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Høring – Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet på sitt møte 03.mars utkast til Handlingsplan
for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022, og gjorde følgende enstemmige vedtak:
Utkast til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 med de endringer som
framkom i møtet sendes på høring til medlemmene og andre med frist til å levere innspill innen
tirsdag 27. april.
Regionrådgiver gjør oppmerksom på at i saksutredningen som følger på de neste sider, heter det
blant annet om forankring og prioritering av regionalt utviklingsarbeid at «det foreslås opprettelse av
nærings- og/eller kompetanseforum med administrativ bistand. Dette vil i tilfelle erstatte tidligere
ordning med hele 12 referansegrupper, som ikke har fungert etter målsettingene. Det er diskutert om
det bør opprettes ett eller to forum, og det er ønskelig med synspunkter både på dette og hvilke
utviklingstiltak som bør prioriteres.»
I det endelige utkastet som nå sendes på høring, og er gjengitt bakerst i dette brevet, er dette endret.
Det heter:
-etablere en fellesarena for det interessepolitiske arbeidet for informasjon, drøftinger og forankring.
Fellesarenaen kan opprette nettverk etter behov med administrativ bistand for felles informasjon,
drøfting og prioritering av forslag til utviklingstiltak i fellesskap mellom kommunene og andre aktører
Dersom det er spørsmål eller ønskelig med en dialog, kan undertegnede kontaktes på telefon
95110577 eller e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
Regionrådet for Fjellregionen
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.03. 2021
Sak 18/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken er behandlet i arbeidsutvalget flere ganger, og i protokollen fra møtet 6. januar heter det:
«Regionrådsleder Runa Finborud innledet til drøftingen, og skisserte følgende plan:
Notat om utfordringer til formannskapene med utgangspunkt i Strategisk plan for Regionrådet
for Fjellregionen for drøfting og tilbakemeldinger i januar etter gjennomgang i dagens møte.
Notatet skal utfordre til diskusjon om delmål, tiltak og ansvar for gjennomføring.
- Utkast til handlingsplan behandles i arbeidsutvalget i februar og sendes på høring
- Frist for uttalelsene fra kommunene settes tidsnok til behandling i AU og regionrådet i mai
- Det gjennomføres eventuelt et felles teamsmøte for formannskapene både om handlingsplan
og organiseringen, som arbeidsgruppa skal levere forslag om innen utgangen av januar (dette
framkom som forslag under drøftingen)
Denne planen fikk tilslutning.
-

Regionrådsleder og regionrådgiver utarbeider notat til drøfting i formannskapene på bakgrunn av
drøftingen i arbeidsutvalget, der det var fokus på god forankring av grep som skal tas av regionrådet,
hvilke tiltak som kan iverksettes i fellesskap og hva kommunene må håndtere i arbeidet med å nå
målene som er nedfelt i strategisk plan.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli utarbeidet under behandlingen av saken.
Vedtak:
Videre arbeid gjennomføres i tråd med skissert plan fra regionrådsleder, som sammen med
regionrådgiver utarbeider notat til drøfting i formannskapene.»
Notat som ble sendt formannskapene 12. januar, følger vedlagt. Fire av kommunene leverte skriftlige
tilbakemeldinger, som i stor grad dreide seg om tiltak i forhold til arbeid med å få flere unge til å flytte
hjem og øke attraktiviteten og andre utviklingstiltak spesielt innen næringsutvikling. Det er behov for å
vurdere flere av disse forslagene nærmere før tiltak som skal iverksettes kan prioriteres.
Arbeidsutvalget valgte i februar å utsette videre behandling av saken for å gi rom til videre arbeid og
dialog mellom ordførerne og regionrådgiver før et konkret forslag til handlingsplan kunne legges fram
til behandling. Det er gjennomført flere dialogmøter, som har resultert i vedlagte utkast.
I høringsperioden er det spesielt ønskelig med tilbakemeldinger om flere av forslagene som
kommenteres under:
Politisk ledelse ønsker en bred tilnærming til arbeidet med en strategi for gjennomføring av FNs
bærekraftsmål i Fjellregionen. Det er derfor ønskelig med forslag til regionale
strategier og tiltak for alle de 17 bærekraftsmålene, som vil bli prioritert i det videre arbeidet med å
utarbeide en felles strategi. Dette vil bli vurdert i nært samarbeid med de ansvarlige for felles klima- og
energiplaner i kommunene, et arbeid som pågår, og andre aktuelle partnere.
I forhold til arbeidet med forutsigbare rammer for landbruket og tilstøtende næringer, er det
ønskelig med tilbakemeldinger om hvilke interessepolitiske saker som det er viktig å prioritere for
arbeidsutvalget i tiden som kommer.

Når det gjelder forankring av det interessepolitiske arbeidet i kommunene og med andre
samarbeidspartnere, diskuteres det blant annet om det skal etableres en arena der formannskapene
eller kommunestyrene kan samles sammen med andre partnere en eller flere ganger i løpet av året for
informasjon og drøftinger av viktige saker. Hvilke tiltak kan det være realistisk å få gjennomført?
Denne arbeidsformen bør også vurderes i sammenheng med forankring og prioritering av regionalt
utviklingsarbeid, der det foreslås opprettelse av nærings- og/eller kompetanseforum med
administrativ bistand. Dette vil i tilfelle erstatte tidligere ordning med hele 12 referansegrupper, som
ikke har fungert etter målsettingene. Det er diskutert om det bør opprettes ett eller to forum, og det er
ønskelig med synspunkter både på dette og hvilke utviklingstiltak som bør prioriteres.
I utkastet er det også et punkt om å avklare rammer for samarbeidet med Innlandet fylkeskommune i
tråd med partnerskapsavtalen, som alle våre medlemskommuner har godkjent. Fylkestinget har
imidlertid vedtatt at fylkeskommunen ikke lengre skal være medlem av regionrådene, og dette får
betydning for organiseringen av regionrådet framover. Det er også nødvendig med avklaringer om
bruken av de økonomiske midlene i tråd med partnerskapsavtalen.
Arbeidsgruppa som skulle levere et forslag til kommunene om organiseringen av arbeidet innen
utgangen av januar, har i skrivende stund foreløpig ikke konkludert.
Det er lansert flere forslag til tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke attraktiviteten for
bosetting og etableringer. I kommunikasjons- og markedsplan vedtatt i juni 2019 var det også flere
tiltak som ikke er iverksatt. Planen kan leses her:
https://fjellregionen.no/_aurora/media/db56513c-e72e-487f-8d82-3381c9db8825?e7bfd2dd-68544aa5-a6ad-b6d5eccd7785
Hvilke tiltak bør prioriteres på dette utviklingsområdet?
I høringsrunden er det selvsagt fullt mulig å levere innspill om andre forhold enn det som her er
nærmere kommentert.
For å holde planen om å behandle handlingsplanen i arbeidsutvalget på møtet mandag 10.mai og i
regionrådet onsdag 26.mai, må innspill leveres senest innen tirsdag 27. april.
Det planlegges et fellesmøte for formannskapene i god tid før dette, der både handlingsplanen og
organiseringen av regionrådet blir tema.
Forslag til vedtak:
Utkast til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 sendes på høring til
medlemmene og andre med frist til å levere innspill innen tirsdag 27. april.

Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
(utkast behandlet i arbeidsutvalget 3. mars 2021)
Denne handlingsplanen inneholder tiltak som skal iverksettes i tråd med Strategisk plan for
Regionrådet for Fjellregionen, vedtatt i juni 2020.
Strategiplanen er gjengitt i svart tekst, mens utkastet til handlingsplan er gjengitt i blå tekst.

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.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-bidra økonomisk til felles kunnskapsgrunnlag for kommunale klima- og energiplaner og etablering av
samarbeid med FOU-miljøer
Ansvar: Arbeidsutvalget
-gi innspill til regionale planer, strategier og i andre interessepolitiske sammenhenger til Innlandet
fylkeskommune, statlige organer og andre
Ansvar: Arbeidsutvalget
-utarbeide en felles strategi for gjennomføringen av FNs bærekraftsmål i Fjellregionen med prioritering
av fellestiltak
Ansvar: Arbeidsutvalget i nært samarbeid med ansvarlige for arbeidet med felles klima- og
energiplaner og andre samarbeidspartnere
-Fjellregionen skal i løpet av perioden sikres full bredbåndsdekning og vesentlig oppgradering
av dagens mobildekning.

Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
- gjennomføre en felles kartlegging, utarbeide felles søknad på vegne av kommunene for å bedre
mobildekingen og avklare det videre arbeid med realiseringen
Ansvar: Arbeidsutvalget i samarbeid med ansvarlige i kommunene
-drive interessepolitisk arbeid for full bredbåndsdekning og vesentlig oppgradering av dagens
mobildekning gjennom aktuelle aktører
Ansvar: Arbeidsutvalget

-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.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-prioritere og gjennomføre interessepolitisk arbeid for forutsigbare rammer som legger grunnlag for
nyrekruttering, økt selvforsyningsgrad, trygghet for investeringer og bredde i bruksstørrelse i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget
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:
▪ Infrastruktur og kollektivtilbud
▪ Helsetjenester
▪ Utdanningstilbud
▪ Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
▪ Andre aktuelle politiske spørsmål
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-gi fortløpende interessepolitiske innspill til ulike aktører i sentrale politiske saker og delta aktivt i
utarbeidelsen av regionale planer og strategier i Innlandet fylkeskommune, statlige organer og andre
Ansvar: Arbeidsutvalget
-fortsatt arbeide for utvikling av jernbanen med elektrifisering av Røros- og Solørbanen gjennom blant
annet å være sekretariat for Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Ansvar: Administrasjonen
-bidra til at stabilt tilbud i kjeveortopedi etableres i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget
-arbeide for at Regionrådet for Fjellregionen skal ha en styreplass og mer aktiv rolle i Fjellnettverket
Ansvar: Arbeidsutvalget
-etablere en fellesarena for det interessepolitiske arbeidet for informasjon, drøftinger og forankring.
Fellesarenaen kan opprette nettverk etter behov med administrativ bistand for felles informasjon,
drøfting og prioritering av forslag til utviklingstiltak i fellesskap mellom kommunene og andre aktører
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen
-Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap skal kjennetegne regionen. Ungdommen skal
involveres aktivt i utvikling av regionen gjennom det frivillige samarbeidet i Ungdomsrådet for
Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
- gjennomføre «Fjellungdom i klimaskiftet» med fokus på entreprenørskapsarbeidet i skolene,
Skapende Ungdomsmesse og klimatoppmøte for ungdom
Ansvar: Administrasjonen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Innlandet

-avklare videre arbeid med ungt entreprenørskap fra høsten 2022
Ansvar: Arbeidsutvalget
-fortsatt legge til rette for ungdomsmedvirkning gjennom å være sekretariat for Ungdomsrådet for
Fjellregionen
Ansvar: Administrasjonen
-

Det skal samarbeides om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke attraktiviteten for
bosetting og etableringer.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-ta initiativ til et samarbeid for å utvikle og gjennomføre nye tiltak for tilflytting, øke attraktiviteten for
bosetting og etableringer i samarbeid mellom kommunene og andre aktører, herunder vurdere
rekruttering og felles stillingsutlysninger
Ansvar: Arbeidsutvalget
-Regionalt utviklingsarbeid skal forankres i den enkelte kommune og gjennom god
kommunikasjon med regionrådets samarbeidspartnere.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-avklare rammer for samarbeid med Innlandet fylkeskommune i tråd med partnerskapsavtalen
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen
-Regionrådet skal bidra til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
knyttet til vår felles kultur og røtter i fjellandbruket.
Regionrådet for Fjellregionen skal i løpet av 2021-2022 gjennomføre følgende tiltak:
-bidra økonomisk og med aktiv deltakelse i styringsgruppa for «Sammen om rett aktivitet for alle – i
Fjellregionen»
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen
-arbeide for at Innovasjon Norge fortsatt skal være representert i regionen
Ansvar: Arbeidsutvalget
-utrede hvordan utvikling av reiselivet kan skje i fellesskap mellom kommunene og næringslivet
Ansvar: Arbeidsutvalget
-bidra økonomisk til iverksettelse av fellesprosjekter
Ansvar: Arbeidsutvalget
-utrede om regionrådet skal være sekretariat for felles internasjonalt råd
Ansvar: Arbeidsutvalget og administrasjonen

Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og gjennom aktuelle
samarbeidspartnere.

