Handlingsplan 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen
Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen skal støtte opp om Strategisk plan for Fjellregionen.
Handlingsplan utarbeides for 2 år med hovedaktiviteter, ansvarlige og finansiering. Planen er styrende for de tiltak som arbeidsutvalget og
administrasjonen i fellesskap iverksetter. Handlingsplanen rulleres høsten 2018.

Interessepolitikk
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

AU / regionrådgiver/referansegrupper

Drift

Ansvarlig ordfører/
regionrådgiver/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Ansvarlig ordfører/
regionrådgiver/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Ansvarlig ordfører/
Regionrådgiver/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Gi innspill på aktuelle saker og delta på relevante høringer i samsvar med
målsettingene
Vurdere strategisk saker for medieutspill og fronte viktige saker i nasjonale
mediekanaler

Delta aktivt i Jernbaneforum og fortsette arbeidet for elektrifisering av Rørosog Solørbanen samt bedre rutetilbud

Delta i møter i Vegforum RV3 og fortsette arbeidet for utbedring av RV3, FV30
og andre fylkesveier

Delta i samarbeid med Hedmark trafikk, ATB, NSB og andre aktuelle
leverandører for kollektivtransport

Delta i Røros Lufthavnrådet og bidra aktivt med innspill som sikrer lufthavn og
rutetilbudet
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AU og samarbeidspartnere

Drift

Bistå kommunene med koordinering i arbeidet med å få bygget ut
bredbånd/fiber i hele regionen

Ansvarlig ordfører/næringsapparatet/referansegruppe

Drift

Aktivt arbeide for etablering av statlige arbeidsplasser i regionen

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

Ansvarlig ordfører/regionrådgiver/
regionkoordinator/referansegruppe

Bidra aktivt for å opprettholde et godt spesialisthelsetilbud i regionen

Drift

Arbeide for å sikre finansiering av drift og utvikling av desentralisert
høyskoletilbud i Fjellregionen med hensiktsmessig organisering
Aktiv dialog med utdanningsinstitusjoner, nasjonale nettverk og andre
samarbeidspartnere om høyere utdanningstilbud
Avklare hvilke samarbeidsarenaer regionalt, fylkeskommunalt og nasjonalt det
skal prioriteres å arbeide på med bakgrunn i regionreform og andre endringer

Ansvarlig ordfører / regionrådgiver/regionkoordinator/
høyskole-medarbeider/referansegruppe

Drift/prosjekt

Ansvarlig
ordfører/regionrådgiver/regionkoordinator/høyskolemedarbeider/referansegrupe
Arbeidsutvalget

Drift

Drift

Næringsutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Felles møter med oppgaveavklaring og nettverksbygging med samarbeidsaktører

Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe

Kommunikasjon, profilering, rekruttering og kontaktarbeid mot mulige etablerere,
bedrifter og studenter

Må avklares

Må avklares

Må avklares

Må avklares

Deltakernes eget ansvar

Markedsføre tilgjengelige næringsarealer og næringslokaler
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Arbeide for etablering av datasenter i Nord-Østerdal

Nordavind DC med regional næringssjef som daglig
leder ut 2017 – må avklares for 2018 av selskapet
Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i
Fjellregionen til våren 2018, videre arbeid må
avklares
Ansvarlig ordfører/
næringsapparatet/referansegruppe

Må avklares av selskapet for
2018
Prosjekt Tynset & Røros ut
mai 2018– må avklares for
senere innsats

Landbruksnettverket og prosjektleder Tynset og
Røros – videre innsats må avklares

Prosjekt til mai 2018 eventuell videreføring må
avklares

Motivere nye bedrifter for Masseprodusert skreddersøm

Prosjektleder Scandinavian Heartland (gjennomføring
RNH)

Scandinavian Heartland,
avsluttes 2018

Gjennomføring av pilot for utvikling av bedrift med studenthjelp (KTP)

Prosjektleder Scandinavian Heartland (gjennomføring
RNH)

Scandinavian Heartland,
avsluttes 2018

Gjennomføre innkjøp gjennom «tidlig dialog i offentlig innkjøp»

Prosjektleder og styringsgruppe Scandinavian
Heartland

Scandinavian Heartland,
avsluttes 2018

Delta i prosess for sentrumsutvikling (BID) i Tynset, Os, Tolga og Rendalen

Prosjektleder og styringsgruppe Scandinavian
Heartland

Scandinavian Heartland,
avsluttes 2018

Prosjektleder og styringsgruppe Tynset og Røros

Prosjekt Tynset & Røros,
avsluttes 2018 – eventuell
videre innsats må avklares

Arbeide for å skape ringvirkninger av etablering av arkiver på Tynset

Bidra til økt kunnskap og nettverksbygging innen
reiseliv/besøksnæring/arrangementer for flere overnatting/besøksdøgn

Pådriver og nettverksbygger for utviklingsaktiviteter i landbruket for å støtte opp
om Matregionen Røros

Bidra til flere aktiviteter knyttet til allerede eksisterende arrangementer og
verdensarvsatsingen

Tilrettelegge for TV-satsinger knyttet til arrangementer og produksjoner

Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe
vurderer eventuell videre aktivitet etter prosjektslutt
2018
Prosjektleder og styringsgruppe Tynset og Røros
Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe
vurderer eventuell videre aktivitet etter prosjektslutt
2018
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Drift/prosjekt – videre
innsats må avklares

Prosjekt Tynset & Røros,
avsluttes 2018 – eventuell
videre innsats må avklares

Eventuelt videre samarbeid gjennom Interreg vurderes etter rapport høsten 2017

Prosjektleder Scandinavian Heartland/regionrådgiver
presenterer notat
Ansvarlig ordfører/ næringsapparatet/referansegruppe
vurderer

Må avklares

Kompetanseutvikling
Hovedaktiviteter

Ansvar

Finansiering

Regionkoordinator og prosjektleder

Prosjekt Grønne jobber,
avsluttes 2018

Regionkoordinator og prosjektleder

Drift/Prosjekt Grønne jobber
avsluttes 2018 – eventuell
videre finansiering må
avklares
Drift

Gjennomføre tiltakene i «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap»

Gjennomføre Skapende ungdomsmesse i 2018 og avklare eventuell
videreføring

AU må avklare eventuell videreføring
AU/Regionrådgiver/ Regionkoordinator

Støtte opp om fagskolen ved Storsteigen og bidra til etablering av nye
fagskoletilbud i regionen

Stimulere til opprettelse av flere lærlingeplasser i offentlig og privat sektor

Regionkoordinator i samarbeid med flere – må avklares
sammen med ansvarlig ordfører/referansegruppe

Drift – må avklares

Regionkoordinator/høyskolemedarbeider/arbeidsgruppe

Drift/Prosjekt til 2018

Regionkoordinator/høyskolemedarbeidergruppe og
ansvarlig ordfører/referansegruppe

Drift/prosjekt med oppstart
2017

Regionkoordinator, høyskole-medarbeider og andre
samarbeidspartnere

Drift

Gjennomføring av tiltakene i «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk
med riktig kompetanse i Fjellregionen»
Starte opp arbeidet med pilot for høyskoleutdanning innen helse- og sosial
med spesiell vekt på sytkpleierutdanning

Kartlegge interesse - og kompetansebehov for å tilby etterspurte
utdanningstilbud i offentlig og privat sektor

Regionkoordinator
Planlegge og gjennomføre et pilotkurs for fremmedspråklige som skal gjøre
dem bedre rustet til jobb og et godt liv i regionen
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Scandinavian Heartland,
som avsluttes våren 2018

Scandinavian Heartland,
som avsluttes våren 2018

Gjennomføre tiltak for å etablere et samarbeid flerkulturelt verdiskapning

Regionkoordinator

Utarbeide strategi for desentraliserte høyskoletilbudet i Fjellregionen med en
helhetlig framtidig organisering og finansiering som gir mer forutsigbare
løsninger enn i dag på Tynset og Røros

Ansvarlig ordfører/regionkoordinator,
høyskolemedarbeider/regionrådgiver og referansegruppe

Drift

Kommunikasjon
Hovedaktiviteter

Utarbeide en kommunikasjons- og markedsføringsplan med ansvarfordeling og
forslag til finansiering

Ansvar

Finansiering

Ansvarlig ordfører/ regionrådgiver/referansegruppe og
samarbeidspartnere

Drift/prosjekt? - må avklares

Drift/prosjekt? - må avklares
Iverksette tiltak fra kommunikasjons- og markedsføringsplanen, inkludert
rekrutteringsarbeid i samarbeid med næringslivet

Må avklares med bakgrunn i plan

Må avklares med bakgrunn i plan
Systematisk utveksling av informasjon internt og med samarbeidspartnere for å
samordne aktiviteter
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Drift/prosjekt? - må avklares

