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SAKSUTREDNING AU-MØTE 04. 04. 2018
Sak 12/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 14. februar 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 14. februar ble sendt ut på vanlig måte. I tabellen over
hvem som skal inviteres inn i referansegruppene, sto det under reiseliv nasjonalparkutvalgene. Dette
er rettet til nasjonalparkforvaltere, ellers er det ikke foretatt noen endringer i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 14. februar godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.04.2018
Sak 13/2018: Orientering fra LHL-klinikkene Røros
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Virksomhetsdirektør Mary Anne Bakos orienterer og innleder om følgende tema:
• Hva og hvem er LHL-klinikkene Røros
• Helse på anbud
• Rehabilitering i et fremtidsperspektiv, mulighetsrom kommuner – LHL-klinikkene Røros?
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.04.2018
Sak 14/2018: Regnskap 2017
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2017 omfatter driften av arbeidsutvalget og selve
regionrådet samt alle 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 2017 et regnskap på om lag 2,0 millioner kroner.
Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak
og kr 15 til drift av arbeidsutvalget). I 2017 utgjorde dette totalt 1.135.600 kroner, hvorav 343.000
kroner gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. I 2017 bidro kommunene med
ytterligere 644.400 kroner til finansiering av arbeidet i hovedsak til «Tynset og Røros som motorer i
regional utvikling i Fjellregionen» og forsterket innsats for entreprenørskapsarbeidet i skolene. Det
totale bidraget fra kommunene i Fjellregionen til virksomheten i regi av regionrådet var derfor på noe
over 1,7 millioner kroner.
De totale driftsinntektene inkludert tilskudd til utviklingstiltakene var 11.668.391 kroner, en økning
på i underkant av 650.000 kroner fra året før. De totalene driftsutgiftene var 13.434.616 kroner, en
økning på i underkant av 70.000 kroner i forhold til året før. Den betraktelig høyere økonomiske
aktiviteten enn det bidraget fra kommunene skulle tilsi, kommer fra tilskudd fra fylkeskommunene,
staten og næringslivet.
Inntektene var om lag 600.000 kroner lavere enn budsjettert, mens utgiftene var i overkant av 1 million
kroner lavere enn budsjettert.
Disse variasjonene har sammenheng med hvilken fase prosjektene befinner seg i og i en del tilfeller
begrensninger for når vi kan be om delutbetalinger. I tillegg er det også budsjetterte inntekter og
utgifter som først vil bli regnskapsført i 2018.
Netto driftsresultat viser et overforbruk på nesten 1,75 millioner kroner. Men
siden nesten 2,9 millioner kroner av disposisjonsfondet ble benyttet til ulike

aktiviteter, er det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner. Det foreslås at dette
mindreforbruket overføres til disposisjonsfond
I sak om revidert budsjett vil det bli foreslått at mindreforbruket til drift av arbeidsutvalget på om lag
60.000 kroner styrker dette budsjettet i 2018, i tråd med hvordan midlene fra kommunene skal
benyttes. Resultatet av utviklingstiltakene som avsluttes i løpet av 2018 vil avgjøre om de øvrige
midlene kan benyttes til nye tiltak i 2018/2019.
Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er tilfredsstillende. Regnskapet
viser en kassabeholdning på vel 2,5 millioner kroner ved nyttår og kortsiktige fordringer på nesten
270.000 kroner, mens den kortsikte gjelden var på vel 2,3 millioner.
Under følger en oversikt over regnskapene for de enkelte prosjekter/tiltak med resultat både for 2017
og totalt for de som ble regnskapsmessig avsluttet i fjor. Regionrådgiver vil orientere nærmere om
detaljer og kunne svare på spørsmål under behandlingen av saken.
REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
Rev
Budsjett
2017

Sum utgifter
2017
inkl mva

343 000
1 620 000
350 000
200 000
660 000
0
0
2 108 023
200 000
1 859 500
25 000
2 566 000
0
200 000
1 850 000
775 000
425 000
500 000
800 000
698 450

-60 305
-5 624
343 139
-60 000
45 833
3 795
-97 891
121 138
-22 232
167 237
-25 000
638 301
-436 061
-128 824
-541 696
-857 179
31 113
0
448 051
0
-17 193

-5 000

291 556
1 226 480
377 014
200 000
445 986
4 528
62
1 338 449
37 768
1 878 049
0
3 339 778
441 687
86 070
1 650 059
682 626
421 353
500 000
670 060
698 450
4 144
-159 000

Sum utgifter

15 174 973

14 135 117

-453 399

INNTEKTER

Rev
Budsjett
2017

Sum inntekter
2017

Mer/mindre
enn budsjett

2 996 500
3 438 000
1 780 400
1 579 600
2 482 000
2 898 473
0

3 310 946
1 409 478
1 641 667
1 280 254
3 498 595
2 898 473
527 452

-314 446
2 028 522
138 733
299 346
-1 016 595
0
527 452

15 174 973

14 566 865

1 663 012

UTGIFTER
Drift av arbeidsutvalget
VIL-senteret
Helseutdanning
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2016
Skapende ungdomsmesse 2017
Skapende ungdomsmesse 2018
Etablering av datasentre i Fjellregionen
Næringsprosjekter - strategisk enhet
Rekruttering av arbeidstakere
Tynset og Røros som motor i regional utvikl. fase 2
Bevilgningsprosjekter, Vilje til vekst
SH Business Improvement
Næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum
Markedsføringsstrategi
Grønne jobber
Kompetanseheving og rekrutteringe i kommunene
Unge Ideer kollektivt
Bevilgningsprosjekt Femundløpet på TV2
Etablering av datasentre i Innlandet
Dekning av merforbruk i 2016
Regionrådets disposisjoner
Fordelte utgifter/internsalg

Overføringer fra staten
Refusjon fra fylkeskommuner
Refusjon fra kommuner
Refusjon fra andre
Egeninnsats prosjekter
Bruk av disposisjonsfond
Moms
Sum inntekter

Resultat
Avsluttet
2017 resultat alle år
eks mva
eks mva

-5 624

46 806
71 242
121 138

-183 246

31 113

81 429

I tabellen er utgiftene 14.135.117 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsutgiftene 13.434.616 kroner.
Denne forskjellen skyldes at renteutgifter føres under finansposter, og dekning av merforbruk i 2016, 698.450
kroner, føres under interne finansieringstransaksjoner.
I denne tabellen er inntektene 14.566.865 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsinntektene 11.668.
391 kroner. Denne forskjellen skyldes at bruk av disposisjonsfond på nesten 2,9 millioner kroner føres under
interne finansieringstransaksjoner.

Driften av Tynset Studie- og høgskolesenter føres som et eget prosjektregnskap, som for 2017 er
omtalt som VIL-senteret. Regnskapet viser et overskudd på vel 5.600 kroner, men dette har
sammenheng med at lønnskostnader for May Tove Dalbakk også er fordelt på prosjektene
«Kompetanseheving og rekruttering i kommune» og «Helseutdanning» i forhold til tid som er brukt i
dette arbeidet.
Skapende Ungdomsmesse føres også som et eget prosjektregnskap, og endte som tidligere rapportert
med et merforbruk på nesten 47.000 kroner i 2017. Noen kostander er i tillegg belastet prosjektet
«Grønne» jobber med unge ideer og ny kunnskap».
Fire prosjektfinansierte utviklingstiltak ble regnskapsmessig avsluttet i 2017. «Etablering av datasentre
i Fjellregionen» endte med et overforbruk på vel 71 000 kroner og «Næringsprosjekter – strategisk
enhet» med et overforbruk på vel 121.000 kroner. Dette må sees i sammenheng med at
«Næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum» ble regnskapsmessig avsluttet med et overskudd på
vel 183.000.
Samlet er det derfor et overforbruk på rundt 10 000 kroner for arbeidet i regi av de to regionale
næringssjefene. Dette resultatet er etter regionrådgivers vurdering tilfredsstillende, også sett i
sammenheng med signalene om at enheten ville bli lagt ned og at det derfor ikke kunne iverksettes
nye inntektsbringende tiltak.
Det ble i høst varslet at prosjektet «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtilbud» ville gi et
økonomisk overskudd som kunne brukes til nye ungdomsaktiviteter. Dette viste seg dessverre å være
feil på grunn av en regnefeil, og regnskapet ble avsluttet med et merforbruk på vel 31.000 kroner.
Dette betyr at det ikke er midler å stille til disposisjon for Ungdomsrådet for Fjellregionen, og at dette
eventuelt må skaffes på andre måter.
Av de kortsiktige fordringene på om lag 270.000 kroner, er 2.150 kroner ubetalte fakturaer til
studenter. Det har ikke lyktes å inndrive disse midlene, som foreslås avskrevet.
Revisors uttalelse om regnskapet vil ikke foreligge før behandlingen av regnskapet i arbeidsutvalget,
og vil bli lagt fram for møte i Regionrådet for Fjellregionen 23. mai.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2017.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2017 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner overføres
disposisjonsfondet.
4. Utestående fordringer til studenter på 2.150 kroner avskrives.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.04.2018
Sak 15/2018: Årsmelding/årsberetning 2017
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Forslag til årsmelding for 2017 følger vedlagt. Årsmeldingen forteller om en omfattende
virksomhet med full drift i alle de store prosjektene regionrådet har iverksatt og økt fokus på
interessepolitikk – blant annet gjennom aktiv deltakelse på høringer i Stortinget i samarbeid med flere
partnere.
Arbeidet med de strategiske dokumentene høsten 2016 og vinteren/våren 2017
avklarte at det var ønskelig med en omlegging av virksomheten til Regionrådet

for Fjellregionen – med hovedfokus på interessepolitikk og mindre vekt på prosjektfinansierte
utviklingstiltak. Dette satte naturlig nok sitt preg på arbeidet gjennom året.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere enkelte
kapitler og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2017, som også er årsberetning for 2017.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2017 godkjennes som årsberetning
for 2017.»

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.04.2018
Sak 16/2018: Krav til leveringspliktige posttjenester og endring i postloven høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring en sak om krav til leveringspliktige posttjenester og
nødvendige endringer i postloven dersom forslaget blir fulgt.
I høringsnotatet konkluderer departementet med følgende: «Etter departementets vurdering er vi nå
kommet til et punkt der kostnadene knyttet til dagens servicenivå blir så høye at vi må redusere
kravene til de leveringspliktige posttjenestene. Departementet foreslår å redusere kravet til
omdeling av postsendinger fra 5 dager i uken til omdeling annen hver dag i hele landet.»
Alle dokumentene som er sendt ut kan leses her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-om-endringer-for-omdelingsfrekvens-av-post/id2584313/
Departementet begrunner etter det vi kan se sitt forslag i tre punkter oppsummert i egen
pressemelding:
•

Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000. De neste årene frem til 2025 forventes en ny
halvering. Det gir sterkt fallende inntekter. På den andre siden ligger kostnadene ved å kjøre
ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad fast.

•

Regjeringen har brukt over 1 milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste fem
årene. I forkant av 2018-budsjettet spilte Posten inn en vesentlig endring i selskapets
forhåndsberegning av statlig kjøp, hvor Posten nå regner alle landets husholdninger som
ulønnsomme for postomdeling. Posten har i lengre tid regnet de 5 prosentene av husstandene
i landet der det koster mest å omdele post som ulønnsomme, men utviklingen de siste årene
endrer dette.

•

99,9 prosent av norske husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke nettbank,
offentlige portaler, læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester, bredbåndstelefoni og eaviser. Færre enn 2000 husstander mangler et slikt tilbud. Sammenliknet med andre land i
Europa og verden for øvrig er bredbåndsdekningen i Norge er svært god. Den norske
befolkningen er for øvrig blant de mest digitale i verden og ligger helt på topp når det gjelder
bruk av internett.

På denne bakgrunn så Samferdselsdepartementet behov for å få gjennomført en utredning, som nå
foreligger fra Copenhagen Economics (CE), om alternative løsninger. Utredningen viser et beregnet
statlig kjøp som stadig vil stige fra 497 millioner kroner i 2018 og være på rundt 1 milliard kroner årlig
fra 2025 – dersom dagens omdelingsfrekvens opprettholdes, selv om selskapet i sin rapport påpeker
at det er usikkerhet knyttet til de tallene som framkommer.
I denne rapporten tas det utgangspunkt i at staten i 2018 betaler 497 millioner
kroner for postombæring fem dager i uken, og det er beregnet netto kostander i
2025 for fire alternativer.

1. Fortsatt omdeling fem dager i uken i hele landet
Dette vil ifølge beregningene påføre staten en økt kostand på 501 millioner kroner i
2025.
2. 2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i spredtbygde strøk
Dette vil ifølge beregningene påføre staten en økt kostnad på 239 millioner kroner i
2025.
3. 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet
Dette vil ifølge beregningene redusere statens kostnader med 147 millioner kroner i
2025.
4. Èn omdelingsdag i uken i hele landet.
Dette vil ifølge beregningene redusere statens kostander med 434 millioner kroner i
2025.
Det framgår av dokumentene at norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken i 2017,
mens de i gjennomsnitt mottok 7 småpakker i postkassen i hele 2017.
Bedriftene mottok gjennomsnittlig 13,2 brev i uken, noe som etter regionrådgivers oppfatning må tyde
på at det er langt igjen til næringslivet er digitalisert til å møte en framtid med store reduksjoner i
postombæringen. Det er dessuten ganske oppsiktsvekkende at konsekvensene for næringslivet av de
ulike alternativene i svært liten grad er omtalt i departementets høringsnotat med oppsummering av
konklusjonene til CE.
Unntaket er omtalen av avisene, der departementet vil avvikle dagens lørdagsombæring fra 2020 eller
2021.For utdeling av aviser omtales postbokser som et alternativ, men dette skal være kommersielt –
altså at kundene selv betaler for dette tilbudet. For mange som bor i utkantene er det milevis å kjøre til
postbokser, og dette er derfor ikke noe reelt alternativ. Konsekvensene av dette vil med andre ord
være at situasjonen for avisbransjen forverres ytterligere.
Om det anbefalte forslaget om 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet (mandag, onsdag og fredag
den ene uken og tirsdag og torsdag den andre uken» heter det i departementets høringsnotat:
«CE skriver at dette alternativet vil kunne gi enkelte negative konsekvenser knyttet til noen typer
sendinger for enkelte eldre og/eller immobile personer i spredtbygde strøk. Det gjelder hovedsakelig
aviser og medisiner til en gruppe som CE estimerer til å utgjøre maksimalt 30 – 35.000 innbyggere.»
Dersom dette forslaget skal vurderes gjennomført, må konsekvensene for næringslivet ikke
minst i spredtbygde strøk etter regionrådgivers vurdering klargjøres.
I utredningen er for øvrig 67 prosent av husstandene definert til å ligge i tettbygde strøk, mens 33
prosent ligger i spredtbygde strøk.
Samferdselsdepartementet hevder i sin argumentasjon for forslaget at «99,9 prosent av norske
husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke nettbank, offentlige portaler,
læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester, bredbåndstelefoni og e-aviser. Færre enn
2.000 husstander mangler et slikt tilbud.»
Denne påstanden må basere seg på det tilbud innbyggerne og næringslivet har gjennom 4G. Det
finnes utallige vitnesbyrd over hele landet om at kvaliteten på dette tilbudet på ingen måte er godt nok
til å utføre de oppgaver departementet hevder.
Denne beskrivelsen stemmer også dårlig med den oppfatningen forsker Petter Bae Brandtzæg ved
SINTEF presenterte i Aftenposten nylig. Han mener at det er belegg for å hevde at over 400.000
mennesker føler seg utenfor grunnet teknologiutviklingen.
– Vi er det mest digitale samfunnet i verden. Dette, og den raske utviklingstakten, gjør den
digitale utestengelsen større enn i verden for øvrig, forteller Brandtzæg.
Regjeringen lanserte i 2016 en målsetting om at «Innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha
tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.»
I Jeløya-erklæringen kan det se ut som om denne ambisjonen er redusert, siden det heter at
«Regjeringen vil legge til rette for god bredbåndsinfrastruktur og 4G/5G over hele landet. Videre vil
regjeringen satse på å sikre trygge alternative kjernenett og ytterligere fiberkabler til utlandet.» Og det
heter at regjeringen vil «Legge til rette for økt bredbåndsutbygging blant annet
gjennom å videreføre statlige bidrag til bredbåndsbygging i distriktene.»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet presenterte i september tall som forteller at andelen nasjonalt for
100 Mbit/s var 80 prosent, i Oslo 98 prosent og i Distrikts-Norge ca 23 prosent. Her er eksempler på
situasjonen i noen av fylkene:
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Hedmark
Oppland

77 prosent
70 prosent
60 prosent
59 prosent

Bevilgningen gjennom statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene er redusert fra 2017 til 2018,
og tallene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at det er meget langt igjen før situasjonen er
tilfredsstillende – spesielt i distriktene.
Det må etter regionrådgivers vurdering tas et krafttak for å bygge ut bredbånd i hele landet,
samtidig som kommunene må komme lengre i sitt digitaliseringsarbeid, før vesentlige
omlegginger av postombæringen kan gjennomføres.
Regionrådgiver har også merket seg at Postens betydning i beredskapssammenheng ikke er omtalt.
Postens uformelle oppgave som «nabokjerring» og oppsynsperson i distriktene er faktisk ganske viktig
mange steder.
CE pekte i sin rapport på at det er mulig å opprette målrettede tiltak for å kompensere for
eventuelle negative konsekvenser. Departementet har ikke lagt opp til at det innføres særskilte
kompenserende tiltak gjennom postlovgivningen i forslaget som er på høring.
- Dette skyldes blant annet at det finnes kommersielle tilbud i markedet som vil kunne sikre et høyere
servicenivå ved behov, og at det kan vurderes mer målrettede kompenserende tiltak innenfor det
enkelte sektorområde, heter det fra departementet.
Det er vanskelig å se for seg at de kommersielle tilbudene som er omtalt kan fungere i distriktene med
for eksempel flere hundre kilometers avstand til en del av mottakerne som omtales. Regionrådgiver
forutsetter at disse konsekvensene eventuelt må vurderes nøye gjennom dialog med de berørte
parter, slik at for eksempel transport av livsviktige medisiner sikres på en betryggende måte.
I denne sammenheng er det også naturlig å etterlyse et innovativt arbeid som gir nye løsninger som
kan opprettholde gode servicetilbud i hele landet.
Departementet har vurdert forholdet til EU’s postdirektiv, og sier at «Basert på ordningene som er
innført i sammenlignbare land ellers i Europa, er det departementets foreløpige vurdering at dette bør
være tilstrekkelig til at direktivets krav også her hos oss anses oppfylt. Departementet vil utrede dette
nærmere.» Dette kan tyde på at det knytter seg usikkerhet til om forslaget oppfyller EU-kravene, som
det av høringsnotatet framgår ikke blir fulgt i flere land.
Forslagene til endringer i postloven er ikke vurdert nærmere av regionrådgiver, da dette er juridiske
spørsmål som må avklares som følge av hvilken løsning regjeringen og Stortinget velger for
postombæringen i landet de kommende årene.
Kort oppsummert er det regionrådgivers vurdering at det må tas et krafttak for å bygge ut bredbånd i
hele landet, slik at infrastrukturen gjør det mulig for alle å ta del i digitaliseringen og nye løsninger for å
opprettholde servicetilbud kan utvikles, og den langsiktige målsettingen bør være fiber til alle.
I tillegg må kommunene og næringslivet komme lengre i sitt digitaliseringsarbeid, før vesentlige
omlegginger av postombæringen kan gjennomføres i store deler av landet.
Dersom staten i mellomtiden ønsker å gjennomføre endringer, må dette derfor eventuelt skje gjennom
alternativ 2 –2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i spredtbygde strøk
Samtidig bør tilskuddet til lørdagsombæring av aviser opprettholdes inntil videre.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at det må tas et krafttak for å bygge ut
bredbånd i hele landet, slik at infrastrukturen gjør det mulig for alle å ta del i digitaliseringen.
Dette er også nødvendig for at det skal kunne utvikles nye løsninger for å opprettholde
servicetilbudet i alle kommunene.
I tillegg må kommunene og næringslivet komme lengre i sitt digitaliseringsarbeid, før
vesentlige omlegginger av postombæringen kan gjennomføres i store deler av landet.
Dersom staten i mellomtiden ønsker å gjennomføre endringer, må dette derfor eventuelt skje
gjennom alternativ 2 –2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i
spredtbygde strøk
Samtidig bør tilskuddet til lørdagsombæring av aviser opprettholdes inntil videre.
Uttalelsen sendes Samferdselsdepartementet, stortingspolitikerne og Hedmark og Trøndelag
fylkeskommuner.
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Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike
saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Fellesmøte for kommunene i Hedmark og Oppland om sammenslåingen 22. mars.
-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3

-

Jernbane
Deltakelse på Jernbanekonferansen 2018 og alliansebygging.
Jernbanedirektoratets handlingsprogram vil bli lagt fram 9.april, og innspill til Hedmark
fylkeskommune må leveres senest 30.april.

-

Fly

-

Reiseliv
Arbeid med skilting/markedsføring både gjennom Scandinavian Heartland Business
Improvement og Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen.

-

Primærnæringen
Innspill til jordbruksforhandlingene sendt fra regionrådsleder og ansvarlig for oppfølging av
primærnæringen.
Møte om Regionalt Bygdeutviklingsprogram i Hedmark avholdt på Tynset 15. mars.

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd
Deltakelse seminar Hedmark for nye søknader?

Næringsutvikling
Fellesmøte med referansegruppe kompetanseutvikling.
Kompetanseutvikling
Utredningen om entreprenørskapsarbeidet i skolen – status.

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Søknader om rekrutteringstiltak.
Nyvalgt leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen, Kristine Herfjord Feragen fra Røros, og nyvalgt
nestleder, Karoline S. Jordet fra Rendalen, vil begge delta under møtet og orientere om vårmøtet med
fokus på ungdom og miljø.
Det vil også bli orientert om eventuelle andre aktuelle saker.
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