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Administrasjonssjefene og representanten for Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett, øvrige
medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.
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Sak 10/2020: Handlingsplaner og organisering – status
Sak 11/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023
Sak 12/2020: Orienteringer fra Innlandet fylkeskommune
Sak 13/2020: Eventuelt
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Rune Jørgensen
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SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 02.12. 2020
Sak 07/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive
under protokollen
Innkalling og saksliste er sendt ut på vanlig måte, men en dag for sent i forhold til vedtektene på grunn
av flytting av møtedatoer.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
………………………. og ……………………… velges til å skrive under protokollen.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 02.12. 2020
Sak 08/2020: Regjeringens distriktsnæringsutvalg – orientering ved
utvalgsmedlem Hanne Alstrup Velure
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regjeringen nedsatte høsten 2019 det såkalte distriktsnæringsutvalget, som leverte sin utredning
(NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn) for kort tid siden
med en rekke forslag til nye politiske grep.
- Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig
del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og
synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene, het det da
utvalget ble presentert.
Ett av utvalgsmedlemmene var Hanne Alstrup Velure, som blant annet sitter i fylkestinget i Innlandet
for Høyre og leder USS. Hun vil informere om utvalgets arbeid og de viktigste forslagene som er levert
til regjeringen.
Den offentlige utredningen er sendt på høring med frist til å levere innspill 28. januar 2021.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 02.12. 2020
Sak 09/2020: Revidert budsjett 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet av arbeidsutvalget 18. november med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 55/2020: Revidert budsjett 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver la fram et forslag til budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022 preget av stor
usikkerhet. Dette skyldes at forslag til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune (IFK) og
kommunene med regionrådet som samhandlingsarena, som ble vedtatt i fellesnemda i september
2019, ikke var behandlet i våre medlemskommuner.

Situasjonen er dessverre den samme ett år etter at kommunene la fram et forslag til tilleggsavtale,
hvor man forsøkte å klargjøre de økonomiske rammene gjennom avtaleforslaget og andre spørsmål
for virksomheten i regionrådet i 2020 og senere.
Regionrådet for Fjellregionen gjorde 20. november 2019 følgende vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2020 godkjennes.
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2020.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette tiltak innen budsjettrammen, og dette innarbeides
eventuelt i revidert budsjettforslag.
4. Revidert økonomiplan behandles høsten 2020.
Dette vedtaket bygde på en forutsetning om at alle midlene i forslaget til partnerskapsavtale omtalt
som utviklingsarbeid (2,5 millioner kroner fra fylkeskommunen og minimum 1 million kroner fra
kommunene) kunne disponeres gjennom budsjettbehandlingen i sin helhet.
Det ble 30. oktober 2020 gjennomført et møte mellom toppledelsen i Innlandet fylkeskommune og
regionrådslederne med partnerskapsavtalen som tema, etter at det gjennom skriftlig og muntlig dialog
med administrasjon er skapt tvil om tolkningen av avtaleforslaget. Ett sentralt spørsmål er om
kommunene må bidra med et betydelig tilleggsbeløp til virksomheten i regionrådet ut over «minimum 1
million kroner».
Møtet ble oppfattet som positivt, men det gjenstår i skrivende stund fortsatt å se om forutsetningene i
budsjettet vil holde.
Arbeidsutvalget i regionrådet gjorde i mai vedtak om å bevilge 600.000 kroner til arbeidet med
koronatiltak, som er gjennomført i samarbeid med Klosser Innovasjon, Rådhuset Vingelen,
Rørosregionen Næringshage og Destinasjon Røros. Dette ble mottatt svært positivt i næringslivet og
kommunene, og det er orientert om dette både i arbeidsutvalget og på andre måter.
I september vedtok arbeidsutvalget å bevilge 200.000 kroner til et arbeid med å framskaffe
bedre grunnlag for arbeidet med bedre mobildekning. Dette er iverksatt i samarbeid med Ren
Røros Digital, som skal legge fram resultatet av en kartlegging av situasjonen før nyttår. Det er
foreløpig noe uklart når en plan for det videre arbeidet kan være klar.
Begge disse tiltakene ble finansiert med ubrukte utviklingsmidler i budsjettet, som i det vedlagte
forslaget dermed er redusert til 221.000 kroner.
Det reviderte budsjettforslaget inneholder også to poster av teknisk karakter. Det er lagt inn 300.000
kroner til «Sammen om rett aktivitet for alle», inkluderingsarbeidet som drives i samarbeid av
Tynset Idrettsforening (TIF), internasjonalt råd i Tynset kommune og regionrådet. Dette er midler som
er bevilget av staten og utbetales via fylkeskommunen og regionrådet til TIF. Beløpet er derfor ført
som en inntekt fra fylkeskommunen i budsjettforslaget.
I tillegg er det lagt inn 60.000 kroner til «Ungdomskonferanse Fjellnettverket», som regionrådet har
påtatt seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre på vegne av Fjellnettverket. Denne konferansen
skulle gjennomføres helga etter at korona-alarmen gikk i mars, men måtte utsettes på ubestemt tid.
Kostandene er knyttet til planleggingen, gjennomført av Tolga 2020, og konferansestedet i Valdres
som fikk en meget sen kansellering. Kostandene dekkes etter avtaler av staten og andre, og er ført
som inntekt fra staten i budsjettforslaget.
De mange usikkerhetene gjør det ikke mulig å legge fram en prognose for årets resultat, men
administrasjonen har god kontroll på kostandene på de områdene som ikke er avhengig av utfallet av

behandlingen av forslaget til partnerskapsavtale.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).»
Det ble under behandlingen av saken ikke lagt fram andre forslag til vedtak, og forslaget fra
regionrådgiver fikk dermed tilslutning.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2020 vedtas (godkjennes).

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 02.12.
Sak 10/2020: Handlingsplaner og organisering – status
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet av arbeidsutvalget 18. november med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 56/2020: Handlingsplaner og organisering – status
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver har i tråd med tidligere vedtak lagt ut oppdatert status for Handlingsplan 2019-2020 for
Regionrådet for Fjellregionen på vår hjemmeside, og denne kan leses her:
https://fjellregionen.no/_aurora/media/d9f07b56-fd17-46c8-bcda-6e4aa09897bb?32f07a9c-e1674a12-9ec5-1e9f8a652be9
Den oppdaterte statusen forteller at det er arbeidet med alle hovedaktivitetene, noen er avsluttet og
andre vil kreve mer tid eller dreier seg om kontinuerlige prosesser – ikke minst i forhold til
interessepolitikk.
På noen områder må det besluttes et eventuelt videre arbeid i forbindelse med behandlingen av
Handlingsplan 2021-2022 for Regionrådet for Fjellregionen. Dette gjelder etter regionrådgivers
vurdering spesielt følgende:
-Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk arbeid
-Oppfølging av vedtatt kommunikasjons- og markedsplan i juni 2019, der kommune fikk ansvar for
flere oppgaver
Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 ble vedtatt i juni. Denne skal følges opp
med toårige handlingsplaner med konkrete tiltak.
Det er tre hovedmålsettinger:
• 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.

Hele planen kan leses her: https://fjellregionen.no/regionradet-styrende-dokumenter
Det har vært enighet om at arbeidet med å avklare konkrete arbeidsoppgaver må skje parallelt med at
en framtidig organisering av regionrådet avklares i forbindelse med partnerskapsavtaler mellom
Innlandet fylkeskommune og kommunene.
Toppledelsene i kommunene valgte i juni å nedsette ei gruppe med fire medlemmer, ordførerne Runa
Finborud, Bjørnar T. Jordet, rådmann Anne Lise Trøen og kommunedirektør Torill Tjeldnes, som skal
utarbeide forslag til organisering.
Det ble i september bestemt at saken utsettes «og at det gjennomføres et møte med ordførere og
rådmenn før saken behandles videre. I dette møtet må også budsjett for 2021 drøftes.»
De manglende avklaringene rundt partnerskapsavtalen har ikke gjort det mulig å gjennomføre dette
møtet før i forkant av dagens møte i arbeidsutvalget, noe som selvsagt også har vanskeliggjort
arbeidet med budsjett for 2021 og økonomiplan. Det vises til omtale i saken om dette.
Regionrådsleder Runa Finborud vil oppsummere status og plan for videre arbeid med organisering og
Handlingsplan 2021-2022. Det er regionrådgivers vurdering at det er naturlig at dette også blir fulgt
opp med orientering og dialog under det utsatte møtet i regionrådet onsdag 2. desember.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.»
Under behandlingen av saken i arbeidsutvalget, orienterte Runa Finborud om den siste utviklingen i
dialogen med og dokumenter fra fylkeskommunen.
I brev fra fylkesordfører Even Aleksander Hagen 17. november heter det blant annet:
«Som det framgår av partnerskapsavtalen, yter Innlandet fylkeskommune et årlig tilskudd til i
utviklingsarbeid i hvert regionråd på 2,5 mill. kroner. Kommunene yter samlet et årlig tilskudd til
respektive regionråds utviklingsarbeid, på minimum 1,0 mill. kroner. Regionrådet kan, i henhold til
partnerskapsavtalen, innenfor fylkeskommunens tilskuddsramme, dekke inntil 50 % av
lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder. Jeg ser imidlertid at de økonomiske
utfordringene som kommunene nå har, kan gjøre det krevende for dem å møte kravet om 1 million til
utviklingsmidler. På møtet den 30. oktober åpnet jeg derfor for at noen av disse midlene kan brukes til
administrasjon. Men jeg vil understreke at dette ikke bør bli en permanent løsning.»
Samme dag la fylkesrådmann Tron Bamrud fram forslag om at «fylkeskommunen går ikke inn som
medlem i de interkommunale politiske rådene, men deltar i regionrådsmøtene med bakgrunn i
partnerskapsavtalen».
Den nye kommuneloven medfører at regionrådet må gjøre endringer i organisering og vedtekter, men
det er flere muligheter for de organisatoriske løsningene.
Runa Finborud orienterte om at på denne bakgrunn har ordførere og rådmenn/kommunedirektører blitt
enige om at det er grunnlag for å legge fram en sak for kommunestyrene med forslag om å godkjenne

forslaget til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og den enkelte kommune. Det
legges opp til behandling i kommunene i desember.
Med dette bakgrunnsteppet la Runa Finborud fram et forslag til vedtak, som ble enstemmig bifalt.

Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av Runa
Finborud, Bjørnar Tollan Jordet, Torill Tjeldnes og Anne Lise Trøen som vurderer en ny
organisering av arbeidet gjennom regionrådet og legger fram en anbefaling til kommunene.
Arbeidsgruppa skal vurdere alternativene etter paragrafene 18, 19 og 20 i Kommuneloven, som
omtaler interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap og vertskommune.
Det bes om at arbeidsgruppa legger fram et forslag innen utgangen av januar 2021.
Arbeidsgruppa bes videre om sammen med Innlandet fylkeskommune å avklare praktiske
spørsmål i forbindelse med overgangen til en ny organisering.
Runa Finborud vil gi en orientering om oppdatert status for dette arbeidet etter behandlingen i
arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 02.12. 2020
Sak 11/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet av arbeidsutvalget 18. november med følgende saksutredning:

«SAKSUTREDNING AU-MØTE 18.11.2020
Sak 57/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver legger fram et forslag til budsjett for 2021 og Økonomiplan til og med 2023 med de
samme usikkerheter som det er redegjort for i saken om revidert budsjett for 2020.
Budsjettforslaget bygger på de samme forutsetningene, men det er tatt høyde for at fylkeskommunen
og kommunene blir enige om en avtale som innebærer at det vil påløpe kostnader for oppgaver som
tidligere er dekket i sin helhet av fylkeskommunen. Dette er nedfelt i paragraf 5 i vedtektene, der det
heter at «Hedmark fylkeskommune har arbeidsgiver-, personal og økonomisk ansvar for de fast
ansatte i administrasjonen og driften av kontorene.» Og i paragraf 7 heter det at «Eventuell melding
om uttreden fra samarbeidet må skje skriftlig i en valgperiode og gjøres gjeldende fra neste
valgperiode.»
Da Holtålen kommune vedtok å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen i 2018, ble det avklart
at de økonomiske forpliktelsene skulle gjelde for 2019 i tråd med vedtektene. Røros kommune vedtok
å melde seg ut før valget i fjor høst, og har derfor ikke de samme forpliktelsene i 2020.

I budsjettforslaget for «arbeidsutvalget/interessepolitikk» er det lagt inn 500.000 kroner til
husleie, økonomitjenester og andre administrasjonskostnader. Om dette er tilstrekkelig, gjenstår
å se siden det er uavklart hvem som skal være vertskommune (om det ikke blir en annen
organisering) og løse disse oppgavene framover. I tillegg kommer kostandene til daglig
leder/regionrådgiver, som er videreført med 900.000 kroner. Øvrige budsjettposter er også videreført.
Budsjettposten er dermed totalt på 1 963.000 kroner etter at koronakostander på 600.000 kroner i
2020 er tatt ut.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
«Fjellungdom i klimaskiftet» er videreført med 1 250.000 kroner i tråd med tidligere vedtak om
dette arbeidet, som dreier seg om entreprenørskapsarbeidet i skolene gjennom Ungt Entreprenørskap
Innlandet, klimatoppmøte for ungdom og deltakelse på verdens forbrukerdag.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan, men det må arbeides for ytterligere ekstern finansiering
spesielt fra 2022.
«Ungdomskonferanse Fjellnettverket» er budsjettert med 290.000 kroner (totalt 350.000 kroner i
2020 og 2021). Dette arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Fjellnettverket og finansieres i sin helhet
av staten og andre om koronasituasjonen tillater gjennomføring senere enn planlagt.
Dette er ikke videreført i forslaget til økonomiplan, og er et tiltak vi eventuelt får komme tilbake til
senere.
«Sammen om rett aktivitet for alle» er budsjettert med 500.000 kroner. 300.000 kroner av dette
er bidrag fra staten gjennom deltakelse i folkehelseprogrammet Ung4Reg, og midlene overføres til
Tynset idrettslag som prosjekteier og regnskapsansvarlig.
Deltakelsen i folkehelseprogrammet gjør at dette inkluderingsarbeidet kan fortsette fram til 2025 med
minst tilsvarende statlig finansiering om ikke Stortinget endrer rammen i de årlige budsjettene.
Resultatet av dette arbeidet er som det framgår av vedlagte rapport for 2019, meget gode. Arbeidet
skal nå i tråd med vedlagte prosjektplan utvides med erfaringsutveksling og bistand i flere kommuner i
Fjellregionen.
Prosjektleder Sergio Chavez og styringsgruppa, hvor regionrådgiver Rune Jørgensen er nestleder,
gjennomfører nå en møteserie i kommunene med offentlige og frivillige organisasjoner for å klarlegge
hvordan samarbeidet kan utvikles. Dette gjelder også i forhold til metodeutvikling sammen med
«Språk og kulturtolken – Trygge foreldre gir aktive barn», som er iverksatt i Tolga kommune.
Regionrådet for Fjellregionen har til nå ikke bidratt økonomisk til dette arbeidet, men regionrådgiver
har deltatt aktivt i styringsgruppa og ikke minst i forhold til å oppnå ekstern finansiering. Dette arbeidet
pågår kontinuerlig, og det er så langt skaffet bidrag på rundt 1,5 millioner kroner fra eksterne aktører
Med forankring i Strategisk plan om satsing på ungdom, å bidra til inkludering, flere av FN’s
bærekraftsmål og utvidelsen av arbeidet i flere kommuner, foreslår regionrådgiver et bidrag på
200.000 kroner fra regionrådet.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
«Strategi og tiltak FN’s bærekraftsmål» er budsjettert med 800.000 kroner. Det pågår et arbeid
for å avklare hvordan dette arbeidet kan gjennomføres sammen med kommunenes arbeid med klimaog miljøplaner og «Fjellungdom i klimaskiftet». Flere møter er i skrivende stund avtalt før behandlingen
av saken i arbeidsutvalget og regionrådet, og regionrådgiver vil gi oppdatert informasjon om dette
under behandlingen av saken.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.

«Nye tiltak for hjemflytting/attraktivitet» er budsjettert med 400.000 kroner. Denne budsjettposten
er satt opp med bakgrunn i de klare formuleringene i Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen.
Det må avklares nærmere hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og hvilke nye tiltak som skal
prioriteres. Dette arbeidet er ikke iverksatt, men vil bli tema under behandlingen av Handlingsplan
2020-2021. Erfaringene fra samarbeidet med Rørosregionen Næringshage om blant annet Hematt,
som ble avlyst i vår, vil være en del av grunnlaget for vurderingene.
Dette er videreført i forslaget til økonomiplan.
Med disse forslagene er etter regionrådgivers vurdering alle midlene i forslaget til
partnerskapsavtale budsjettert til utviklingstiltak i tråd med gjeldende planer både i Innlandet
fylkeskommune og regionrådet.
All ekstern finansiering som ligger i budsjettforslaget er ikke endelig avklart, men regionrådgiver har
stor tro på at dette vil løses.
Det er lagt til grunn at det kommunale bidraget videreføres med 70 kroner per innbygger for å
oppfylle avtaleforslaget.
Dersom det er ønskelig å iverksette flere tiltak gjennom regionrådet, kan midler fra disposisjonsfondet
benyttes til dette – gjerne kombinert med ekstern finansiering. I forslaget til vedtak er det presisert at
arbeidsutvalget kan benytte midler fra fondet til å iverksette nye tiltak. En slik handlefrihet vil etter
regionrådgivers vurdering være fornuftig siden Handlingsplan 2021-2022 ikke er klar for behandling og
de andre usikkerhetene det her er redegjort for.
Som det framgår av vedlegget, er det et samlet budsjettforslag på vel 5,2 millioner kroner i 2021 og i
overkant av 4,9 millioner kroner i økonomiplanen for de påfølgende år. Forslagene er satt opp i
balanse med bruk av vel 138.000 kroner fra disposisjonsfondet per år.
Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023 vedtas og legges fram for
regionrådet til behandling (godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i
2021.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette nye tiltak innen budsjettrammen og ved bruk av
disposisjonsfond, og dette innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.»

Under behandlingen av saken i arbeidsutvalget foreslo Merete Myhre Moen at budsjettposten for
arbeidet med «Strategi og tiltak FN’s bærekraftsmål» reduseres med 300.000 kroner til 500.000
kroner i 2021 og senere, slik at behovet for finansiering fra disposisjonsfondet bortfaller og det blir noe
ubrukte midler til utviklingstiltak.
Disse endringene er lagt inn i den vedlagte talloppstillingen, som viser at det dermed er 161.200
kroner i ubrukte utviklingsmidler per år.
Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023 vedtas (godkjennes).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for
Fjellregionen i 2021.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette nye tiltak innen budsjettrammen og ved
bruk av disposisjonsfond, og dette innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 02.12. 2020
Sak 12/2020: Orienteringer fra Innlandet fylkeskommune
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet fylkeskommune har vedtatt Innlandsstrategien, som blant annet betyr at det skal
utarbeides tre nye regionale planer.
Forslaget til budsjett fra fylkesrådmannen er til behandling med en rekke forslag med bakgrunn i at
«De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd går ned med 110 millioner kroner i 2021. Prognoser
viser betydelig nedgang også i årene 2022 – 2024.»
Samtidig arbeides det med flere strategier og tiltak med betydning for innbyggerne også i
Fjellregionen.
Innlandet fylkeskommune vil orientere nærmere om noen av de mest aktuelle sakene, som
kommunene og regionrådet også involveres i.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
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