VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2018:

Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen
Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget
Regionrådet
Arbeidsutvalget

2 møter, 12 saker
10 møter, hvorav ett arbeidsmøte, 56 saker

Saker i Regionrådet
Sak 01/2018
Sak 02/2018
Sak 03/2018
Sak 04/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under
protokollen
Regnskap 2018
Årsmelding/årsberetning 2018
Orientering om viktige saker det arbeides med.

Sak 05/2018

Fra tall til fjellpolitikk – presentasjon av ny fjellindeks

Sak 06/2018

Eventuelt

Sak 07/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under
protokollen
Revidert budsjett 2018
Budsjett 2019 og Økonomiplan
Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen
Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – orienteringer og dialog
Eventuelt

Sak 08/2018
Sak 09/2018
Sak 10/2018
Sak 11/2018
Sak 12/2018

Regionrådsleder og regionrådgiver orienterte om viktige saker det er arbeidet med i løpet
av de første månedene i 2018, og i ordskiftet var regionreformen, tilbudsstrukturen ved
de videregående skolene og samarbeid med andre noen av temaene som var oppe. Det
ble understreket at regionen selv må prioritere hva som skal framheves og hvordan man
vil posisjonere seg.
Tor Arnesen i Østlandsforskning presenterte den første utgaven av fjellindeksen med
overskriften «Fra tall til fjellpolitikk – presentasjon av ny fjellindeks».
Regionrådgiver informerte om at det i løpet av dagen var kommet melding om at kun fem
virksomheter har meldt seg på til planlagt frierferd til Trondheim 7. juni, samt
kommunene Folldal og Rendalen. Alle ble oppfordret til både å avklare deltakelse fra
egen kommune og næringsliv som kunne være aktuelle før det må tas en beslutning om
gjennomførelse eller ikke i løpet av fredagen.

Regionrådgiver orienterte om at Hedda Johansen fra Tynset er valgt som ny leder i
Ungdomsrådet for Fjellregionen, mens Karoline S. Jordet fra Rendalen fortsetter som
nestleder.

Saker i Arbeidsutvalget
Sak 01/2018
Sak 02/2018
Sak 03/2018
Sak 04/2018

Godkjenning av protokollen fra møte 6. desember 2017
Samferdsel i Hedmark – orienteringer og dialog
Valg av kandidat til styret i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Orienteringer

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:
Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om kontakt med regionrådene i Valdres,
Nord- og Midt-Gudbrandsdal i forhold til arbeidet med sammenslåingen av Hedmark og
Oppland, og det er avtalt et dialogmøte 11. januar. Det er også tatt kontakt med SørØsterdal regionråd.
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FV 30/andre fylkesveier:
RV3: Ordfører i Alvdal informerte om at det er tatt kontakt med Sør-Østerdal regionråd
med mål om revitalisering av Vegforum RV3.
Jernbane: Regionrådsleder orienterte om at årsmøte i Jernbaneforum Røros- og
Solørbanen gjennomføres på Kongsvinger fredag 26. januar og oppfordret til deltakelse.
Fly:
Reiseliv (var uteglemt i sakspapirene):
Primærnæringen:
Kollektivtilbudet:
Bredbånd:
Næringsutvikling:
Matregionen Røros:
Kompetanseutvikling:
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak:
Alle de ansvarlige ordførerne ble oppfordret til å vurdere deltakere i referanse-gruppene
og mandater og melde synspunkter til regionrådgiver i løpet av kort tid, slik at det som
planlagt kan legges fram sak om dette på møtet i februar.

Eventuelt

Regionrådsleder og ordfører i Tynset reiste spørsmålet om eventuell behandling av
uttalelse om opprettelse av EU-byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER). Konklusjon: Ordførerne oppfordres til å ta stilling til
ordfører-brev til regjeringen og behandling av sak i kommunene.

Godkjenning av protokollen fra møte 3. januar 2018
Orientering og dialog om sammenslåingen av Hedmark og Oppland
Orientering fra Sparebankstiftelsen Hedmark
Opprettelse av referansegrupper og mandater
Orienteringer:

Interessepolitikk. Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere:
Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om at det er gjennomført flere møter
med andre regionråd i forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland.
FV 30/andre fylkesveier: Ingen aktivitet rapportert.
RV3: Ordfører i Alvdal informerte om at Vegforum RV3 har holdt møte og valgt ham til
leder og Erik Aaen som nestleder. Statens Vegvesen deltok. Fokus på ferdiggjøring av
strekningen mellom Hanestad og Alvdal Skurlag samt Lonåsen. Flere møter er avtalt.
Jernbane: Regionrådsleder og ordfører i Tynset og Arnfinn Nergård orienterte om
årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, der statssekretær Anders Werp var
gjest. God dialog. Arnfinn Nergård gjenvalgt som leder med Gunnar Gundersen som ny
nestleder.
Fly: Regionrådgiver orienterte om at Lufthavnrådet har hatt skriftlig og muntlig dialog
med Widerøe om problemer med regulariteten i det siste, det er avtalt møte med Avinor
torsdag 15. februar og møte i Lufthavnalliansen (flere mindre flyplasser) under
Vinterfestspillene på Røros.
Reiseliv: Regionrådgiver orienterte om møte med Destinasjon Røros og Innovasjon
Norge om å starte arbeid med skilting og infotavler. Rørosregionen Næringshage
arbeider med plan.
Primærnæringen/Matregionen Røros: Ordfører i Tolga informerte om deltakelse på
Grüne Woche, der Landbruks-departementet presenterte ny satsting som Fjellregionen
kan koble seg på. En henvendelse fra Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk vil bli tatt opp i
referansegruppa.
Kollektivtilbudet: Regionrådgiver orienterte om dialogmøte med NSB om
konkurranseutsetting av trafikken på Rørosbanen, der vedtak i AU før nyttår ble
gjennomgått og utdypet. Ordfører i Alvdal rapporterte om dialogmøte med Hedmark
Trafikk, der en rekke saker ble tatt opp med en fellesnevner om at koordineringen av
buss- og togtilbud må bli bedre. Han ønsker tilbakemelding om små og store saker som
kan tas opp på et neste dialogmøte.
Bredbånd:
Næringsutvikling:
Kompetanseutvikling: Regionrådgiver rapporterte om over 80 søkere til
arkivutdanning, og vel 60 har fått tilbud om oppstart i mars. NTNU er fakturert for om lag
en halv million kroner mer enn avtalt til Tynset Studie- og høyskolesenter etter vedtak i
Stortinget. Regionrådgiver orienterte om stor deltakelse på Skapende Ungdomsmesse.
Ordfører i Os orienterte om at hun venter på representant fra næringslivet som skal delta
i utredningsarbeidet om entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen, som har frist i april.
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Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Ingen aktivitet rapportert.
Ungdomsrådet: Regionrådgiver orienterte om at det blir vårmøte i Ungdomsrådet for
Fjellregionen mandag 5. mars, og at det nå er kandidater til vervene som leder og
nestleder. Tema blir ungdom og miljø.
Regionrådgiver orienterte om at regnskapet for 2017 vil vise et mindreforbruk på om lag
450.000 kroner, mens avsluttede prosjekter viser et merforbruk på vel 80.000 kroner.
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om at det ser ut til å bli et møte med
stortingspolitikere 19. april.

Sak 11/2018

Eventuelt

Sak 12/2018
Sak 13/2018
Sak 14/2018
Sak 15/2018
Sak 16/2018
Sak 17/2018

Godkjenning av protokollen fra møte 14. februar 2018
Orientering fra LHL-klinikkene Røros
Regnskap 2017
Årsmelding/årsberetning 2017
Krav til leveringspliktige posttjenester og endring i postloven - høring
Orienteringer

Ingen saker til behandling.

Interessepolitikk. Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere:
Fylkesrådsleder og regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte fra fellesmøte for
kommunene i Hedmark og Oppland om sammenslåingen 22. mars. Fylkesråden
opplyste at dette vil bli fulgt opp ved at det settes ned en referansegruppe med
medlemmer fra regionrådene, og at den videre dialogen med kommunene skjer både
gjennom denne og fellesmøter. Han ble oppfordret til å benytte allerede eksisterende
arenaer som samlinger i KS. Karin B. Bjørkhaug orienterte om at det i Trøndelag er noen
uklarheter rundt funksjonen til hovedutvalgene, har vært en krevende budsjett- og
økonomiprosess og at prosesser for flere regionale planer er i gang – men at det skal bli
færre planer å forholde seg til enn før sammenslåingen.
FV 30/andre fylkesveier: Ordfører i Rendalen orienterte om at en ny utbedret strekning
i sør er åpnet, og at det er signalisert lite asfaltarbeid før den store NATO-øvelsen er
gjennomført. Regionrådsleder orienterte om at ordfører i Røros og ordfører i Holtålen i
dag deltar på møte om mulig bompenge-finansiering av ytterligere utbedringer av FV30.
RV3: Ordfører i Alvdal orienterte om at neste møte i Vegforum RV3 er 15. mai i Alvdal,
og at flere kommuner er velkommen til å delta. Både Statens Vegvesen og Norges
Lastebileierforbund vil delta med fokus blant annet på om mange ulykker skyldes at
vegskuldrene er for dårlige og langsiktige konsekvenser av om at det skal iverksettes en
utbedring av Tunna bru i Lonåsen. Regionrådsleder og ordfører i Tynset oppfordret til at
det tas kontakt med samferdselsutvalget sammensatt av Rennebu, Oppdal, Melhus og
Midtre Gauldal, «Bygg vei» v /leder Ola Øie, med sikte på samarbeid.
Jernbane: Regionrådgiver orienterte om Jernbanekonferansen 2018, der det viktigste
er gjengitt i utsendt nyhetsbrev fra Jernbaneforum. Den nye jernbanedirektøren har
åpnet for ny vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes for å bedre godstransporten.
Jernbanedirektoratets handlingsprogram vil bli lagt fram 9.april, og innspill til Hedmark
fylkeskommune må leveres senest 30.april. Dette må derfor skje administrativt.
Fly: Varaordfører i Røros orienterte om møte med Avinor, som vurderer om bare ca
1200 meter av rullebanen på 1700 meter skal asfalteres – noe som vil begrense
chartermuligheter vesentlig. Ordfører i Røros har i tillegg rapportert om dialogmøte med
Widerøe om punktlighet og regularitet, som var strålende i mars etter flere problemer i
vinter. Det er planlagt møte i Flyplassalliansen på Røros 30. mai. Lufthavrådet har
jevnlige møter og får bistand fra Bjørn Frydenborg, som er innleid med finansiering fra
Rørosbanken.
Reiseliv: Ordfører i Tolga og regionrådgiver informerte om at det er noe uklart hva som
er status i forhold til skilting/markedsføring. Oppdateres på neste møte.
Primærnæringen: Innspill til jordbruksforhandlingene ble sendt fra regionrådsleder og
ansvarlig for oppfølging av primærnæringen. Innspill til Regionalt Bygdeutviklingsprogram i Hedmark er også levert etter møte på Tynset 15. mars. Innspillene bygger på
tidligere uttalelser.
Kollektivtilbudet: Varaordfører i Røros oppfordret Karin B. Bjørkhaug som nestleder i
samferdselskomiteen i Trøndelag om å reise den grenseoverskridende problematikken
ved neste anbudsrunde, noe hun lovte å ta med videre. Det ble stilt spørsmål om
mulighetene for å komme med innspill til mulige ruteendringer i Hedmark nå, og dette må
undersøkes.
Bredbånd: Fra de fleste kommunene ble det rapportert om at det blir deltakelse på
seminar i Hedmark torsdag og fredag med fokus på nye søknader for satstinger.
Næringsutvikling: Fellesmøte med referansegruppe kompetanseutvikling og eget
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møte gjennomføres mandag 30. april.
Kompetanseutvikling: Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om at det i
tillegg til fellesmøte er tatt grep for å starte arbeidet med en organisering av Tynset
studie- og høyskolesenter, og det skal være et møte fredag. Ordfører i Os orienterte om
at arbeidet med utredning av entreprenørskapsarbeidet i skolene er i gang, men ikke vil
bli ferdig innen fristen 1. april. Det er konstatert behov for en form for restart ved flere
skoler, styrket samarbeid med næringslivet med fokus på innovasjon fra bedrifter under
Skapende Ungdomsmesse. Regionrådgiver understreket at det er nødvendig med en
rask avklaring av om SUM 2019 skal gjennomføres og videreføres av hensyn til bestilling
av lokaler og andre avtaler.
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Regionrådsleder og ordfører i
Tynset informerte om at det ble levert søknader om rekrutteringsprosjekt både fra
regionrådet og Rørosregionen Næringshage til Hedmark fylkeskommune tidligere i år.
Det arbeides nå for å avklare en samordning av dette.
Ungdomsrådet for Fjellregionen: Nyvalgt leder, Kristine Herfjord Feragen fra Røros,
og nyvalgt nestleder, Karoline S. Jordet fra Rendalen, presenterte seg. De ble valgt på
vårmøtet, som hadde fokus på ungdom og miljø. Kommunene og næringslivet vil få et
brev fra Ungdomsrådet med forslag til en rekke tiltak og ønske om dialog, som de håper
vil bli fulgt opp.

Eventuelt

Regionrådgiver orienterte om en henvendelse fra Holtålen kommune, der det framgår at
de for 2018 og 2019 kun ønsker å betale 15 kroner til drift av AU og ikke 35 kroner per
innbygger til prosjekter og tiltak. Det må legges fram sak om dette på neste møte, og
regionrådgiver ønsket signaler på holdningen i arbeidsutvalget. Tilbakemeldingen var at
Holtålen kommune må betale på lik linje med de øvrige kommunene. Regionrådgiver
orienterte om initiativ fra Regionrådet for Hallingdal om forslag til endringer i kommuneloven, der regjeringen vil at regionrådene heretter må kalle seg «Interkommunalt politisk
råd». En rekke regionråd har støttet initiativet fra Hallingdal om et felles brev til Stortinget
med oppfordring om å si nei til dette forslaget. Konklusjon: Arbeidsutvalget gir sin støtte
til brevet fra Hallingdal regionråd. Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om at
det blir møte med stortingsbenkene fra Hedmark og Sør-Trøndelag 19. april, og hun ba
om innspill til aktuelle temaer som skal tas opp og samles i et kort notat. Ordfører i Os
reiste spørsmål om å avgi uttalelser til utredningen fra ekspertutvalget om nye oppgaver
til fylkeskommunene. Regionrådgiver opplyste at det planlegges sak til neste AU-møte
og at det gjerne må gis uttalelser også fra kommunene. Det tas kontakt med rådmannsforum under arbeidet med saken.

Godkjenning av protokollen fra møte 04. april 2018
Ekspertutvalg om nye oppgaver til fylkeskommunene – høring
Scandinavian Heartland Business Improvement – orientering om status og
arbeid med eventuelt fortsatt samarbeid
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 – høring
Holtålen kommune – kontingent 2018 og 2019

Orienteringer
Interessepolitikk. Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere:
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om besøk av Fylkestinget i Hedmark 16.
og 17. april, der det blant annet ble orientert om etableringen av det første
datalagringssenteret i Alvdal, aktiviteten i regionrådet, viktige saker for Fjellregionen i
forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland og verdensarv-arbeidet. Hun
orienterte også om møte med stortingsbenkene fra Hedmark og Trøndelag 19. april, der
viktige saker også ble løftet fram. Ordfører i Tolga orienterte om styremøte i
Fjellnettverket, der høringsuttalelser om ekspertutvalget om nye oppgaver for
fylkeskommunene og fjellindeksen var blant temaene.
FV 30/andre fylkesveier: Bjørg Helene Skjerdingstad orienterte om at arbeidet med
eventuell bompengefinansiering av utbygginger fortsetter, og at det fra innbyggerne
spørres om hva dette vil koste – et svar som må komme senere.
RV3: Ordfører i Alvdal minnet om at kommunene er velkommen til å delta på møte i
Vegforum RV3 15. mai i Alvdal.
Jernbane: Regionrådgiver orienterte om at ledelsen i Jernbaneforum Røros- og
Solørbanen har møte 9. mai, der videre arbeid i forhold til handlingsprogrammet for
jernbanesektoren vil være ett av temaene.
Fly: Regionrådgiver orienterte om at Lufthavrådet arbeider med innspill til ny
anbudsrunde, og har møte om dette senere i dag.
Reiseliv: Ordfører i Tolga orienterte om at det arbeides videre med et eventuelt
skiltprosjekt og at Anno Museum har meldt seg inn igjen i Destinasjon Røros etter en
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misforståelse som førte til utmeldelse. Regionrådgiver orienterte om at han deltar på
fjellkonferanse om mat 28. og 29. mai på Fagernes, der Rørosmat også vil være tilstede
og bidra med foredrag.
Primærnæringen: Ordfører i Tolga informerte om at første møte i referansegruppa er
under planlegging.
Kollektivtilbudet: Ordfører i Folldal informerte om at det ikke ser ut til at Hedmark
Trafikk har fulgt opp lovnader om transporttilbud for eksempel under skoleferien. Dette
undersøkes nærmere med administrasjonen i Hedmark Trafikk før videre håndtering.
Bredbånd: Ordfører i Tolga informerte om at det arbeides veldig bra fra Hedmark
fylkeskommune, og at saken må løftes politisk på alle nivåer for å få til en større statlig
satsing.
Næringsutvikling: Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om første møte i
referansegruppa 30. april etter fellesmøte med referansegruppa for kompetanseutvikling
om regional plan for arbeidskraft og kompetanse i Hedmark, der fylkeskommunen
orienterte om sitt arbeid og ba om innspill før planen skal sendes ut på høring. I
referansegruppens eget møte var det blant annet fokus på at det er behov for å avklare
forventninger og bedre kommunikasjonen mellom aktørene uten at det må lages større
planer. Det planlegges ett møte i kvartalet.
Kompetanseutvikling: Ordfører i Os orienterte om første møte i referansegruppa 30.
april etter fellesmøtet som omtalt over. Her var det blant annet fokus på hvordan det kan
arbeides for å få inn en lokal representant i styret for HINN, viktigheten av å delta for å gi
høringsuttalelse om den nevnte regionale planen og til regionrådets handlingsplan for
2019/2020. Neste møte er avtalt 14. september, og regionrådgiver pekte på at innspill til
regional plan dermed må leveres før dette på grunn av høringsfrist som er varslet til å bli
15. september. Ordfører i Os orienterte også om utredningen om entreprenørskapsarbeidet i skolene, der det vil bli foreslått flere tiltak blant annet for å bedre samarbeidet
mellom skolene og næringslivet med Skapende Ungdomsmesse som en arena for å vise
fram resultatene av arbeidet med elev- og ungdoms-bedrifter. Det er et uttalt ønske om
at Ungt Entreprenørskap fortsatt skal være en viktig partner i dette arbeidet.
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Regionrådgiver orienterte om
at speed-date gjennomføres som varslet i Trondheim 7. juni. Rørosregionen
Næringshage er engasjert til å planlegge og gjennomføre arrangementet, og invitasjon
vil komme denne uken. Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om at felles
søknad om rekrutteringsprosjekt i samarbeid med Rørosregionen Næringshage nå er
levert. Søknaden er tilgjengelig hos administrasjonen.
Ungdomsrådet for Fjellregionen: Regionrådgiver orienterte om at det etter initiativ fra
ungdomsrådet blir et samarbeid mellom Hedmark Trafikk og Livestock, som fører til at
det blir busser både fra Oppdal, Kvikne og Røros begge festivaldagene samt shuttlebuss
mellom Alvdal stasjon og campen. Det vil koste 10 kroner å benytte dette tilbudet. Dette
er et meget godt resultat av arbeidet i ungdomsrådet. Det planlegges et
«Klimatoppmøte» til høsten, og Hedmark Kunnskapspark har bidratt med å lage en
søknad til FIAS om å finansiere dette. Røros skole har fulgt opp henvendelsen fra
Ungdomsrådet om miljøtiltak, som også er sendt ordførerne og kommunene, med å
sørge for at det blir søppelbøtter for plast på skolen. Det var over 50 deltakere på
innovasjonscamp for elever i den videregående skole, studenter og næringslivet på
Savalen 18. og 19. april som ledd i arbeidet med «Grønne jobber med unge ideer og ny
kunnskap». Flere konkrete ideer som det kan arbeides videre med kom fram.

Eventuelt

Regionrådet for Fjellregionen har mottatt en henvendelse om leksefri skole fra Runhild
Dammen, som ønsker at det skal settes søkelys på dette. Regionrådgiver ba om en
avklaring på om dette eventuelt bør skje i regi av regionrådet eller håndteres av
kommunene. Konklusjon: Håndtering av spørsmål om leksefri skole håndteres av
kommunene. Regionrådgiver opplyste at opprinnelig plan om orientering om NATOøvelsen på regionrådets møte 23. mai ikke lot seg gjennomføre, og denne orienteringen
blir derfor under AU-møtet 6. juni. Det er også gjort et forsøk på å få en orientering fra
ekspertutvalget om nye oppgaver for fylkeskommunene på dette møtet, noe som heller
ikke var mulig. Han reiste derfor spørsmålet om orientering fra Østlandsforskning om
fjellindeksen kan være et aktuelt tema. Konklusjon: Østlandsforskning inviteres til
orientering og dialog om fjellindeksen på møte i regionrådet 23. mai.

Godkjenning av protokollen fra møte 02. mai 2018
Orientering om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
Henvendelse fra OS SV om regionreformen
Orienteringer

Interessepolitikk. Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere:
Regionrådgiver orienterte - fra Fjellkonferansen og rådsmøte i Fjellnettverket på
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Fagernes, der det var fokus på mat, reiseliv og politikk med blant annet presentasjon av
fjellindeksen (som regionrådet ble orientert om 23. mai), om siste nasjonale samling i
Byregionprogrammet, der Fjellregionen er med gjennom prosjektet «Tynset og Røros
som motorer i regional utvikling i Fjellregionen». Rapportene fra de andre over 30
deltakende regionene i landet forteller i stor grad om fokus på utarbeidelse av felles
strategiske planer, næringsplaner og etablering av felles enheter for arbeid med
næringsutvikling, om fellesmøte for internasjonale råd i fire av kommunene, der det
arbeides for å etablere et fellesorgan til hjelp og støtte for rådene og om at
arbeidsutvalget i fellesnemda for sammenslåingen av Hedmark og Oppland har vedtatt
at det skal opprettes ei referansegruppe med lederne av regionrådene uten administrativ
deltakelse. Ordfører i Tolga orienterte om at Fjellnettverket har deltatt på høring i
Stortinget om revidert nasjonalbudsjett med hovedfokus på funn fra fjellindeksen og
behov for utbygging av bredbånd. Ordfører i Røros orienterte om at sivile tjenester ved
Røros (og andre) lensmannskontorer nå legges ned, og at det må gjøres en politisk jobb
om dette ikke skal føre til dårligere tjenester for innbyggerne.
FV 30/andre fylkesveier: Ordfører i Holtålen orienterte om arbeidet og at det tas sikte
på å fremme en søknad til høsten om bompengefinansiert utbygging av FV30.
RV3: Ordfører i Alvdal orienterte om møte i Vegforum RV3, som har spesiell fokus på
Tunna bru og Lonåsen. Arbeidsutvalget i forumet utvides med regionrådsleder og Arild
Olsbakk fra Norsk Lastebileierforbund.
Jernbane: Regionrådgiver orienterte om at Jernbaneforum Midt-Norge støtter nå aktivt
målet om elektrifisering av Røros- og Solørbanen, og at det det sannsynligvis blir et
møte med statsråd Ketil Solvik-Olsen fredag 22. juni på toget fra Elverum til Alvdal.
Fly: Ordfører i Røros orienterte om at Lufthavrådet og Røros kommune har levert
innspill til ny anbudsrunde med blant annet ønske om at Oslo-Røros skal bestå som eget
ruteområde og at tilbudet utvides til tre daglige rotasjoner. Regionrådet har også levert et
innspill som støtter opp om dette. Det arbeides videre politisk i forhold til rullebanen og
mulighetene for chartertrafikk.
Reiseliv: Ordfører i Tolga orienterte om at det er arbeidet med å få startet et arbeid i
forhold til skilting i regionen, men dette har så langt ikke gitt resultater. Det er invitert til
møte i regionalt partnerskap for opplevelsesnæringene i Hedmark etter sommerferien.
Ordfører i Folldal med ordfører i Rendal som vara er representant fra regionrådet. Siden
ordfører i Tolga er ansvarlig for saksfeltet sammen med ordfører i Folldal, er det et
spørsmål om ordfører i Tolga skal overta plassen til ordfører i Rendal. Konklusjon:
Ordfører i Tolga overtar varaplassen, og administrasjonen gir beskjed til HFK om
endringen.
Primærnæringen: Ordfører i Tolga orienterte om at det er levert et innspill til Høyskolen
Innlandet om høyskoletilbud innen jordbruket etter konsultasjon med medlemmer i
referansegruppa.
Kollektivtilbudet: Ordfører i Folldal orienterte om at Hedmark Trafikk planlegger et noe
bedre busstilbud etter sommeren mellom Tynset og Røros, Folldal og Tynset, et nytt
tilbud mellom Tynset og Trondheim (som gir to avganger hver vei) og bestillingsrute
mellom Folldal og Hjerkinn til alle togavganger. Dialogen med HT om dette fortsetter.
Bredbånd: Ikke noe nytt siden sist.
Næringsutvikling: Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om høring fra NVE
om forskrift om utbygginger av Trafo-kiosker, som vil bety at utbyggerne skal ta alle
kostnader. Det kan være en konsekvens av dette at for eksempel etablering av
datasentre i beste fall blir mye vanskeligere. Dette er en høring som svært få kommuner
har registrert og gitt uttalelser til, og det arbeides for å få forlenget høringsfristen/stoppe
endringen og hun oppfordret til engasjement i saken.
Tidsrammen for møtet tillot ikke flere orienteringer, men i innkallingen var det vist til:
Kompetanseutvikling: Regionkoordinator-stillingen i 50 prosent blir besatt. To klasser i
restaurant- og matfag starter opp ved NØVGS til høsten, inkludert VG2 kokk og servitør.
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Speed-date gjennomføres i
Trondheim 7. juni
Ungdomsrådet for Fjellregionen:

Sak 30/2018

Eventuelt

Sak 31/2018
Sak 32/2018
Sak 33/2018

Godkjenning av protokollen fra møte 06. juni 2018
«Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030» i Hedmark – høring
Trøndelagsplanen 2018-2030 – høring

Regionrådgiver informerte om at det er problematisk å starte arbeidet med handlingsplan
og budsjett for 2019 samt økonomiplan, siden det må skje flere avklaringer i henhold til
gjeldende handlingsplan. Konklusjon: Det gjennom-føres et arbeidsmøte for
arbeidsutvalget onsdag 22. august. Administrasjon og leder utarbeider plan for dagen
som også omfatter arbeid i forhold til sammenslåingen av Hedmark og Oppland.

Vedlegg til årsmelding for 2018
Sak 34/2018
Sak 35/2018
Sak 36/2018
Sak 37/2018

Sak 38/2018
Sak 39/2018
Sak 40/2018
Sak 41/2018
Sak 42/2018
Sak 43/2018
Sak 44/2018
Sak 45/2018
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Valg av medlem til styringsgruppa for «Kompetanse 2020 – rekruttering av
relevant kompetanse til Fjellregionen»
Videre arbeid i forhold til regionreformen og samhandling med Trøndelag og
Innlandet
Budsjett 2019 – orientering og drøfting
Orienteringer

Interessepolitikk - Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere:
Det ble rapport fra referansegruppa i forbindelse med etableringen av Innlandet
fylkeskommune under behandlingen av sak 35/2018.
FV 30/andre fylkesveier:
RV3: Alvdal kommune tok initiativ og fikk endret planene om stenging av RV3 i høst.
Jernbane: Dialogmøte med samferdselsministeren gjennomført på togtur på
Rørosbanen i juni av leder og nestleder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen. Nesten
hele styret deltok på kontaktmøte med Nordland 24. august, og det utarbeides en felles
erklæring fra dette møtet.
Fly: Utredning om næringslivets behov for en tredje rotasjon på Røros og
samfunnsanalyse fra Transportøkonomisk Institutt under utarbeidelse, finansiert
gjennom «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen».
Reiseliv: Ingen deltakelse på møte i regionalt partnerskap for opplevelsesnæringer i
Hedmark på møte kommende mandag.
Primærnæringen: Flere initiativ tatt i sommer både i forhold til utfordringene i forhold til
tørke og rovdyr. Ordfører i Rendal deltar på møte i dag med statsministeren om
rovdyrproblematikken. Det må arbeides videre gjennom de politiske partiene med disse
problemstillingene.
Kollektivtilbudet:
Bredbånd:
Næringsutvikling:
Kompetanseutvikling: Arbeidet med sykepleierutdanning pågår. Styringsgruppa har
møte denne uke. Et tilbud er avhengig av at drift av TSH sikres og at HINN får flere
studieplasser gjennom statsbudsjettet. Det står fortsatt søkere med voksenrett på
venteliste for plass ved NØVGS.
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Ingen ny rapport.
Ungdomsrådet for Fjellregionen: Høstmøte 5. oktober med «klimatoppmøte» og valg
av ny leder. Ingen kandidat klar og regjonrådgiver ber om bistand til å få fram forslag til
kandidater.

Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Godkjenning av protokollen fra møte 05. september 2018
Revidert budsjett 2018
Entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse
Budsjett 2019 og Økonomiplan
Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen
Jernbaneløsning Hamar - uttalelse
Orienteringer

Interessepolitikk: Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om dialogmøte med
Hedmark-ordførerne og tre av fylkespolitikerne i Hedmark tidligere på dagen i forhold til
regionreformen. Regionrådgiver orienterte om at det er opprettet kontakt med
administrasjonen i Trøndelag Sør. Ordfører i Holtålen orienterte om at det i møte torsdag
vil bli diskutert å flytte dette sekretariatet. Konklusjon: Det bør også gjennomføres et
møte med fylkespolitikere i Trøndelag, gjerne i samarbeid med Trøndelag Sør. Ordfører i
Holtålen undersøker mulighetene.
FV 30/andre fylkesveier: Ordfører i Holtålen orienterte om at bompengefinansiering er
ett skritt nærmere etter enstemmig vedtak om videre utredninger i Holtålen
kommunestyre.
RV3: Ordfører i Alvdal orienterte om at det er nytt møte i Vegforum RV3 på Koppang 30.
november, der blant annet løsning for utbygging i Lonåsen vil bli diskutert videre.
Jernbane: Regionrådgiver orienterte om felles uttalelse fra Jernbaneforum Nord og
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen om internasjonal godskorridor mellom Nord-Norge
og Europa med en rekke tiltak som bør gjennomføres – inkludert elektrifisering av hele
Rørosbanen.
Fly: Ordfører i Røros informerte om at flyplassalliansen vil bli etablert i neste uke, møte
med Samferdselsdepartementet om en tredje rotasjon med flytilbud, kontakt med
næringskomiteen på Stortinget og at hele rullebanen er vedlikeholdt i sommer.
Reiseliv: Ordfører i Tolga orienterte om strategiprosessen i Destinasjon Røros, og at

Vedlegg til årsmelding for 2018
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Sak 47/2018
Sak 48/2018
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det er et ønske om reiselivsstrategi i kommunene. Ordfører i Røros informerte om at
autorisasjonen til Destinasjon Røros som bærekraftig destinasjon skal rekvalifiseres
neste år, og at det er viktig at denne statusen opprettholdes.
Primærnæringen: Ordfører i Tolga orienterte om at det har vært mye jobbing med
rovviltproblematikken og tørken i sommer, og at det nå er søkt om et forprosjekt om beite
i utmarka. Det har vært mye kontakt med Landbruksnettverket i forbindelse med blant
annet disse sakene.
Kollektivtilbudet: Ordfører i Folldal informerte om at Folldal kommune har sagt ja til å
være med i et innovasjonsprosjekt som Hedmark Trafikk arbeider for å få realisert etter
tidligere initiativ gjennom regionrådet. Det er trolig mulig for flere kommuner å bli med, og
interesserte kan ta kontakt med Lasse Jordbru i Hedmark Trafikk.
Orienteringene ble avsluttet etter dette på grunn av tidsrammen.

Eventuelt

Regionrådgiver Rune Jørgensen orienterte om plan for gjennomføring av møte i
Regionrådet for Fjellregionen 24. oktober, der regionrådleder og regionrådgiver har
foreslått temaet «Fjellregionen i de nye fylkeskommunene». Det framkom ingen
innsigelser. Regionrådgiver ba om at det ble gjort vedtak om anvisningsmyndighet til
regionkoordinator Ørjan Lønningen, slik det også er gjort for tidligere medarbeidere i
denne stillingen.

Godkjenning av protokollen fra møte 03. oktober 2018
Innlandet politidistrikt – orientering og dialog om status politireformen og
namsmyndighet
Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – videre arbeid
Orienteringer

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere: Regionrådgiver informerte om at
Fjellnettverket har deltatt på høring i Stortinget om statsbudsjettet med innlegg om
regionale utviklingsmidler, der regionrådet deltok med innspill og både «Grønne jobber»
og «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» ble brukt som
eksempler på viktig arbeid. Ordfører i Os har på vegne av Norges Verdensarvråd deltatt
med innspill om verdensarvstedene. Regionrådgiver informerte om at styret i
Fjellnettverket tirsdag vedtok å bli med på søknad om deltakelse på høring om
rovvilterstatning sammen med regionrådet. Ordfører i Tolga vil i tilfelle delta på høringen.
Hun ble av styret valgt inn i valgkomiteen til organisasjonen, og det var gode diskusjoner
om fjell- og distriktspolitikk og nye initiativ som tas.
FV 30/andre fylkesveier: Regionrådgiver informerte om at Holtålen, Røros og Midtre
Gauldal kommuner har sagt ja til at det arbeides videre med bompengefinansiert
utbygging – med noe motstand i kommunestyrene.
RV3: Ordfører i Alvdal minnet om at det er nytt møte i Vegforum RV3 fredag 30.
november.
Jernbane: Regionrådgiver informerte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og
Jernbaneforum Nord hadde møte med statssekretær Anders Werp om godskorridor fra
Nord-Norge til Europa sist torsdag. Departementet vil ha hjelp til å samle informasjon om
godspotensialet, og arbeid med dette er iverksatt.
Fly: Ordfører i Røros er valgt til leder av den nyetablerte flyplassalliansen, og informerte
om at det blant annet er fokus på avgiftspolitikken og de såkalte FOT-rutene (som Røros
er en del av).
Reiseliv:
Primærnæringen: Ordfører i Tolga informerte om at Landbruksnettverket planlegger
møte 9. januar.
Kollektivtilbudet:
Bredbånd:
Næringsutvikling: Regionrådgiver informerte om at etter at fylkesrådet stoppet arbeidet
med å iverksette «Sandinavian BID Modell» gjennom Interreg, er alle aktørene invitert til
et møte tirsdag til uka i Elverum for å diskutere hva som kan gjøres nå. Han informerte
om at arbeidet med «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» er
avsluttet fra regionrådets side, og det bare ventes på endelige sluttutbetalinger. Det er
nå eventuelt andre aktører som må følge opp med videre arbeid. Merete Myhre Moen
informerte om at det planlegges å invitere referansegruppa for næringsutvikling til nytt
møte før jul.
Kompetanseutvikling: Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om at arbeidet
med å etablere et prosjekt for Tynset Studie- og Høyskolesenter går sin gang, og at det
om få dager kan ventes at Hedmark fylkeskommune bekrefter deltakelse med et
betydelig beløp. Torsdag skal flere være med på møte i Stortinget i forbindelse med
arbeidet med å få etablert sykepleierutdanning på Tynset.
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
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Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Audun Lutnæs og Anne Linn
Vingelsgård Schärer i Livestock orienterte om at det blir et felles-arrangement med
«Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen» (som
Regionrådet for Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage samarbeider om) i Oslo
29. mars. De orienterte videre om ytterligere planer om festivalen som utviklings- og
læringsarena, som den ønsker et samarbeid med kommunene om og eventuelt vil
komme tilbake til søknader om tilskudd til. Regionrådgiver orienterte om at
kommunikasjonsmedarbeiderne i kommunene vil bli invitert til en samling om kort tid for
å arbeide med kommunikasjons- og markedsplan.
Ungdomsrådet for Fjellregionen: Hedda Johansen, den nye lederen i Ungdomsrådet,
ga en presentasjon av seg selv og eksempler på saker det kan være aktuelt å arbeide
med framover gjennom ungdomsrådet: Miljø, videregående skoler, rus- og psykiatri og
inkludering. Regionrådsleder og ordfører i Tynset oppfordret Ungdomsrådet til å sette
fokus på saker de er opptatt av gjennom arbeidsutvalget.

Eventuelt:

Ordfører i Alvdal inviterte til at neste møte legges til Alvdal med blant annet besøk i nye
Fjellregionen ride- og kjørehall og Sjulhustunet. Opplegg for dagen avklares med
regionrådgiver, og det tas sikte på å starte kl 09.

Godkjenning av protokollen fra møte 07. november 2018
Næringsarbeidet i Fjellregionen – orientering og drøfting
Prioritering av oppgaver og møteplan 2019
Orienteringer

Interessepolitikk. Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere: Ordfører i
Tolga orienterte om deltakelse på høring om rovvilterstatning i Stortinget med budskap
om likebehandling – ingen tilbakemeldinger om oppfølging så langt. Regionrådsleder og
ordfører i Tynset, fylkesdirektør og fylkesrådsleder orienterte om pågående prosesser
med etablering av Innlandet fylkeskommune, der det ligger an til at det blir brukt mer tid
enn planlagt på spørsmålet om samhandlingen med kommunene og at et forslag til
kommunene vil bli sendt ut på nyåret. Varaordfører i Røros orienterte om at Trøndelag
Sør vil ha en strategidebatt i januar og opprette et nytt sekretariat til erstatning for
Rennebu plankontor. Regionrådgiver orienterte fra regionrådgivermøte i Trøndelag om at
diskusjonen om samhandlingen mellom fylkeskommunen og kommunene pågår også
der.
FV 30/andre fylkesveier:
RV3: Ordfører i Alvdal rapporterte fra møte i Vegforum RV3 30. november, der det blant
annet ble presentert og diskutert alternative løsninger for utbedringer i Lonåsen.
Ordføreren i Rennebu deltok på møtet, og det var en klar oppfordring om å bygge
allianse med Trøndelag for ytterligere utbedringer av veien enn det som er planlagt.
Fylkesrådsleder opplyste at spørsmålet om skilting, blant annet til Trondheim i Elverum,
er tatt opp med Vegvesenet og må følges opp.
Jernbane: Regionrådgiver Rune Jørgensen orienterte om møte i Jernbaneforum MidtNorge 30. november, der statssekretær Anders Werp var blant gjestene og det var stor
fokus på Trønderbanen. Det ble også blant annet orientert om hydrogentog, som er satt i
drift i Tyskland, og det kan være aktuelt å arbeide for prøvedrift på Rørosbanen etter
hvert.
Fly:
Reiseliv: Ordfører i Tolga informerte om at Destinasjon Røros vil invitere medlemskommunene til fellesmøte for å diskutere strategier.
Primærnæringen: Ordfører i Tolga varslet at det bør tas en ny diskusjon om strategisk
arbeid om KrF går inn i regjeringen. Landbruksnettverket skal ha møte 9. januar.
Kollektivtilbudet: Ordfører i Folldal pekte på utfordringer med Steimokrysset og skifte
av buss, og at dette bør tas opp med Vegvesenet.
Bredbånd: Ingen rapport, men flere kommuner deltar på bredbåndseminar samtidig
med AU-møtet.
Næringsutvikling: Informasjon og dialog i egen sak (53/2018).
Kompetanseutvikling: Fagskoletilbudet i «Verdiskapning i lokalmat» har startet opp på
Røros med fem deltakere. Informasjon om status TSH gitt under ordskiftet om
prioritering av oppgaver.
Kommunikasjon:
Intern kommunikasjon:
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak: Regionrådgiver orienterte om
samling med informasjonsmedarbeiderne i kommunene 20. november, og at nytt møte
er avtalt 8. januar for videre arbeid. Det er utfordrende å få oversikt over hvilke ressurser
kommunene bruker til dette arbeidet.
Ungdomsrådet for Fjellregionen:

Vedlegg til årsmelding for 2018
Sak 56/2018

Side

10

Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Samrådingsmøte
Det er ikke avholdt samrådingsmøte i 2018.

Uttalelser fra arbeidsutvalget i 2018
08.10.2018

Jernbaneløsning Hamar - uttalelse
sendt Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR

07.09.2018

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030 i Hedmark
høringsuttalelse, sendt Hedmark fylkeskommune

07.09.2018

Trøndelagsplanen 2018 - 2030, høringsuttalelse
sendt Trøndelag fylkeskommune

06.06.2018

Fremtidens utdanningsbehov innen jordbruket
sendt Høgskolen Innlandet

05.06.2018

Innspill til arbeidet med FOT-ruter i Sør-Norge fra april 2020
sendt Samferdselsdepartementet, Hedmark og Trøndelag
fylkeskommune

04.06.2018

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2019 - høringsuttalelse
sendt Jernbanedirektoratet

30.05.2018

Uttalelse vedr spørsmål om felles ledelse mellom Nord-Østerdal tingrett
og Sør-Østerdal tingrett
sendt Domstoladministrasjonen, Domstolleder i Sør-Østerdal tingrett og
Domstolleder i Nord-Østerdal tingrett

07.05.2018

Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkskommunene - høring
sendt Kommunal og moderniseringsdepartementet

03.05.2018

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 - høring
sendt Hedmark fylkeskommune

05.04.2018

Krav til leveringspliktige posttjenester og endringer i postloven - høring
sendt Samferdselsdepartementet, Stortingspolitikere, Trøndelag og
Hedmark fylkeskommuner

23.03.2018

Innspill til regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)
sendt Fylkesmannen i Hedmark

Regionale representanter i 2018
Entreprenørskap i skole og næringsliv/Sum-messa - styringsgruppen
Arbeidsutvalgets representant og leder av styringsgruppen, ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga
med ordfører Norvald Illevold i Rendalen som vara.
Flyplassalliansen
Leder – nestleder og ordfører Hans Vintervold i Røros.
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Innlandet politidistrikt – representant til styringsgruppen nærpolitireformen
Ordfører Johnny Hagen i Alvdal med ordfører Merete Myhre Moen i Tynset som
vararepresentant.
Internasjonal kontakt
Regionrådgiver Rune Jørgensen.
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Arnfinn Nergård kandidat til styret fra Regionrådet for Fjellregionen, og er styreleder.
Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen
Ordfører Runa Finborud i Os velges som regionrådets representant i styringsgruppa med
regionrådsleder og ordfører Merete Myhre Moen i Tynset som vararepresentant.
Regionalt miljøprogram Hedmark - styringsgruppen
Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga med ordfører Norvald Illevold i Rendalen som
vararepresentant.
Regionalt partnerskap i Hedmark
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug med ordfører i Tynset Merete Myhre Moen som
vararepresentant.
Rådet for Fjellnettverket (endret navn fra Fjellregionsamarbeidet i 2014).
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug ble valgt inn i styret under rådsmøte i Fjellnettverket 1.
februar 2016. Ordfører i Alvdal Johnny Hagen er vara til rådet. Ordfører i Holtålen Jan Håvard
Refsethås representant til rådet med nestleder og ordfører i Røros, Hans Vintervold, som vara.
Nord-Østerdal kraftlag – representant til styret
Ordfører Runa Finborud i Os valgt av kommunene med ordfører Norvald Illevold i Rendalen som
vararepresentant.
Oppvekstforum i Hedmark – styringsgruppen og faggruppe
Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga med ordfører Runa Finborud i Os som vara. Bernt Andre
Kvisle medlem av faggruppa.
Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen i Folldal med ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga som
vararepresentant. Regionrådgiver Rune Jørgensen har møterett.
Røros Lufthavn
Regionrådets kontaktperson/saksordfører, nestleder og ordfører i Røros, Hans Vintervold.
Sykehuset Innlandet, Tynset - Geografisk samarbeidsutvalg
Representant for administrasjonssjefene og administrasjonssjef i Tynset kommune, Arild Einar
Trøen.
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe
Regionrådsleder og ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen med ordfører i Alvdal, Johnny
Hagen, som vararepresentant.
Vannområde Glomma - styringsgruppen
Ordfører Norvald Illevold i Rendalen med ordfører Hilde F. Tveråen i Folldal som
vararepresentant.
Vannområdet Grensevassdragene - styringsgruppen
Ordfører Runa Finborud i Os med ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga, som vararepresentant.
Veiforum RV3
Leder, ordfører Johnny Hagen i Alvdal.
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Scandinavian Heartland Business Improvement – styringsgruppe
Politiks prepresentant, nestleder og ordfører Hans Vintervold i Røros med ordfører Runa
Finborud i Os som vararepresentant. Regionrådgiver Rune Jørgensen.
Norske utdanningssentre (tidligere NILUS)
Leder av Tynset Studie og Høgskolesenter May Tove Dalbakk er styreleder.

Referansegruppe – ledere
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
RV30 / andre fylkesveier
Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
RV3
Ordfører i Alvdal Jonny Hagen og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
Jernbane – elektrifisering mm.
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og ordfører i Alvdal Jonny Hagen.
Fly
Nestleder og ordfører i Røros Hans Vintervold og ordfører i Os Runa Finborud.
Primærnæringen / Matregionen Røros
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og nestleder og ordfører i Røros Hans Vintervold.
Reiseliv
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen.
Kollektivtilbudet
Ordfører i Alvdal Jonny Hagen og ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen.
Bredbånd
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås.
Næringsutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
Kompetansutvikling
Ordfører i Os Runa Finborud og regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen.
Kommunikasjon
Internkommunikasjon og ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.

