Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen
og andre ifølge liste

Dato 10.11.2021

Arkiv: A-2021

Jnr: 10283

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. november 2021
Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:
Dato: onsdag 24. november 2021
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset/Teams
Tid:
11.00 - 13.00
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.
Det vil bli servert lunsj etter at saksbehandlingen er over.
Saksliste:
Sak 08/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 09/2021: Regnskap og revidert budsjett 2021
Sak 10/2021: Avvikling av Regionrådet for Fjellregionen
Sak 11/2021: Etablering av Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal - orientering
Sak 12/2021: Tre nye regionale planer for Innlandet – orientering om status og framdrift
Sak 13/2021: Eventuelt

Det bes om at eventuelle forfall meldes til regionrådriver på e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no
eller tlf 951 10 577 innen mandag 22. november kl 13.

Med vennlig hilsen
Runa Finborud
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

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

Org. nummer: 991025189

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.11 2021
Sak 08/2021: 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 24.11 2021
Sak 09/2021: Regnskap og revidert budsjett 2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 03.11.2021 med følgende saksutredning:

«Sak 61/2021: Regnskap og revidert budsjett 2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Da regnskapet for 2020 med et resultat på 1,6 millioner kroner ble vedtatt av arbeidsutvalget og
regionrådet tidligere i år, ble det samtidig vedtatt to forhold med betydning for revidert budsjett for
2021:
-Det regnskapsmessige resultatet på 1.629.907 kroner overføres til disposisjonsfond/partnerskapsfond
-Budsjettet for 2021 økes med 130.000 kroner i tråd med saksutredningen ved revidering, finansiert
fra disposisjonsfond/partnerskapsfond
Det første punktet har sammenheng med at en del av overskuddet var knyttet til bruk av
disposisjonsfondet, mens noe var knyttet til partnerskapsmidlene i avtalen mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene bundet til utviklingstiltak.
Regionrådgiver har vurdert dette nærmere, og har konkludert med at 1 084 823 kroner føres
som disposisjonsfond og dermed kan brukes fritt, mens 545 084 kroner føres som
partnerskapsfond.
Økningen på 130.000 kroner er knyttet til to forhold. Godtgjørelse for leder og nestleder på 80.000
kroner ble ikke utbetalt i 2020 og utbetales i år. I tabellen og forslaget til revidert budsjett for
AU/interessepolitikk under, er ikke dette fulgt opp. Det er etter regionrådgivers vurdering unødvendig
siden det er rom for å dekke disse kostandene innenfor rammen i det opprinnelige budsjettet på grunn
av redusert aktivitet og lavere bruk av midler på flere poster.
50.000 kroner dreide seg om kostander til utredning om mobildekningen, som ble fakturert først på
nyåret. I ettertid har det vist seg at det er utført ytterligere arbeid uten at dette ble avtalt med
regionrådgiver, og som det framgår av tabellen med foreløpige regnskaper er kostnader på 163.540
kroner betalt gjennom IFK og Os kommune.
Det må avklares nærmere med Alvdal kommune, som har ansvaret for det videre arbeidet, hvor stor
del av disse kostandene som skal faktureres prosjektet om det blir fullfinansiert av kommunene og
utbygginger iverksatt. Regionrådgiver har derfor valgt å budsjettere med 125.000 kroner, og legger til
grunn at Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal avklarer faktureringen til Alvdal kommune når
videre framdrift for arbeidet er klargjort.

På arbeidsutvalgets møte i juni ble det gjort to vedtak med betydning for revidert budsjett:
Arbeidsutvalget bevilger inntil 150.000 kroner per semester i stipend til kommende student i
kjeveortopedi over tre år.
Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og legges inn i revidert budsjett for 2021 og
budsjettene for 2022,2023 og 2024.
Regionrådsleder og regionrådgiver får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler.
Regionrådet for Fjellregionen bevilger et tilskudd til Jernbaneforum Røros- og Solørbanen på
25.000 kroner til gjennomføring av utredning fra Asplan Viak. Dette finansieres ved bruk av
disposisjonsfondet og innarbeides i revidert budsjett for 2021.
Begge disse vedtakene er lagt inn i tabellen under sammen med tilbakebetaling til Bufdir (se omtale
under), slik at det totalt brukes 357 265 kroner fra disposisjonsfondet.

Regnskap og revidert
budsjett 2021
Utgifter
Fjellungdom i klimaskiftet
Ungdomskonferanse Fjellnettverket
Sammen om rett aktivitet
Strategi og tiltak FNs bærekraftsmål
Ubrukte utviklingsmidler
Nye tiltak for
hjemflytting/attraktivitet
Arbeidsutvalget/interessepolitikk
Stipend kjeveortoped
Tilskudd klimarapport jernbane
Mobilnettutredning
Totalt
Inntekter
Overføringer fra staten
Refusjon fylkeskommuner
Refusjon fra kommuner
Refusjoner fra andre
Egeninnsats prosjekter
Renter
Bruk av disposisjonsfond
Totalt
Resultat

Regnskap Regnskap
IFK
Os
Budsjett (foreløpig) (foreløpig) Totalt

1250000
290000
500000
500000
161200

20094
0
0
0
0

285617
182265
500 000
0
0

400000
1963800

0
706254

5065000

112915
839263

290000
3075000
1135000
315000
250000
0
5065000

50000
31782
81782

Revidert
budsjett

305711
182265
500000
0
0

1000000
182265
500000
150000
786200

0
154168
150 000

0
860422
150000
0
50625 163540
1322675 2161938

0
1963800
150000
25000
125000
4882265

300000
627900
0

300 000
3352900
1135000
50000
0
31782
357265
5226947

300000
627900
0
50000
0
31782
357265 357265
1285165 1366947

344682

I tillegg til de endringene som kommer som følge av vedtakene det er redegjort for over, foreslår
regionrådgiver følgende:
- Fjellungdom i klimaskiftet reduseres med 250.000 kroner og tilsvarende egeninnsats tas ut på
inntektssiden, siden dette ikke lengre føres i regnskapene

-

-

Ungdomskonferanse Fjellnettverket reduseres fra 290.000 kroner til 182.265 kroner, som er
tilbakebetaling til Bufdir siden konferansen ikke ble gjennomført. Kostnader på om lag 40.000
kroner i fjor er dekt med unntak av noe valutatap, og posten finansieres av disposisjonsfondet
siden inntekten på 217.000 kroner ble ført i fjor.
Strategi og tiltak FNs bærekraftsmål reduseres fra 500.000 kroner til 150.000 kroner, siden
prosjektleder ansatt i Rendalen kommune startet først i oktober.
Nye tiltak for hjemflytting/attraktivitet på 400.000 kroner tas ut, siden det ikke er planlagt eller
gjennomført tiltak i år.

I sum innebærer disse forslagene at 786 200 kroner ikke er disponert av partnerskapsmidlene i år i
tillegg til 545 084 kroner i fjor, totalt vel 1,3 millioner kroner.
På inntektssiden er overføringen av fylkeskommunen økt fra 3 075 000 kroner til 3 352 900. Dette
skyldes at Innlandet fylkeskommune har bevilget 200.000 kroner til Fjellungdom i klimaskiftet for
2021/2022 og at 77 900 kroner i for mye trukket husleie i fjor er utbetalt i år. Refusjon fra andre er
redusert fra 315 000 til 50 000 kroner, som er bidrag til det samme arbeidet fra FIAS. Årets koronavri
for Skapende Ungdomsmesse førte til at alle inntekter fra næringslivet uteble.
Det reviderte budsjettforslaget har et resultat på 344 682 kroner, som kan overføres
disposisjonsfondet om dette blir resultatet.
Under regnskapsgjennomgangen med Innlandet fylkeskommune ble det avdekket at 3 340 kroner,
som skulle vært tapsført tidligere, fortsatt sto som utestående fordringer til studenter ved Tynset
Studie- og høyskolesenter. Dette tapsføres nå, og gjør at disposisjonsfondet er på 5 451 308 kroner
inkludert disponeringen av fjorårets resultat, før disponeringene i dette budsjettforslaget. Samtidig er
det altså vel 1,3 millioner kroner til disposisjon av partnerskapsmidler.
De kostnadene som er ført av Innlandet fylkeskommune i år vil bli fakturert Os kommune i desember,
og vil da også inkludere lønnskostnadene og andre utgifter knyttet til regionrådgiver resten av året. En
feilføring av 100.000 kroner i inntekt fra Røros kommune i fjor vil bli trukket fra, mens feil belastning av
husleie er som det her er redegjort for rettet opp gjennom en utbetaling på 77 900 kroner i år.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2021 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).»
Under behandlingen av saken i arbeidsutvalget kommenterte Rune Jørgensen noen av tallene og
svarte på spørsmål, før forslaget ble enstemmig vedtatt.
I det samme møtet vedtok også arbeidsutvalget følgende:
Regionrådet for Fjellregionen utbetaler en godtgjørelse til Os kommune på 140.000 kroner for
utførelsen av økonomitjenester i 2021.
Denne godtgjørelsen er det rom for å dekke innenfor rammen til Arbeidsutvalget/interessepolitikk, slik
det ble redegjort for i saksutredningen.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2021 vedtas (godkjennes).

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.11 2021
Sak 10/2021: Avvikling av Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 03.11.2021 med følgende saksutredning:

«Sak 63/2021: Avvikling av Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådet for Fjellregionen gjorde på sitt møte 20.mai 2021 følgende vedtak i sak 40/2021: Ny
organisering av Regionrådet for Fjellregionen
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.
Alle seks kommunene fulgte anbefalingen og vedtok forslaget til samarbeidsavtale. Dette innebærer at
Regionrådet for Fjellregionen skal avvikles og erstattes av Interkommunalt politisk råd for NordØsterdal.
Vedtektene til Regionrådet for Fjellregionen sier ingenting om hva som skal skje ved en avvikling av
dette organet.
Etter samråd med politisk ledelse foreslår regionrådgiver enkelt sagt at alle økonomiske midler per
31.12.2021 overføres fra Regionrådet for Fjellregionen til Interkommunalt politisk råd for NordØsterdal, som overtar alle gjeldende forpliktelser fra regionrådet.
Økonomisk innebærer dette at det nye organet kan starte sin virksomhet med et disposisjonsfond på i
overkant av 5 millioner kroner samt vel 1,3 millioner kroner i ubrukte partnerskapsmidler som følge av
partnerskapsavtalen mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. Dette er det redegjort for i sak
om regnskap og revidert budsjett for 2022. Det reviderte budsjettet har i tillegg et resultat på nærmere
350.000 kroner, som kan overføres disposisjonsfondet ved behandlingen av regnskapet for 2021 om
resultatet blir i overensstemmelse med revidert budsjett.
Regionrådet for Fjellregionen eier i tillegg en del teknisk utstyr og inventar ved Tynset Studie- og
høyskolesenter (TSH), som ble innkjøpt før Tynset kommune overtok ansvaret for drift og utvikling av
senteret fra 1. januar 2020. Avtalen mellom regionrådet og kommunen sier ikke noe om dette, og
regionrådgiver foreslår at utstyret overtas av TSH.
I den nevnte avtalen heter det at «Regionrådets interesser skal ivaretas på samme måte som i
gjeldende avtaler». Dette dreier seg i hovedsak om kontorplasser til UE Innlandet, som regionrådet
har en samarbeidsavtale med gjeldende fram til sommeren 2020. Dette må håndteres i forbindelse
med evalueringen av entreprenørskapsarbeidet i skolene, som etter planen må gjennomføres i løpet
av vinteren.
Et ganske omfattende fysisk arkiv med dokumenter fra opprettelsen av Regionrådet for Fjellregionen i
1995 og fram til digitalt arkiv ble hovedverktøyet, står i dag i lokalene i Kompetansesenteret på Tynset.
Regionrådgiver har oppfattet at politisk ledelse og Innlandet fylkeskommune har avklart at
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal (IPRNØ) skal ha ansvaret for den videre håndteringen
av det fysiske arkivet, samtidig som det digitale arkivet må overføres til IPRNØ.

I de nevnte lokalene er det også en del annet utstyr innkjøpt til ulike formål som det er naturlig at
IPRNØ overtar.
De gjeldende forpliktelser som IPRNØ overtar om dette forslaget følges gjelder i hovedsak følgende:
-Oppfølging av partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene
-Sekretariat for Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
-Samarbeidsavtale med UE Innlandet fram til sommeren 2022, som også innebærer oppfølging av
vedtak om tilskudd fra Innlandet fylkeskommune
-Sekretær for Ungdomsrådet for Fjellregionen
-Deltakelse i styringsgruppa «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen», der det i budsjett og
økonomiplan er satt av et bidrag på 200.000 kroner per år fra regionrådet og 300.000 kroner fra staten
(gjennom Innlandet fylkeskommune) fra Folkehelseprogrammet Ung4reg
-Følge opp vedtak om stipend på 150.000 kroner per semester i tre år for kjeveortoped-utdannelse
- Utarbeide regnskap og årsmelding for Regionrådet for Fjellregionen 2021 og behandle disse
I tillegg har regionrådet avtaler knyttet til hjemmesiden www.fjellregionen.no, som må håndteres i tråd
med beslutning i IPRNØ om hva som skal skje med denne samt journalføring og nødvendig
publisering av dokumenter.
Siden mange administrative oppgaver er håndtert av tidligere medarbeider, må regionrådgiver ta
forbehold om at det her kan være noen forpliktelser som ikke er nevnt og må håndteres fortløpende.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak for regionrådet:
Regionrådet for Fjellregionen avvikles med virkning fra 31.12.2021.
Alle økonomiske midler overføres til Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal, som
overtar alle forpliktelser fra regionrådet i tråd med saksutredningen.»
I protokollen fra møtet heter det at Rune Jørgensen og Runa Finborud orienterte om noen av
punktene om forpliktelsene, før forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Regionrådet for Fjellregionen avvikles med virkning fra 31.12.2021.
Alle økonomiske midler overføres til Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal, som
overtar alle forpliktelser fra regionrådet i tråd med saksutredningen.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.11 2021
Sak 11/2021: Etablering av Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal –
orientering
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Etter avviklingen av Regionrådet for Fjellregionen skal Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal
etableres i tråd med samarbeidsavtalen de seks kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal Folldal og
Rendalen har vedtatt.
Regionrådsleder Runa Finborud vil orientere om status for arbeidet med etableringen av den nye
organisasjonen og videre framdrift.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.11 2021
Sak 12/2021: Tre nye regionale planer for Innlandet – orientering om status og
framdrift
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune er i gang med arbeidet med tre regionale planer for:
-samfunnssikkerhet
-klima, energi og miljø
-det inkluderende Innlandet

Det er lagt opp til aktiv deltakelse fra kommunene/regionrådene blant annet gjennom regionale
medvirkningssamlinger på Tynset, Elverum og Gjøvik på nyåret, og regionvise dialogmøter med
administrasjonen i kommunene før påske.
Seksjonssjef næringsbasert samfunnsutvikling, Trond Carlson, vil orientere om status og det videre
arbeidet.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.11 2021
Sak 13/2021: Eventuelt

