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1. Vedtekter
Regionrådet for Fjellregionens virksomhet drives med utgangspunkt i vedtekter fastsatt 24. mai 1995,
som ble endret senest 25. mai 2016. Vedtektenes to første paragrafer slår fast følgende:
Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset,
Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner samt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner (Trøndelag
fra 1. januar 2018).
Regionrådet for Fjellregionen behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og
saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. I tillegg kan regionrådet ta
initiativ til og støtte opp om felles prosjekter og tiltak i regionen.
Disse vedtektene må endres etter at Holtålen og Røros kommuner forlot samarbeidet etter valget i
2019, at Trøndelag fylkeskommune ikke benytter seg av observatør-statusen, endringer i
Kommuneloven og etableringen av Innlandet fylkeskommune og vedtak i Fylkestinget i desember
2020 om ikke lengre å være medlem.

2. Regionrådets sammensetning
Alvdal kommune

Mona Murud, ordfører
Leif Estenson Langodden, varaordfører
Johnny Hagen, repr. for opposisjonen
Per Arne Aaen, kommunedirektør uten stemmerett

Folldal kommune

Kristin Langtjernet, ordfører og nestleder
Egil Eide, varaordfører
Ronny Larsen Bekken, repr. for opposisjonen
Torill Tjeldnes, kommunedirektør uten stemmerett

Os kommune

Runa Finborud, ordfører og leder
Per Ousten, varaordfører
Arne Horten, repr. for opposisjonen
Arne Svendsen/Marit Gilleberg, kommunedirektør uten stemmerett

Rendalen kommune

Linda Døsen, ordfører
Henning Dalbakk, varaordfører
Hanne Didriksen, repr. for opposisjonen
Anne Lise Trøen, kommunedirektør uten stemmerett

Tolga kommune

Bjørnar Tollan Jordet, ordfører
Knut Sagbakken, varaordfører
Leif Vingelen/Jo Esten Trøan, repr. for opposisjonen
Siv S. Sjøvold, kommunedirektør uten stemmerett

Tynset kommune

Merete Myhre Moen, ordfører
Tone Hagen, varaordfører
Sindre Sørhus repr. for opposisjonen
Erling Straalberg, kommunedirektør uten stemmerett

Innlandet fylkeskommune

Kjersti Bjørnstad
Truls Gihlemoen, repr. for opposisjonen
Trond Carlson, administrasjonen uten stemmerett

Ungdomsrådet for Fjellregionen

Ole Einar Dalen, leder, uten stemmerett

Den daglige drift ledes av et arbeidsutvalg bestående av ordførerne i kommunene og en politisk

representant fra Innlandet fylkeskommune med stemmerett. I tillegg deltar en representant utpekt av
kommunedirektørene i medlemskommunene, en representant for administrasjonen i fylkeskommunen
og en representant for Ungdomsrådet for Fjellregionen med tale- og forslagsrett.
Arbeidsutvalget hadde åtte møter i 2020 og behandlet 60 saker. Regionrådet hadde to møter og
behandlet 13 saker.
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3. Regionrådets sekretariat
Etablert sekretariatsordning ble delvis videreført. Den bygger på en egen avtale mellom Hedmark
fylkeskommune og regionrådet, som sier at det skal være tilsatt en person som har daglig ansvar for
sekretariatet med kontorsted i regionen. I sekretariatet har det i mange år også vært tilsatt
regionkoordinator og konsulent, som også har vært ansatt i og finansiert av fylkeskommunen.
Dette bortfaller som følge av partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene,
godkjent av kommunestyrene i desember.
Sekretariatet har bestått av:
• Rune Jørgensen, regionrådgiver med daglig ansvar for sekretariatet, 100 % stilling
• Mariann Streitlien, konsulent, 100% stilling. Hun har også utført oppgaver for flere avdelinger i
Innlandet fylkeskommune i 2020.
• Ørjan Lønningen, regionkoordinator med ansvar for kompetansearbeidet, 50 % stilling
gjennom avtale med UE Innlandet. Avviklet høsten 2020.
Mariann Streitlien ble langtidssykemeldt på sensommeren 2020, noe som medførte at regionrådgiver
overtok noen av hennes arbeidsoppgaver og fikk bistand til økonomitjenester fra andre i Innlandet
fylkeskommune.
Sekretariatet har kontorer i Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4c, Tynset.
Ørjan Lønningen hadde kontor ved Nord-Østerdal videregående skole på Tynset sammen med Ungt
Entreprenørskap Innlandet og Tynset Studie- og Høyskolesenter.
I 2020 er antallet postjournalføringer: 89, en reduksjon på 24 i forhold til året før.
Regionrådets administrasjon er sekretariat for:
• Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
• Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådgiver deltar også aktivt som nestleder i styringsgruppa for «Sammen om, rett aktivitet for
alle», som er et samarbeid med Tynset Idrettsforening som ansvarlig og internasjonalt råd i Tynset
kommune om inkluderings- og folkehelsearbeid.

4. Regionrådets ressurser og arbeidsområder
4.1.

Regionrådets ressurser

Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2020 omfatter virksomheten i arbeidsutvalget og
selve regionrådet samt utviklingstiltak rådet er økonomisk involvert i.
Halvparten av lønnskostnadene til regionrådgiver, konsulent og en del løpende kostnader som husleie
er dekt av Innlandet fylkeskommune. Dette opphører fra 2021 som følge av partnerskapsavtalen
mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene.
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.

4.2

Forutsetninger for fortsatt drift

Medlemsavtalene og regnskapet for 2020 viser at det er forutsetninger for fortsatt drift av
virksomheten, men ny samarbeidsavtale må utarbeides mellom kommunene med ny organisering.
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4.3
•
•
•
•

Regionrådets strategiske dokumenter
Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 ble vedtatt 23.juni 2020, og er
begrenset til regionrådets arbeid.
Handlingsplan 2021-2022 for Regionrådet for Fjellregionen er ikke behandlet, men arbeidet er
iverksatt med sikte på vedtak mai 2021.
Vedtektene ble ikke endret i 2020, og må endres i 2021.
Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for Fjellregionen vedtatt i juni 2019.

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen har følgende visjon og mål:

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.
• 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.
Planen omtaler i tillegg arbeidsmåter og øvrig samarbeid, og kan i sin helhet leses på
www.fjellregionen.no

4.4.

Regionrådets arbeidsområder

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.
Det interessepolitiske arbeidet i 2020 var på samme nivå som året før, målt i antall høringsuttalelser –
redusert fra 12 til 11. 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.
Tynset kommune overtok 1. januar 2020 ansvaret for driften og utviklingen av Tynset Studie- og
Høyskolesenter (TSH).
Nye nettsider med bred informasjon om Fjellregionen, regionrådets og ungdomsrådets arbeid kom på
plass, mens flere grep i tråd med kommunikasjons- og markedsplan må vurderes under arbeidet med
handlingsplan for de kommende år. Siden alle saksutredninger, protokoller, uttalelser og andre
dokumenter er tilgjengelig på nett, følger det ikke noe vedlegg med detaljer til denne årsmeldingen
som tidligere.
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
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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. Denne innsatsen ble meget positivt mottatt av en rekke
samarbeidspartnere.
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 på nyåret 2021.
Ingen nye utviklingstiltak med regionrådet som ansvarlig er iverksatt utover dette.
Arbeidsutvalget opprettet i 2018 12 referansegrupper med politisk ledelse. Det har vært ett møte i
referansegruppa for næring i 2020.

4.5

Handlingsplan 2019/2020- status

Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen for 2019/2020 inneholder en rekke tiltak. På de
neste sider gis en detaljert oversikt over status.
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Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen – vedtatt 241018
Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen skal støtte opp om Strategisk plan for Fjellregionen.
Handlingsplan utarbeides for to år med hovedaktiviteter, ansvarlige og finansiering. Planen er styrende for de tiltak som arbeidsutvalget og
administrasjonen i fellesskap iverksetter. Handlingsplanen rulleres høsten 2020 sammen med Strategisk plan for Fjellregionen.

Interessepolitikk
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Etablere samhandling med fylkeskommunene og naboregioner om prioriterte
fellesinteresser
STATUS: Pågående prosess med dialogmøter med flere parter.

AU / regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Delta aktivt i Jernbaneforum og fortsette arbeidet for elektrifisering av Røros- og
Solørbanen samt bedre rutetilbud
STATUS: Leder arbeidet og stor aktivitet i 2019 og 2020 med hovedfokus på
NTP, dialog med SJ Norge om passasjertilbudet på Rørosbanen og
mulighetsstudie for gjenåpning av passasjertrafikk på Solørbanen.

Ansvarlig ordfører/
regionrådgiver/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i møter i Vegforum RV3 og fortsette arbeidet for utbedring av RV3, FV30 og
andre fylkesveier
STATUS: Innspill levert i flere sammenhenger, blant annet felles prioritering om
fylkesveier i Innlandet. Vegforum RV3 har stor aktivitet med prioritering av
utbedringer i Lonåsen.

Ansvarlig ordfører/ /næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i samarbeid med Hedmark trafikk, ATB, NSB og andre aktuelle leverandører for
kollektivtransport
STATUS: Prosjekt startet opp med Hedmark Trafikk, SINTEF og Folldal
kommune om smart transport i distriktene. God dialog med SJ Norge om bedret
tilbud på Rørosbanen fra desember 2021. Busstilbud redusert august 2020 uten
dialog fra Innlandstrafikk.

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Delta i Lufthavnrådet og bidra aktivt med innspill som sikrer Røros lufthavn og
rutetilbudet
STATUS: Ordfører i Røros ansvarlig – har jobbet blant med rutetilbud og
mangler i leveranser fra ny operatør. Støtte fra alle ordførerne til arbeidet.

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Bidra aktivt for å opprettholde et godt spesialisthelsetilbud i regionen
STATUS: Tynset-ordføreren deltar i referansegruppe og innspill i flere
sammenhenger i forhold til ny struktur.

AU og samarbeidspartnere

Drift

Aktivt arbeide for etablering av statlige arbeidsplasser i regionen
STATUS: Arbeidet for etablering av Helsedataservice på Tynset har gitt positivt
resultat, og midler til kulturminneforvalter for verdensarven knyttet til Røros
bergstad og Circumferensen vedtatt av Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner og noen kommuner.

AU / næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Bidra aktivt med innspill, deltakelse i ulike fora og media for å opprettholde og
videreutvikle tilbud med god kvalitet i videregående opplæring som regionen har
behov for
STATUS: Høringsuttalelser levert, aktivitet på flere arenaer og ønsker om flere
initiativer sammen med skoleeierne. Tilbud iverksatt for skoleåret 2020/2021
etter at forslag om ikke iverksettelse fra administrasjonen i IFK ikke ble fulgt.

AU/regionrådgiver/ regionkoordinator/referansegruppe

Drift

Arbeide for å sikre finansiering av drift og utvikling av desentralisert høyskoletilbud i
Fjellregionen med hensiktsmessig organisering
STATUS: Pågår kontinuerlig. Tynset kommune har overtatt ansvaret for drift og
utvikling av Tynset Studie- og høyskolesenter, sykepleierutdanning endelig i
gang igjen fra høsten 2021 og utviklingsprosjekt iverksatt.

AU/ regionrådgiver/regionkoordinator/ høyskolemedarbeider/referansegruppe

Drift

Aktiv dialog med utdanningsinstitusjoner, nasjonale nettverk og andre
samarbeidspartnere om høyere utdanningstilbud
STATUS: Pågår på mange arenaer i samarbeid med blant andre Norske
Utdanningssentre, deltok på høring i Stortinget i høsten 2019.

Ansvarlig
ordfører/regionrådgiver/regionkoordinator/høyskolemedarbeider/referansegrupe

Drift

Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet. Det er nå stor
aktivitet i forhold til strategier, og det skal utarbeides tre nye regionale planer i
Innlandet fylkeskommune.

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Gi innspill til og følge opp statlige planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet. En rekke
uttalelser er vedtatt og tilgjengelig på www.fjellregionen.no

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift
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Næringsutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk
arbeid
STATUS: Diskutert i referansegruppa flere ganger i 2019 uten at forslag ble levert.
Ingen aktivitet i gruppa i 2020.

Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe

Deltakernes eget ansvar

Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan
STATUS: Vedtatt i arbeidsutvalget i juni 2019, nye nettsider publisert og
oppdateres fortløpende. Hematt sammen med Livestock i mars 2020 ble avlyst.
Flere oppgaver for kommunene og/eller regionrådet må avklares i forbindelse
med Handlingsplan 2021-2022.

Prosjekt «Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant
kompetanse til Fjellregionen» i samarbeid med
Rørosregionen Næringshage/regionrådgiver

Prosjekt og drift

Scandinavian BID Modell gjennomføres
STATUS: Ikke iverksatt på grunn av manglende støtte fra fylkesrådet i Hedmark.

Samarbeidsprosjektet mellom Regionrådet for Fjellregionen
og Länsstyrelsen i Dalarna med egen prosjektleder

Prosjekt

Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet. Se
interessepolitikkk.

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Gi innspill til og følge opp statlige planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet. Se
interessepolitikk.

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Kompetanseutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Gjennomføre Skapende ungdomsmesse i 2019 og avklare eventuell videreføring av
entreprenørskapsarbeidet i skolene
STATUS: Gjennomført og videreføres gjennom «Fjellungdommen i
klimaskiftet», som varer til sommeren 2022. Ungdomsmedvirkning forsterket i
ny strategiplan. SUM 2021 planlalgt med koronavri.

Regionkoordinator/arbeidsgruppe/referansegruppe

Drift/tilskudd

Avklare videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter
STATUS: Tynset kommune overtok ansvaret fra 1. januar 2020.

AU og samarbeidspartnere

AU må avklare eventuell videreføring

Drift
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Følge opp tilbud, utfordringer og muligheter for de tre videregående skolene i
regionen
STATUS: Gjennomført gjennom høringsuttalelser og deltakelse på ulike
arenaer.

AU, referansegruppa og regionkoordinator

Drift

Aktivt delta i styringsgruppa og med gjennomføring av tiltak i «Kompetanse 2020 –
rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
STATUS: Os-ordfører Runa Finborud ledet styringsgruppa, regionrådgiver
Rune Jørgensen deltokr som prosjektleder for kommunikasjonsplan som del
av arbeidet. Arbeidet avsluttet høsten 2020.

Medlem i styringsgruppa og
regionrådgiver/regionkoordinator

Prosjekt

Gi innspill til og følge opp fylkeskommunale planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet. Se
interessepolitikk.

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Gi innspill til og følge opp statlige planer
STATUS: Gjøres i den grad vi klarer å følge med og har kapasitet. Se
interessepolitikk.

AU/regionrådgiver/regionkoordinator/referansegrupper

Drift

Kommunikasjon
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Ferdigstille kommunikasjonsplan med markedsplan
STATUS: Vedtatt i arbeidsutvalget i juni 2019, nye nettsider lansert. Videre arbeid
må avklares i handlingsplan for 2021-2022 etter vedtak av strategisk plan i juni
2020.

Regionrådgiver med bistand fra prosjekt og AU

Drift/prosjekt/tilskudd

Iverksette tiltak fra kommunikasjons- og markedsføringsplanen
STATUS: Regionrådet har iverksatt tiltak som vi er ansvarlige for. Kommunene
må følge opp og nye tiltak iverksettes i tråd med Strategisk plan for Regionrådet
for Fjellregionen 2020-2024.

Må avklares med bakgrunn i plan

Må avklares
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4.6.

Andre arbeidsområder

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Aktiviteten i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen var etter styrets oppfatning meget stor i 2020. I
årsmeldingen heter det at «Fokus på passasjertilbudet på Rørosbanen har vært større enn tidligere,
noe som har direkte sammenheng med at SJ Norge har overtatt ansvaret. Dialogen om nye rutetilbud
fra desember 2021 fortsetter ved starten av året før endelige beslutninger tas.» I tillegg ble det
arbeidet mye i forhold til ny Nasjonal Transportplan, som legges fram våren 2021.
Regionrådgiver er daglig leder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådet tok initiativ til å få etablert Ungdomsrådet for Fjellregionen i 2015, og det må kunne slås
fast at dette har vært meget positivt ikke minst for dialogen med ungdommen. Styret arbeider aktivt
med mange saker og deltar på møtene i arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen. Tiltakene i
«Fjellungdom i klimaskiftet» med blant annet klimatoppmøte for ungdom er gjennomført til tross for
utfordringene med koronapandemien.
Regionrådgiver er sekretær for Ungdomsrådet for Fjellregionen, der Røros fortsatt deltar.
Sammen om rett aktivitet for alle
«Sammen om rett aktivitet for alle» er et samarbeid med Tynset Idrettsforening som ansvarlig og
internasjonalt råd i Tynset kommune om inkluderings- og folkehelsearbeid. Tiltaket ble en del av
UNG4Reg i Folkehelseprogrammet på forsommeren 2020, det inviteres til samarbeid i flere kommuner
og regionrådet bevilget økonomisk bidrag i budsjettet for 2021 og økonomiplanen.
Regionrådgiver deltar aktivt som nestleder i styringsgruppa.

4.7 Regionale representanter
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Ordfører Isak V. Busch i Røros ble valgt som regionrådets kandidat til styret og er styreleder.
Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen
Regionrådsleder og Os-ordfører Runa Finborud leder i styringsgruppa med ordfører Merete
Myhre Moen i Tynset som vararepresentant. Arbeidet i prosjektet med Rørosregionen
Næringshage som asvarlig, er nå avsluttet.
Rådet for Fjellnettverket
Ordfører i Rendalen, Linda Døsen, og ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet, representanter til
rådet med henholdsvis ordfører i Tolga, Bjørnar T. Jordet, og ordfører i Tynset, Merete Myhre
Moen, som personlige vararepresentanter.
Nord-Østerdal kraftlag – representant til styret
Regionrådsleder og ordfører i Os Runa Finborud valgt av kommunene som styrerepresentant
med ordfører i Tolga Bjørnar T. Jordet som vararepresentant.
Sykehuset Innlandet, Tynset - Geografisk samarbeidsutvalg
Representant for administrasjonssjefene og administrasjonssjef i Rendalen, Anne Lise Trøen.
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe
Ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen, valgt som representant med ordfører i Folldal, Kristin
Langtjernet, som vararepresentant.
Vannområdene Glomma og Grensevassdragene- styringsgruppen
Ordfører i Rendalen, Linda Døsen, med ordfører i Tolga, Bjørnar T. Jordet, som
vararepresentant.
Veiforum RV3
Ordfører i Alvdal, Mona Murud, valgt som representant til ledelsen, styreleder er Åmot-ordfører
Ole Erik Hørstad.

5. Bruk av partnerskapsmidler i 2020
Utviklingsmidlene fastsatt gjennom partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og
kommunene er i 2020 brukt til:
- Interessepolitisk arbeid gjennom arbeidsutvalget og regionrådgiver
- Markedsføring/kommunikasjon
- Kompetanseutvikling
- Fjellungdom i klimaskiftet
- Utredninger om mobilnett
- Koronatiltak i nærings- og kulturlivet
Regnskapet, som det henvises til for detaljer, inneholder også poster for «Ungdomskonferanse
Fjellnettverket» og «Sammen om rett aktivitet for alle». Dette er tekniske føringer.
«Ungdomskonferanse Fjellnettverket» dreier seg om oppdrag på vegne av Fjellnetteverket med
finansiering fra andre.
«Sammen om rett aktivitet for alle» er statlige midler via Innlandet fylkeskommune som overføres
Tynset Idrettsforening, som også fører regnskapet for arbeidet.

6. Arbeidsgiveransvar
De ansatte i regionrådet har Innlandet fylkeskommune som arbeidsgiver, og som ivaretar HMS.

7. Likestilling
Virksomheten hadde to fast ansatte i Innlandet fylkeskommune, en kvinne og to menn.
Kjønnsfordelingen i arbeidsutvalget og regionrådet er et resultat av valgene i den enkelte kommune.

8. Miljø
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

Tynset 10. mai 2020

Runa Finborud
Leder og ordfører i Os

Kristin Langtjernet
Nestleder og ordfører i Folldal

Merete Myhre Moen
Ordfører i Tynset

Bjørnar Tollan Jordet
Ordfører i Tolga

Mona Murud
Ordfører i Alvdal

Linda Døsen
Ordfører i Rendalen

Kjersti Bjørnstad
AU-representant Innlandet fylkeskommune

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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