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Invitasjon til høring «Næringsarbeidet i Fjellregionen»
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet på sitt møte 7. juni 2017 en sak om det
videre arbeidet med «Næringsarbeidet i Fjellregionen».
Bakgrunnen for saken var en egenevaluering fra de to regionale næringssjefene og ei arbeidsgruppe
som ble nedsatt for å utarbeide et forslag til fremtidig organisering av næringsarbeidet.
AU gjorde følgende vedtak:
1. Rapporten «Organisering av kommunenes næringsarbeid i Fjellregionen» med
egenevalueringen fra næringssjefene som vedlegg, sendes på høring til kommunene og
andre aktuelle høringsinstanser med frist 1. oktober.
2. Kommunene bes om å ta stilling til hvordan fellesskapets behov kan løses, slik de er
beskrevet i utredningen og saksutredningen, i kombinasjon med kommunenes egne behov.
I saksutredningen heter det blant annet:
«Det er etter regionrådgivers vurdering viktig at kommunene tar stilling til hvordan fellesskapets behov
for et koordinert næringsarbeid og oppgaver innen interessepolitikk kan løses – i kombinasjon med
hver enkelt kommunes eget behov. Regionrådgiver vil spesielt peke på følgende to forhold:


Etableringen til Hedmark Kunnskapspark med to medarbeidere på Tynset fra mai og Innovasjon
Norges etablering med en medarbeider i sommer, forsterker behovet for at det tas grep for å
koordinere næringsarbeidet på en best mulig måte mellom de ulike aktørene.



Med ønsket om et sterkere fokus på felles interessepolitikk, som er ivaretatt i forslaget til
Strategisk plan for regionrådet, er det også viktig å sikre at det plasseres et ansvar og er ressurser
til nødvendig næringsfaglig støtte i forhold til utarbeidelse av ulike dokumenter og deltakelse på
arenaer for å støtte opp om regionrådets interessepolitiske arbeid.

Dersom alternativ 2 eller 3 velges, er det etter regionrådgivers vurdering naturlig at denne enheten får
det ansvaret som er beskrevet over og kan ta hånd om prioriterte fellestiltak, som de øvrige aktørene
ikke håndterer, uavhengig av kommunegrensene.
Dersom alternativ 1 velges, er det nødvendig å avklare rammene for den næringsfaglige støtte
enhetene kan gi regionrådet i forhold til det interessepolitiske arbeidet. Sentrale spørsmål i denne
sammenheng er omfang av bistand og hvordan dette økonomisk skal løses. Koordineringsansvaret vil
regionrådgiver tro kan avklares mellom disse to enhetene. Det samme gjelder også eventuell
iverksettelse av fellesprosjekter som kan omfatte de fleste kommunene, slik de regionale
næringssjefene eksempelvis har gjort i forbindelse med satsing på fritidsboliger og bredbånd.
De samme utfordringene gjelder i forhold til om alternativ 4 velges, men vil trolig være mer krevende å
administrere med flere aktører.
Ansvaret for administrativt å samordne det interessepolitiske arbeidet må fortsatt ligge hos
regionrådgiver, men er avhengig av tilgang til faglig og praktisk bistand fra næringsapparatet for at
dette arbeidet skal være kraftfullt og av høyest mulig kvalitet.»
Saksutredningen følger på de neste sider, og egenevalueringen fra næringssjefene og utredningen fra
arbeidsgruppa følger vedlagt.
Spørsmål kan rettes til undertegnede på rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf 95110577.
Vennlig hilsen
Regionrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.06.17
Sak 28/2017: Næringsarbeidet i Fjellregionen – videre arbeid
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget gjorde i 2016 to vedtak angående næringsarbeidet i regi av regionrådet.
25. mai vedtok AU følgende:
1. Prosjektet «Næringsutvikling i Fjellregionen» forlenges til ut 2017 og de to regionale
næringssjefene tilbys forlenget engasjement.
2. Næringssjefene legger fram en egenevaluering og forslag til videre drift innen
utgangen av mai 2017.
3. En permanent løsning med regionale næringssjefer vurderes på nytt sommeren/tidlig
høst 2017.
Arbeidsutvalget ble orientert om status i arbeidet og drøftet videre framdrift 2. november. I
saksutredningen het det blant annet følgende:
«På grunn av kutt i de regionale utviklingsmidlene i regjeringens forslag til statsbudsjett, flere initiativ i
Hedmark fylkeskommune om større satsinger og ønsker om raskere avklaringer fra flere hold i
Fjellregionen, kan det være grunnlag for å gjennomføre denne prosessen raskere.
Rørosregionen Næringshage og regionrådet har startet en dialog med sikte på å komme fram til et
omforent forslag til løsning(er), og det vil bli orientert om dette fra de regionale næringssjefene Bjørn
Frydenborg og Arild Løvik samt daglig leder Sigrid M. Jansen i næringshagen.»
Med bakgrunn i orienteringen og diskusjonen gjorde AU følgende vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til fremtidig organisering av
næringsarbeidet.
Arbeidsgruppa består av rådmennene i de 8 kommunene, de to regionale næringssjefene
og daglig leder i næringshagen for Røros- og Tynset-regionene; Rørosregionen
Næringshage as. Arbeidsgruppa skal utrede et forslag til hvordan næringsarbeid på
områdene politikk og forvaltning bør struktureres og organiseres for kommunene i
Fjellregionen.
Det innbefatter bl.a. å se på om kommunenes forvaltningsoppgaver i næringsarbeidet bør
legges til en eller to regionale enheter og hvordan styringen av dette bør være.
Arbeidsgruppa legger frem sitt forslag innen 1. mars 2017.
Endelig versjon av egenevalueringen og rapporten fra arbeidsgruppa ble oversendt 21. april 2017,
etter at hovedinnholdet ble presentert og diskutert på arbeidsmøte i regionrådet 29. mars.
Rapporten var også et tema under behandlingen av sak om Strategisk plan i arbeidsutvalget 3. mai,
der AU gjorde følgende vedtak:
1. Saken utsettes til kommunene har tatt stilling til organisering og innhold i
næringsarbeidet.
2. Sak om utredningen om næringsarbeidet legges fram for AU i juni, og utredningen
sendes på høring med frist 1. oktober.
3. AU ber om at det til juni-møtet legges fram en sak om hvilke oppgaver som bør
prioriteres og hvordan de kan løses på kort og lang sikt, økonomiske konsekvenser og
synliggjøring av konsekvenser for avvikling av ulike oppgaver.
4. AU tar stilling til videre prosess for rullering av Strategisk plan etter høringen om
næringsarbeidet.
Denne saken er dermed en oppfølging av punkt 2 i dette vedtaket, mens det fremmes en egen sak om
prioritering av oppgaver i regionrådet (Sak 29/2017).
Egenevalueringen fra næringssjefene, som følger vedlagt, inneholder selvsagt deres egne
vurderinger. Regionrådgiver kommenterer ikke denne i detalj, men vil knytte noen bemerkninger til
dokumentet:
1. Alle konkrete arbeidsoppgaver beskrevet i prosjektplanene for «Næringsutvikling i Fjellregionen»
for 2014, 2015 og 2016 er gjennomført og det er arbeidet med alle innsatsområdene. Det har hele
tiden vært understreket at mye av dette arbeidet er langsiktig, og at det må vises tålmodighet i
forhold til synbare resultater.
2. Resultatene er noe beskjedent beskrevet, og er etter regionrådgivers vurdering omfattende!

Arbeid finansiert gjennom andre prosjekter som næringssjefene direkte eller indirekte har bidratt
til, er ikke tatt med. Dette gjelder eksempelvis etableringen av Norsk Spekematfestival,
Femundløpet på TV2 og ikke minst involveringen av ungdommen i flere sammenhenger.
3. Det hevdes at det fra AU som styringsgruppe ikke er gitt noen tilbakemeldinger og at det har vært
lite eller ingen dialog. Regionrådgiver er ikke kjent med at det er reist problemstillinger for
styringsgruppa gjennom orienteringer og saker som ikke er besvart av styringsgruppa, men deler
så absolutt oppfatningen om at dialogen kunne ha vært bedre både med arbeidsutvalget og flere
andre aktører.
Arbeidsgruppa som ble oppnevnt av arbeidsutvalget i november, la fram en rapport som ikke
konkluderer med et anbefalt forslag av de fire alternative som er gjengitt under.
De to regionale næringssjefene har klart gitt uttrykk for at de anbefaler alternativ 1 med to
felles næringsenheter.
De framlagte alternativene er:
1. Kommunene etablerer to felles næringsenheter som følger bo- og arbeidsregionene Tynset
og Røros. Plasseres i henholdsvis Røros og Tynset etter vertskommunemodellen. Det
oppnevnes to rådgivende fagstyrer med politiske og/ eller administrative representanter fra
de deltagende kommunene, inkludert landbruk og plan. Rørosregionen næringshage og
andre aktører driver det bedriftsrettede arbeidet. Regionrådet driver det felles
interessepolitiske arbeidet med støtte fra de to felles næringsenhetene.
2. Det etableres en felles næringsenhet for alle kommunene i regionen, som plasseres i en
kommune etter vertskommunemodellen eller i Regionrådet. Det oppnevnes et fagstyre med
politiske og/ eller administrative representanter fra de deltagende kommunene.
Rørosregionen næringshage og andre aktører driver det bedriftsrettede arbeidet.
3. Felles strategisk næringsenhet for alle kommunene i regionen, videreføres i Regionrådet.
Den styres av AU i Regionrådet. Rørosregionen næringshage og andre aktører driver det
bedriftsrettede arbeidet.
4. Den enkelte kommunene tar ansvar for og organiserer sitt næringsutviklingsarbeid,
eventuelt inkludert førstelinjetjenesten. Rørosregionen næringshage og andre aktører
driver deler av det bedriftsrettede arbeidet.
I tråd med vedtaket på AU-møtet i mai, foreslår regionrådgiver at denne utredningen med
egenevalueringen som vedlegg, nå sendes på høring til kommunene, andre aktuelle høringsinstanser
og legges ut på nett med frist for tilbakemeldinger innen 1. oktober 2017.
Det er etter regionrådgivers vurdering viktig at kommunene tar stilling til hvordan fellesskapets behov
for et koordinert næringsarbeid og oppgaver innen interessepolitikk kan løses – i kombinasjon med
hver enkelt kommunes eget behov. Regionrådgiver vil spesielt peke på følgende to forhold:


Etableringen til Hedmark Kunnskapspark med to medarbeidere på Tynset fra mai og
Innovasjon Norges etablering med en medarbeider i sommer, forsterker behovet for at det tas
grep for å koordinere næringsarbeidet på en best mulig måte mellom de ulike aktørene.



Med ønsket om et sterkere fokus på felles interessepolitikk, som er ivaretatt i forslaget til
Strategisk plan for regionrådet, er det også viktig å sikre at det plasseres et ansvar og er
ressurser til nødvendig næringsfaglig støtte i forhold til utarbeidelse av ulike dokumenter og
deltakelse på arenaer for å støtte opp om regionrådets interessepolitiske arbeid.

Dersom alternativ 2 eller 3 velges, er det etter regionrådgivers vurdering naturlig at denne enheten får
det ansvaret som er beskrevet over og kan ta hånd om prioriterte fellestiltak, som de øvrige aktørene
ikke håndterer, uavhengig av kommunegrensene.
Dersom alternativ 1 velges, er det nødvendig å avklare rammene for den næringsfaglige støtte
enhetene kan gi regionrådet i forhold til det interessepolitiske arbeidet. Sentrale spørsmål i denne
sammenheng er omfang av bistand og hvordan dette økonomisk skal løses. Koordineringsansvaret vil
regionrådgiver tro kan avklares mellom disse to enhetene. Det samme gjelder også eventuell
iverksettelse av fellesprosjekter som kan omfatte de fleste kommunene, slik de regionale
næringssjefene eksempelvis har gjort i forbindelse med satsing på fritidsboliger og bredbånd.

De samme utfordringene gjelder i forhold til om alternativ 4 velges, men vil trolig være mer krevende å
administrere med flere aktører.
Ansvaret for administrativt å samordne det interessepolitiske arbeidet må fortsatt ligge hos
regionrådgiver, men er avhengig av tilgang til faglig og praktisk bistand fra næringsapparatet for at
dette arbeidet skal være kraftfullt og av høyest mulig kvalitet.
Forslag til vedtak:
1. Rapporten «Organisering av kommunenes næringsarbeid i Fjellregionen» med
egenevalueringen fra næringssjefene som vedlegg, sendes på høring til kommunene og
andre aktuelle høringsinstanser med frist 1. oktober.
2. Kommunene bes om å ta stilling til hvordan fellesskapets behov kan løses, slik de er
beskrevet i utredningen og saksutredningen, i kombinasjon med kommunenes egne behov.

