
fylkeskommune, statlige organer og andre
Ansvar: Arbeidsutvalget
-utarbeide en felles strategi for gjennomføringen av FNs bærekraftsmål i Fjellregionen med prioritering
av fellestiltak
Ansvar: Arbeidsutvalget i nært samarbeid med ansvarlige for arbeidet med felles klima- og
energiplaner og andre samarbeidspartnere
-Fjellregionen skal i løpet av perioden sikres full bredbåndsdekning og vesentlig oppgradering
av dagens mobildekning.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
- gjennomføre en felles kartlegging, utarbeide felles søknad på vegne av kommunene for å bedre
mobildekingen og avklare det videre arbeid med realiseringen
Ansvar: Arbeidsutvalget i samarbeid med ansvarlige i kommunene
-drive interessepolitisk arbeid for full bredbåndsdekning og vesentlig oppgradering av dagens
mobildekning gjennom aktuelle aktører
Ansvar: Arbeidsutvalget
-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.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-prioritere og gjennomføre interessepolitisk arbeid for forutsigbare rammer som legger grunnlag for
nyrekruttering, økt selvforsyningsgrad, trygghet for investeringer og bredde i bruksstørrelse i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget

Arbeidsmåter og øvrig samarbeid:
- Regionrådet for Fjellregionen skal fremme felles interessepolitikk som bidrar til gode
rammebetingelser for innbyggere og næringsliv i Fjellregionen.
Sentrale interessepolitiske saker er:
▪ Infrastruktur og kollektivtilbud
▪ Helsetjenester
▪ Utdanningstilbud
▪ Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
▪ Andre aktuelle politiske spørsmål
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-gi fortløpende interessepolitiske innspill til ulike aktører i sentrale politiske saker og delta aktivt i
utarbeidelsen av regionale planer og strategier i Innlandet fylkeskommune, statlige organer og andre
Ansvar: Arbeidsutvalget
-fortsatt arbeide for utvikling av jernbanen med elektrifisering av Røros- og Solørbanen gjennom blant
annet å være sekretariat for Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Ansvar: Administrasjonen
-bidra til at stabilt tilbud i kjeveortopedi etableres i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget
-arbeide for at Regionrådet for Fjellregionen skal ha en styreplass og mer aktiv rolle i Fjellnettverket
Ansvar: Arbeidsutvalget
-etablere en fellesarena for det interessepolitiske arbeidet for informasjon, drøftinger og forankring.
Fellesarenaen kan opprette nettverk etter behov med administrativ bistand for felles informasjon,
drøfting og prioritering av forslag til utviklingstiltak i fellesskap mellom kommunene og andre aktører
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen
-Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap skal kjennetegne regionen. Ungdommen skal
involveres aktivt i utvikling av regionen gjennom det frivillige samarbeidet i Ungdomsrådet for
Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
- gjennomføre «Fjellungdom i klimaskiftet» med fokus på entreprenørskapsarbeidet i skolene,
Skapende Ungdomsmesse og klimatoppmøte for ungdom
Ansvar: Administrasjonen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Innlandet
-avklare videre arbeid med ungt entreprenørskap fra høsten 2022
Ansvar: Arbeidsutvalget
-fortsatt legge til rette for ungdomsmedvirkning gjennom å være sekretariat for Ungdomsrådet for
Fjellregionen
Ansvar: Administrasjonen

-Det skal samarbeides om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke attraktiviteten for
bosetting og etableringer.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-ta initiativ til et samarbeid for å utvikle og gjennomføre nye tiltak for tilflytting, øke attraktiviteten for
bosetting og etableringer i samarbeid mellom kommunene og andre aktører, herunder vurdere
rekruttering og felles stillingsutlysninger
Ansvar: Arbeidsutvalget

-Regionalt utviklingsarbeid skal forankres i den enkelte kommune og gjennom god
kommunikasjon med regionrådets samarbeidspartnere.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-avklare rammer for samarbeid med Innlandet fylkeskommune i tråd med partnerskapsavtalen
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen
-Regionrådet skal bidra til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
knyttet til vår felles kultur og røtter i fjellandbruket.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-bidra økonomisk og med aktiv deltakelse i styringsgruppa for «Sammen om rett aktivitet for alle – i
Fjellregionen»
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen
-arbeide for at Innovasjon Norge fortsatt skal være representert i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget
-utrede hvordan utvikling av reiselivet kan skje i fellesskap mellom kommunene og næringslivet
Ansvar: Arbeidsutvalget
-bidra økonomisk til iverksettelse av fellesprosjekter
Ansvar: Arbeidsutvalget
-utrede om regionrådet skal være sekretariat for felles internasjonalt råd
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen

Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og gjennom aktuelle
samarbeidspartnere.

