Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen
og andre ifølge liste

Dato 09.06.2020

Arkiv: A-2020

Jnr: 10160

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen tirsdag 23. juni 2020
Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:
Dato: tirsdag 23. juni 2020
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
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 01/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 02/2020: Regnskap 2019
Sak 03/2020: Årsmelding/årsberetning 2019
Sak 04/2020: Orientering om regionrådets arbeid under koronapandemien
Sak 05/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024
Sak 06/2020: Eventuelt
Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00
Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@innlandetfylke.no
eller pr. tlf 951 10 577 til Rune Jørgensen.

Med vennlig hilsen

Runa Finborud
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

Vedlegg:
Regnskap 2019
Årsmelding 2019 med vedlegg
Forslag til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024

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

Org. nummer: 991025189

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.06. 2020
Sak 01/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive
under protokollen
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 23.06. 2020
Sak 02/2020: Regnskap 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 4. mai med følgende saksutredning:
«SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 23/2020: Regnskap 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2019 omfatter driften av arbeidsutvalget og selve
regionrådet samt prosjektfinansierte utviklingstiltak rådet er økonomisk involvert i.
Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådgiver, regionkoordinator og konsulent), som er
finansiert av og inngår i det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. For denne delen av
virksomheten er det for 2019 et totalt regnskap på om lag 2,1 millioner kroner uten kostnadene til
regnskap/revisjon.
Dette vil bli endret fra 2020 som følge av forslaget til partnerskapsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene.
Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak
og kr 15 til drift av arbeidsutvalget). I 2019 utgjorde dette totalt 1.123.750 kroner, hvorav kr 339.000
gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. Det ble i tillegg bevilget kr 111.825 til
AU fra disposisjonsfondet, som var ubenyttede midler fra 2018.
I 2019 bidro kommunene med ytterligere 240.000 kroner til finansiering av arbeidet med forsterket
innsats for entreprenørskaps-arbeidet i skolene. Det totale bidraget fra kommunene var derfor
1.363.750 kroner.
Det ble bevilget kr 577.602 fra disposisjonsfondet til dekning av redusert forventet inntekt i 2018 for
prosjekt SH Business Improvement. Dette forbeholdet ble kommentert i årsberetningen for 2018.
Regnskapet med totale inntekter på 2,91 millioner kroner er godt i samsvar med revidert budsjett,
mens utgiftene på 2,96 millioner kroner er nesten 700.000 lavere enn budsjettert. Det siste har
sammenheng med mindre forbruk i forhold til interessepolitisk arbeid og at prosjekter over flere år i
hovedsak er flatt budsjettert, mens kostnadene varierer fra år til år. Den høyere økonomiske
aktiviteten i regnskapet med en omsetning på i underkant av tre millioner kroner, kommer fra bidrag fra
fylkeskommunene, staten og næringsliv.

I denne tabellen som viser kostnadene fordelt på tiltak/prosjekter, er det noen mindre kroneavvik i
forhold til regnskapsskjema. Dette skyldes avrundinger. Renteinntekter og -kostnader samt bruk av
disposisjonsfondet på 689.427 kroner føres i balansen.
Regnskapet viser et brutto negativt driftsresultat på vel 55.000 kroner (før bruk av disposisjonsfond) og
et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 709.000 kroner, som kan tilføres disposisjonsfondet og
gjøre at om lag 4,3 millioner kroner kan benyttes til tiltak framover
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Den økonomiske aktiviteten gjennom regionrådet er kraftig redusert de siste årene, og regnskapet for
2018 viste inntekter på vel 15 millioner kroner og utgifter på i overkant av 11 millioner kroner.

Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er per dato meget tilfredsstillende.
Regnskapet viser en kassabeholdning på vel 4,7 millioner kroner ved nyttår og kortsiktige fordringer
på vel 105.500 kroner. Den kortsiktige gjelden var på vel 500.000 kroner.
Revisors uttalelse om regnskapet vil foreligge først etter at signert regnskap er levert, og vil bli lagt
fram for møtet i Regionrådet for Fjellregionen 20. mai.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2019 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 709.587 kroner overføres
disposisjonsfondet.»
I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget 4. mai, der det også ble vedtatt å utsette regionrådets
møte, heter det følgende:
«Rune Jørgensen gjorde under sin gjennomgang oppmerksom på at det det er en feil i teksten. Det
står at utgiftene er nesten 700.000 lavere enn budsjettert. Det riktige er nesten 600.000 kroner, og
dette rettes opp to steder i årsmeldingen også.
Det er også dialog mellom regnskapsfører og revisor om det som kan se ut til å være en feil i en note,
som eventuelt også justeres.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2019 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 709.587 kroner overføres disposisjonsfondet.»
Skrivefeilene er rettet opp i alle dokumentene.
Revisors uttalelse og eventuelt korrigert note blir lagt fram under behandlingen av saken.
Forslag til vedtak (under forutsetning av at revisor ikke har vesentlige anmerkninger):
Regnskapet for 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.06. 2020
Sak 03/2020: Årsmelding/årsberetning 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 4. mai med følgende saksutredning:
«SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 24/2020: Årsmelding/årsberetning 2019
Forslag til årsmelding for 2019 med vedlegg følger vedlagt.
I oppsummeringen heter det blant annet:
«Det interessepolitiske arbeidet i 2019 ble noe økt i forhold til året før, målt i antall høringsuttalelser –
fra 12 til 15. Listen over høringsuttalelser viser at regionrådet har engasjert seg på et bredt spekter av
samfunnsområder.

I tillegg kommer andre skriftlige innspill, deltakelse på en rekke arenaer og møtevirksomhet med ulike
samarbeidspartnere.
Dette gjelder også i forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark og
Oppland) fra 1. januar 2020.
Tynset kommune skulle i tråd med budsjettbehandlingen for 2019 overta ansvaret for driften og
utviklingen av Tynset Studie- og Høyskolesenter (TSH). Det var klart for å gjennomføre dette fra 1.
januar 2020, og kostnadene for driften i 2019 er belastet regionrådets regnskap etter dialog om dette i
arbeidsutvalget.»
I årsmeldingen er det også blant annet gitt en detaljert oversikt over status i forhold til tiltakene i
Handlingsplan 2019/2020 for regionrådets eget arbeid for å støtte opp om målene i Strategisk plan for
Fjellregionen.
Regionrådsleder Runa Finborud og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere enkelte kapitler
og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2019, som også er årsberetning for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2019 godkjennes som årsberetning
for 2019.»»
I protokollen fra møtet i arbeidsutvalget 4. mai, heter det følgende:
«Rune Jørgensen kommentere enkelte kapitler og viste til informasjonen gitt under behandlingen av
regnskapet.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2019, som også er årsberetning for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2019 godkjennes som årsberetning for
2019.»»
Forslag til vedtak (under forutsetning av at revisor ikke har vesentlige anmerkninger):
Årsmelding 2019 godkjennes som årsberetning for 2019.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.06. 2020
Sak 04/2020: Orientering om regionrådets arbeid under koronapandemien
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådets arbeid gjennom den siste tiden i forhold til koronapandemien har vært konsentrert om
fem områder:
• Håndtere konsekvenser av avlysninger/utsettelser av arrangementer - i første rekke
konferanse for fjellungdom og Hematt
• Bidra til formidling av viktig informasjon blant annet via Facebook (30.000 nådd i forhold til
oppfordringer til hyttefolk om å bli hjemme)
• Interessepolitisk arbeid mot fylkeskommunale og statlige organer - i hovedsak rettet mot
tiltakspakker av ulike slag
• Samarbeid med flere aktører om bistand til arbeidet med næringslivet
• Samarbeid med kultursjefene i kommunene med flere om tiltak i forhold til kulturaktørene

Vi etablerte tidlig et avtalebasert samarbeid med Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon og
Rådhuset Vingelen, og senere er også Tolga 2020 engasjert. Det er blant annet
• Gjennomført to spørreundersøkelser blant bedriftene i alle seks medlemskommunene
• Snakket med et sted mellom 300 og 400 bedrifter
• Etablert et hjelpeteam med deltakelse fra Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon,
Rådhuset Vingelen og Innovasjon Norge, som har bistått bedrifter med rådgivning i forhold til
støtteordninger, utviklingsmuligheter og andre utfordringer
• Gjennomført spørreundersøkelse blant kulturaktørene (supplert med direkte kontakt)
• Startet arbeid med fellestiltak i forhold til kulturaktørene
• Innspill fra bedrifter og kulturaktører er videreformidlet og brukt i arbeidet med tiltakspakker
Arbeidsutvalget bevilget på sitt møte 4.mai inntil 600.000 kroner til dette arbeidet, finansiert gjennom
reduksjon av budsjettposten «Andre utviklingstiltak».
Regionrådgiver vil gi en oppdatert informasjon om status.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.06. 2020
Sak 05/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 4. mai med følgende saksutredning:
«SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 31/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024
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 en prosess med blant annet ordførere og rådmenn ble det avklart at det var ønskelig med en
smalere plan enn tidligere, som kun omhandler arbeidet til Regionrådet for Fjellregionen.
Arbeidsutvalget behandlet sak om Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 på sitt
møte 3. februar 2020. I protokollen fra møtet heter det:
«Rune Jørgensen kommenterte det utsendte utkastet til strategisk plan.
Bjørnar T. Jordet presenterte et alternativt forslag, som gjennom dialogen ble justert på ett punkt.
Møtedeltakerne samlet seg om at det justerte forslaget fra Bjørnar T. Jordet sendes på høring med
følgebrev som også inneholder regionrådgivers vurdering av de viktigste forskjellene mellom
utkastene.
Disse ser 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?
Det justerte forslaget fra Bjørn T. Jordet er gjengitt til slutt i denne protokollen.

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.
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.»
Koronapandemien bidro til at flere av kommunene ikke fikk behandlet utkastet innen fristen, og på
arbeidsutvalgets møte 4.mai ble det derfor besluttet å utsette behandlingen til arbeidsutvalgets møte
8. juni og et regionrådsmøte i slutten av juni. Dette vil bli gjennomført tirsdag 23. juni.
Fra medlemmene er det levert følgende høringsuttalelser:

Innlandet fylkeskommune har administrativt svart at «Innlandet fylkeskommune støtter
endringen som ble gjort slik at FN's bærekraftmål kommer tydeligere fram i strategien. Ut over
dette har ikke fylkeskommunen ytterligere merknader.
Kommunestyret i Os gjorde følgende enstemmige vedtak:
Os kommune støtter utkast til strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen, med følgende endring:
I perioden 2020-2024 skal regionrådet samarbeide om følgende mål:
Ekstra kulepunkt nr. 4; (3 kulepunkt i opprinnelig utkast)
• Det skal utarbeides en felles strategi for samordning innen næringsutvikling, dette gjelder i
hovedsak å sikre tilstrekkelige næringsarealer i hele regionen. I denne strategien må det også
inngå koordinerende arbeid i hele regionen innen samordning av næringspolitikken.
Endring av kulepunkt 4 under arbeidsmåter og øvrig samarbeid; - Regionrådet skal bidra til økt
innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning.
Kommunestyret i Folldal gjorde følgende vedtak med 14 mot 3 stemmer:
Kommunestyret slutter seg til Utkast til strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 – 2024.
Punktet om infrastruktur må utvides til også å omhandle kollektivtilbudet.
Mindretallet ønsket å ta ut målsettingene om FNs bærekraftsmål og landbruket, og det heter i
forslaget:
Ikke fordi disse områdene ikke er viktige, men fordi det er vanskelig å se Regionrådets rolle i arbeidet
for å oppnå målene.
Folldal kommune ber om at det innarbeides mål knyttet til kollektivtransport og mål om allmenn og
tilfredsstillende veistandard i regionen i den strategiske planen.
Kommunestyret i Tolga gjorde følgende vedtak med 8 mot 7 stemmer:
Tolga kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024, med
følgende endringsforslag;
- Første strek-punkt endres til: «Regionrådet for Fjellregionen skal fremme felles interessepolitikk
som bidrar til gode rammebetingelser for innbyggere og næringsliv i Fjellregionen».
- «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til interkommunale
tjenester» – vurderes og ses i sammenheng med mandat og organisering av Regionrådet
Mindretallet ønsket følgende vedtak:
- første strekpunkt i rådmannens innstilling strykes
Nytt pkt 4 under mål:
- Regionrådet for Fjellregionen skal jobbe målrettet med markedsføring og tiltak for å øke
tilflyttingen.

Forslag om nytt pkt 2 under «Arbeidsmåter og øvrig samarbeid»:
Samarbeide om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem. I dette arbeidet skal felles jobbutlysninger
og bedriftsbesøk for rådgiverne i ungdomsskolen vurderes. Ungdomsrådet for Fjellregionen og
ungdomsrådene i kommunene skal involveres aktivt i arbeidet.
Nytt pkt 5 under mål:
Det skal utarbeides en felles strategi for samordning og koordinering av næringspolitikken i regionen,
der en i hovedsak legger vekt på å sikre tilstrekkelig med næringsarealer i hele regionen.
Kommunestyret i Tynset gjorde følgende enstemmige vedtak:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024,
med følgende endringsforslag;
- strekpunkt om «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til
interkommunale tjenester», tas ut
Nytt punkt 4 under mål:
- Regionrådet for Fjellregionen skal jobbe målrettet med markedsføring og tiltak for å øke
tilflyttingen.
Nytt punkt 2 under «Arbeidsmåter og øvrig samarbeid»
- Samarbeide om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem. I dette arbeidet skal felles
jobbutlysninger og bedriftsbesøk for rådgiverne i ungdomsskolen vurderes. Ungdomsrådet for
Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene skal involveres aktivt i arbeidet.
Kommunestyret i Alvdal gjorde etter at tre forslag om endringer var falt et enstemmig vedtak:
Alvdal kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024,
med følgende endringsforslag;
- strekpunkt om «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til
interkommunale tjenester», tas ut
Et mindretall (7-10) stemte for at strekpunktet «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for
samarbeid og dialog knyttet til interkommunale tjenester», skulle bli stående.
Et mindretall (6-11) stemte for at overordnet mål i Strategisk plan for Fjellregionen skulle videreføres
og mål og strategi for ungt entreprenørskap (gjengitt under)
Det overordnede målet lyder:
Styrke regionens attraktivitet og verdiskapingsevne med utgangspunkt i regionens fortrinn.
Dette skal oppnås gjennom målrettede aktiviteter innen følgende hovedinnsatsområder:
• Interessepolitikk
• Næringsutvikling
• Kompetanseutvikling
• Kommunikasjon
Bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege tiltak som iverksettes på alle
hovedinnsatsområder.
Kompetanseutvikling
Delmål: være ledende innen ungt entreprenørskap i Norge.
Strategi: involvere bedrifter, utdanningsinstitusjoner, ungdom og andre samarbeidspartnere for å
utvikle ungt entreprenørskap i regionen.
Et mindretall (2-15) stemte for et tillegg under punktet om landbruk om «Å legge til rette for økologisk
landbruk».
Rendalen kommune har ikke avgitt høringsuttalelse.
Ingen andre organisasjoner eller enkeltpersoner har levert innspill til planutkastet.

Regionrådgiver hadde ikke sett det nye utkastet til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
2020-2024 før behandlingen av saken i arbeidsutvalget i februar. En gjennomgang i ettertid har etter
hans vurdering gitt grunn til å stille flere spørsmål, behov for å klargjøre betydningen av flere av
punktene og mulige konsekvenser blant annet for pågående arbeid.
De spørsmål som ble stilt under behandlingen i februar og framkom av protokollen, er omtalt i
saksutredningene i Tynset, Alvdal og Tolga uten at det resulterte i konkrete forslag eller vedtak utover
det som framkommer av redegjørelsene over.
Disse forholdene sammen med behandling i flere av kommunene de siste dagene i mai, gjør at det
arbeides med et revidert utkast fram mot behandlingen av saken i arbeidsutvalget. Målet er at dette
skal foreligge til møtet eller bli sendt ut i forkant.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.»
Under behandlingen av saken i arbeidsutvalget 8. juni, orienterte regionrådsleder Runa Finborud om
et justert forslag til plan etter at ordførerne og regionrådgiver hadde gjennomgått høringsuttalelsene
og vurdert disse.
På denne bakgrunn ble det gjort følgende vedtak:
Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til møtet i Regionrådet for Fjellregionen 23. juni:
Forslag til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 godkjennes.
Planen rulleres høsten 2022.
Regionrådsleder vil orientere om det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Forslag til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 godkjennes.
Planen rulleres høsten 2022.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 23.06. 2020
Sak 06/2020: Eventuelt
Det vil bli orientert om kommunenes arbeid i forhold til TV-aksjonen høsten 2020.

