Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Notat for diskusjon og tilbakemelding fra formannskapene
Regionrådet for Fjellregionen vedtok på sitt møte 23. juni 2020 Strategisk plan for Regionrådet for
Fjellregionen 2020-2024. Denne planen skal følges opp med Handlingsplan for virksomheten gjennom
regionrådet i 2021- 2022.
Arbeidsutvalget ønsker i tråd med den strategiske planen en god forankring av tiltak. Derfor anmodes
formannskapene om å levere en skriftlige tilbakemeldinger på noen punkter i forhold til å sette opp
delmål, tiltak og ansvarlige for gjennomføring.
I dette notatet er hele strategiplanen gjengitt i sort skrift, mens utfordringene det bes om
tilbakemelding på er gjengitt i rød skrift. Formannskapene står selvsagt fritt til også å gi uttrykk om
synspunkter i forhold til andre punkter.
Planen er å sende et utkast på høring etter møtet i arbeidsutvalget 3. februar med sikte på endelig
behandling i regionrådet i mai. Derfor er det ønskelig at formannskapene drøfter utfordringene i januar
og så raskt som mulig sender innspill til rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Parallelt med dette arbeides det med en ny organisering av regionrådet som følge av
partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene, og at fylkeskommunen ikke
lengre ønsker å være medlem av regionrådene. Ei arbeidsgruppe skal legge fram et forslag innen
utgangen av januar.
Det er et mål å gjennomføre et felles formannskapsmøte digitalt i løpet av våren.

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.

Arbeidsutvalget mener at i arbeidet med en felles strategi for gjennomføring av FN’s bærekraftsmål, er
helheten viktig der mål og tiltak i forhold til alle 17 bærekraftsmålene bør vurderes før en velger ut og
prioriterer noen.
-

Støtter formannskapene denne tilnærmingen?
Konkrete innspill

I Regionrådets budsjett for 2021 er det lagt inn kr. 500.000 til dette arbeidet.
Regionrådgiver har foreslått at det ansettes en egen medarbeider for å jobbe med dette samt bistå
kommunene med klima- og energiplaner, gjennomføring av tiltak og interessepolitikk (inkludert tre
regionale planer fylkeskommunen skal utarbeide).
Hvordan skal dette arbeidet organiseres mellom kommunene og regionrådet?

•

Fjellregionen skal i løpet av perioden sikres full bredbåndsdekning og vesentlig
oppgradering av dagens mobildekning.

Rapporten etter kartlegging av mobildekningen i Nord-Østerdalen er klar, og det er et mål å utarbeide
en felles søknad om prosjektstøtte fra Hedmark Fylkeskraft innen utgangen av januar (søknadsfrist
1.februar).
-

•

Er det andre tiltak som bør gjennomføres ut over å drive interessepolitisk arbeid for større
statlig bidrag?
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.

Det arbeides godt med en rekke landbrukstiltak og samarbeidsprosjekt i regionen, og
interessepolitiske spørsmål står kontinuerlig på dagsorden.
-

Er det fellestiltak på dette området regionrådet bør ta ansvar for?

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:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
o Helsetjenester
o Utdanningstilbud
o Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
o Andre aktuelle politiske spørsmål
Arbeidsutvalget og regionrådgiver håndterer interessepolitiske saker fortløpende både av langsiktig
karakter og dagsaktuelle.
-

Er det konkrete saker som burde ha vært prioritert?

-

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap skal kjennetegne regionen.
Ungdommen skal involveres aktivt i ut vikling av regionen gjennom det frivillige
samarbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene.

-

Det skal samarbeides om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke
attraktiviteten for bosetting og etableringer.

De siste årene er det kun samarbeidet om Hematt gjennom regionrådet, mens kommunene blant
annet er oppfordret til å vurdere samarbeid om felles annonsering av ledige stillinger.
-

Hvilke tiltak kan og bør det samarbeides om og hva skal kommunene gjøre på egenhånd?

-

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

-

Hvordan skal regionrådets arbeid forankres både administrativt og politisk i kommunene?

-

Hvilke samarbeidspartnere er viktigst for regionrådet? Og hvordan skal samarbeidet med
disse ivaretas? I en periode nå har vi hatt ulike referansegrupper. Skal noen videreføres, og
eventuelt i hvilken form (mer forpliktende/formell)?

-

Regionrådet skal bidra til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og
verdiskapning knyttet til vår felles kultur og røtter i fjellandbruket.
Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og gjennom
aktuelle samarbeidspartnere.
Konkrete innspill på hva regionrådet skal ha ansvar for/bidra med.

Ellers:
Ifølge vedtatt partnerskapsavtale er kommunene den viktigste samarbeidspartneren for
Innlandet fylkeskommune. Hvordan skal vi samhandle best mulig med fylkeskommunen?
Hvordan utvikle dette samarbeidet?
Hvilke offentlige arbeidsplasser (både statlige og fylkeskommunale) kan være naturlig å
desentralisere til vår region?

