Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen
og andre i følge liste

Dato 10.10.2018

Arkiv: A-2018

Jnr: 9956

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. oktober 2018
Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen:
Dato:
Sted:
Tid:

onsdag 24. oktober 2018
Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
11.00 -14.30

Rådet består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i
kommunene, en representant for Ungdomsrådet for Fjellregionen, fylkesrådet, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant
for opposisjonen og administrasjonssjef i Trøndelag fylkeskommune med observatør-status.
Administrasjonssjefene og Ungdomsrådet har ikke stemmerett. Alle medlemmene kan la seg
representere med stedfortreder.
På dette møtet settes det fokus på temaet «Fjellregionen i de nye fylkeskommunene».
Saksliste:
Sak 07/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen
Sak 08/2018: Revidert budsjett 2018
Sak 09/2018: Budsjett 2019 og Økonomiplan
Sak 10/2018: Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen
Sak 11/2018: Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – orienteringer og dialog
Sak 12 /2018: Eventuelt
Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00
Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577
til Rune Jørgensen.

Med vennlig hilsen
Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

Vedlegg:
Forslag til revidert budsjett 2018
Forslag til budsjett 2019
Forslag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.10.2018
Sak 07/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive
under protokollen
Innkalling og saksliste er sendt ut på vanlig måte.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
………………………. og ……………………… velges til å skrive under protokollen.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.10.2018
Sak 08/2018: Revidert budsjett 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 3. oktober 2018 med følgende saksutredning:
«SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.10.2018
Sak 40/2018: Revidert budsjett 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til vedtatt budsjett for 2018 på møte i Regionrådet for Fjellregionen 22. november 2017.
Det vedtatte budsjettet, som ikke omfatter kontordriften finansiert av Hedmark fylkeskommune, er
på 6.458.500 kroner mot et budsjett på 15,1 millioner kroner i 2017.
Det justerte budsjettet som med dette legges fram for behandling, er på 6 856 000 kroner.
Talloppstillingen framgår av vedlegget.
Det foreslås tre endringer i budsjettet:
Drift av arbeidsutvalget økes med 60.300 kroner, som finansieres fra disposisjonsfondet.
Dette forslaget ble varslet under behandlingen av regnskapet for 2017, der det i saksutredningen
heter:
«I sak om revidert budsjett vil det bli foreslått at mindreforbruket til drift av arbeidsutvalget på om lag
60.000 kroner styrker dette budsjettet i 2018, i tråd med hvordan midlene fra kommunene skal
benyttes. Resultatet av utviklingstiltakene som avsluttes i løpet av 2018 vil avgjøre om de øvrige
midlene kan benyttes til nye tiltak i 2018/2019.»
Regionsentre fase 2 reduseres med 62 800 kroner.
Dette skyldes at det er oppdaget en feil i revidert budsjett for 2017.I tillegg er inntektene fra
fylkeskommunene redusert med 600.000 kroner som følge av reduksjonen i tilskuddet fra Hedmark
fylkeskommune, som det tidligere er orientert om. Egeninnsatsen er økt tilsvarende. Dette arbeidet
er avsluttet.
Etablering av datasentre i Innlandet økes fra 0 til 400 000 kroner, som finansieres med
200.000 kroner fra Hedmark fylkeskommune og 200.000 kroner fra Nordavind DC.
Dette arbeidet ble ikke tatt med i budsjettet 2018 på grunn av at det var uavklart hvordan det skulle
drives og hvem som skulle føre regnskapet. Det ble senere avklart at Regionrådet for Fjellregionen
fortsatt skulle stå som eier og ha ansvar for regnskap og rapportering, mens alt arbeidet er
gjennomført av Nordavind DC. Arbeidet drives nå videre av selskapet.
Det er foreløpig ikke mulig for regionrådgiver å si noe om hvorvidt mer midler fra disposisjonsfondet,
som er på 453.399 kroner før disponeringen som foreslås her, kan benyttes til tiltak i tiden som
kommer. Det vil først være klart når alle delprosjekter er avsluttet og sluttutbetalinger fra våre
samarbeidspartnere er klare.

Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).»
I protokollen fra møtet heter det følgende:
«Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).»
På denne bakgrunn legges det fram følgende forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2018 godkjennes.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.10.2018
Sak 09/2018: Budsjett 2019 og Økonomiplan
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 3. oktober 2018 med følgende saksutredning:
«SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.10.2018
Sak 42/2018: Budsjett 2019 og Økonomiplan
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådet for Fjellregionen driver sin virksomhet med utgangspunkt i den faste staben – for
øyeblikket 2,5 årsverk – finansiert av Hedmark fylkeskommune og arbeidsutvalget. I tillegg kommer
høyskolemedarbeider ansatt i Tynset kommune med ansvar for driften av Tynset Studie- og
høyskolesenter (TSH), som regionrådet har tatt ansvaret for siden 2012.
Ved inngangen til 2019 vil det ikke være andre medarbeidere tilknyttet regionrådet med ansvar for
utviklingsoppgaver.
Den totale aktiviteten og budsjettet fra år til år er avhengig av hvilke fellestiltak som gjennomføres i
regi av regionrådet og finansiering fra ulike samarbeidspartnere.
I tråd med de politiske beslutningene i forbindelse med behandlingen av Strategisk plan for
Fjellregionen og Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen høsten 2017, er
hovedarbeidsoppgaven nå interessepolitikk og utviklingsarbeidet redusert.
Regionrådgiver legger til grunn for sitt budsjettforslag at kommunene, som de siste årene, bidrar
med 50 kroner per innbygger, der 15 kroner benyttes til drift av regionrådet og 35 kroner til
prosjekter og tiltak. Dette utgjør for 2019 om lag 1,1 millioner kroner (339.075 kroner til drift av
regionrådet og 791.175 kroner til prosjekter/tiltak) om ikke befolkningstallet endrer seg i vesentlig
grad.
I tillegg kommer 30.000 kroner per kommune til entreprenørskapsarbeidet i skolene forutsatt at
forslaget til vedtak i sak 41/2018 følges.
Etter budsjettjustering for 2018 har regionrådet et disposisjonsfond på 393.094 kroner, forutsatt at
forslaget til vedtak i sak 40/2018 om styrke arbeidsutvalgets budsjett med 60.305 følges. Det vil
først etter sluttutbetalinger fra våre samarbeidspartnere som har bidratt til utviklingstiltakene som
avsluttes høsten 2018, bli klart om disposisjonsfondet har midler som kan benyttes til nye tiltak.
Midler fra disposisjonsfondet kan eventuelt først benyttes etter at regnskapet for 2018 er behandlet.
Disse forutsetningene medfører at handlingsrommet er svært lite, og at arbeidsutvalget må gjennom
en utfordrende prioritering av oppgaver.
Det er i budsjettforslaget ikke satt av midler til høyskoletilbudet fra regionrådet, verken til Tynset
Studie- og høyskolesenter (TSH) eller Røros Ressurs.

Tynset kommune har tatt initiativ til et femårig prosjekt med et bredt spleiselag for å kunne utvikle
tilbudet ved TSH videre. Dersom dette lar seg realisere, innebærer det at Tynset kommune overtar
ansvaret for driften og utviklingen av TSH. De praktiske oppgavene og endringene må avtales
nærmere mellom Tynset kommune og regionrådet.
Et tilsvarende arbeid må eventuelt iverksettes i forhold til Røros Ressurs utenfor regionrådet.
Dersom det femårige prosjektet ikke får nødvendige tilskudd til at det kan iverksettes, må Tynset og
de andre kommune i fellesskap ta ansvar for at virksomheten kan finansieres i forhold til de
forpliktelser som gjelder.
I budsjettforslaget er det likevel satt opp 1. 350 000 kroner (samme som for 2018) med finansiering
fra andre for å sikre nødvendige tekniske håndteringer av økonomien før en eventuell overføring fra
regionrådet til Tynset kommune.
Det er i forslaget ett nytt utviklingstiltak, Scandinavian BID Modell. Dette er Interreg-prosjektet som
er planlagt gjennomført sammen med Länsstyrelsen i Dalarna over tre år. Budsjettet for 2019 er på
norsk side 2.646.459 kroner – i all hovedsak finansiert med midler fra Hedmark fylkeskommune og
staten.
Arbeidet skal ikke finansieres med midler fra regionrådet, men direkte fra kommunene. Fem av våre
kommuner er med på søknaden og en finansiering på ca 42.000 kroner hver per år: Os, Tolga,
Tynset, Alvdal og Rendalen kommuner. I tillegg er Kongsvinger, Elverum og Trysil kommuner med
og skal bidra med 110.000 kroner per år.
I budsjettet ligger det midler til en halv stilling som prosjektleder i Regionrådet for Fjellregionen.
Det er ventet en avgjørelse om hvorvidt arbeidet kan starte opp før jul.
Dersom forslaget i sak 41/2018 om å budsjettere med 300.000 kroner til Skapende
Ungdomsmesse følges, betyr dette at det gjenstår 491.175 kroner å disponere.
Regionrådgiver foreslår at 291.175 kroner budsjetteres til arbeidet med interessepolitikk. Disse
midlene må dekke kostander ved reiser, møter, eventuelle utredninger og bistand til regionrådgiver i
et år der det vil bli mange politiske saker å forholde seg til både fra fylkeskommunene og statlige
myndigheter.
Dette vil kreve utfordrende prioriteringer fra arbeidsutvalget. Til sammenligning så ble det brukt om
lag dobbelt så mye midler gjennom sommeren 2018 til utredninger om kulturminnemiljøet og
flyplassen på Røros, finansiert gjennom «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i
Fjellregionen».
Regionrådgiver foreslår videre at 200.000 kroner til kommunikasjon, inkludert markedsplan.
Disse midlene vil måtte brukes til en ny teknisk løsning for regionrådets hjemmeside og tiltak som
må iverksettes som følge av kommunikasjonsplanen. Regionrådgiver håper at det skal være mulig
å starte opp arbeidet for fullt i høst.
Det totale budsjettforslaget for 2019 blir med dette 5. 666.700 kroner, slik det framgår av vedlegget.
Det er foreløpig ikke tatt noen beslutninger om hva som skal skje i forhold til regionrådene i
forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det er derfor etter
regionrådgivers vurdering lite hensiktsmessig å legge fram en Økonomiplan nå. I tilfelle må det
være en framskrivning av tallene i forslaget til budsjett for 2019 – redusert med bortfallet av bidrag
fra Holtålen kommune når medlemskapet opphører. Det foreslås derfor at Økonomiplanen
behandles høsten 2019 – dersom nødvendige avklaringer gjør dette mulig.
Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen
i 2019, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og
tiltak. I tillegg anmodes kommunene om å bevilge 30.000 kroner til
entreprenørskapsarbeidet i skolene.
3. Økonomiplanen behandles høsten 2019.»

I protokollen fra møtet heter det følgende:
«Vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i
2019, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak.
I tillegg anmodes kommunene om å bevilge 30.000 kroner til entreprenørskapsarbeidet i
skolene.
3. Økonomiplanen behandles høsten 2019.»
På denne bakgrunn legges det fram følgende forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2019 godkjennes.
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i
2019, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og
tiltak. I tillegg anmodes kommunene om å bevilge 30.000 kroner til
entreprenørskapsarbeidet i skolene.
3. Økonomiplanen behandles høsten 2019.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.10.2018
Sak 10/2018: Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 3. oktober 2018 med følgende saksutredning:
«SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.10.2018
Sak 43/2018: Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Den siste strategiprosessen i Regionrådet for Fjellregionen med meget bred involvering endte med
vedtak i november 2017 om Strategisk plan for Fjellregionen for 2017-2021 og Handlingsplan 20172018 for Regionrådet for Fjellregionen. Handlingsplanen utarbeides for to år og rulleres dermed
høsten 2018.
I tråd med behandlingen av planene er regionrådets hovedoppgave nå interessepolitikk og
utviklingsarbeidet er redusert. En viktig beslutning var å opprette referansegrupper for en rekke
områder med hovedoppgave «å drøfte og gi innspill til gjennomføring av tiltak, slik at det arbeidet
som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til målene i strategisk plan. Alle
gruppene har ansvar for nødvendig dialog på tvers av fagområdene. Forslag behandles av de
organer som har myndighet til å fatte beslutninger.»
Alle referansegruppene ledes av en ordfører. I mandatene som ble vedtatt i februar 2018, heter det
blant annet at de skal foreslå tiltak som prioriteres i 2019-2020. Dette er bare delvis fulgt opp av
noen av gruppene.
Regionrådgivers forslag til handlingsplan for 2019-2020, som følger vedlagt, bærer preg av de
reduserte ressursene det er redegjort for i forslaget til budsjett for 2019 og at det fortsatt er viktige
avklaringer som må finne sted:
- Arbeidsutvalget må foreta en sterk prioritering av interessepolitiske saker det skal arbeides med
- Det må avklares roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til det interessepolitiske
arbeidet gjennom regionrådet
- Videreføring av entreprenørskapsarbeidet i skolene må avklares (under arbeid, se sak 41/2018)
- Videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter må avklares (under arbeid, se
sak 42/2018)
I forhold til handlingsplanen for 2017-2018, er det avklart at fem av kommunene i regionrådet (Os,

Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal) ønsker å fortsette samarbeid gjennom Interreg med
«Scandinavian BID Modell». I dette arbeidet skal etter planen også Trysil, Elverum og Kongsvinger
være med. Dersom søknadene får gjennomslag, iverksettes dette arbeidet uten finansiering
gjennom regionrådet.
Videre arbeid etter «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» er ikke
avklart. Styringsgruppa sluttet seg til følgende vurdering i sluttrapporten:
«Styringsgruppa vil peke på noen muligheter til videre innsats i forhold til de fem innsatsområdene
det her er arbeidet med:
Matregionen Røros: Rørosmat må fortsatt stå sentralt i dette arbeidet og samarbeide nært med
Landbruksnettverket som er etablert i Fjellregionen og enkeltvirksomheter, ildsjeler og
hjelpeapparatet.
Verdensarv: Røros kommune, verdensarvrådet og Rørosmuseet kan i fellesskap ta ansvar for og
fordele arbeidsoppgaver med muligheter som er synliggjort og foreløpig ikke iverksatt. Dette
arbeidet må skje i nært samarbeid med andre aktører.
Digitalisering/ringvirkninger av Helsearkivet: Tynset kommune kan ta ansvar for å avklare hvilke
muligheter som det ikke arbeides med allerede, som kan iverksettes og hvordan dette skal
finansieres.
Bioøkonomi: Hedmark Kunnskapspark er etablert med node på Tynset for å arbeide spesielt
med dette området, og må ta ansvar for videre arbeid sammen med ulike partnere.
TV-produksjoner og synlighet: Regionrådet for Fjellregionen skal utarbeide en felles
kommunikasjons- og markedsplan, og det er naturlig at ansvar avklares under arbeidet med denne
planen i fellesskap med kommuner og næringsliv.»
Regionrådgiver har i tråd med vedtak i styringsgruppa tatt kontakt med de aktuelle
samarbeidspartnerne og anmodet om at det tas nødvendige initiativ, og det er iverksatt flere tiltak.
Under behandlingen av saken vil regionrådgiver kunne kommentere enkeltpunkter i forslaget til
Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen nærmere.
Forslag til vedtak:
Forlag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen vedtas og legges fram
for regionrådet til behandling (godkjennelse).»
I protokollen fra møtet heter det følgende:
Ragnhild Aashaug foreslo et nytt punkt under Næringsutvikling:
«Strategidokument Matregion Røros revideres og det etableres en handlingsplan tilknyttet
strategien»
Dette forslaget falt med tre mot fem stemmer.
Runa Finborud foreslo følgende endringer under Kompetanseutvikling:
Punkt 3 erstattes med: «Følge opp tilbud, utfordringer og muligheter for de tre videregående
skolene i regionen.»
Tilleggspunkt: «Arbeide med fagskoletilbud og finansiering.»
Forslaget til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt, mens tilleggspunktet falt med tre mot fem stemmer.

Forslag til vedtak:
Forlag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen vedtas og legges fram for
regionrådet til behandling (godkjennelse).
Vedtak:
Forlag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen vedtas med endringen som
framkom under behandlingen og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).»
Den endringen som ble vedtatt i arbeidsutvalget er innarbeidet i vedlagte forslag til Handlingsplan
2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen.
På denne bakgrunn legges det fram følgende forslag til vedtak:
Forslag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen godkjennes.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.10.2018
Sak 11/2018: Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – orienteringer og
dialog
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylkeskommune fra 1. januar 2018.
Hedmark og Oppland fylkeskommuner arbeider nå med etableringen av Innlandet fylkeskommune
fra 1. januar 2020, og det pågår en rekke prosesser både politisk og administrativt for å forberede
sammenslåingen.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om status og
invitere til dialog om temaet «Fjellregionen i de nye fylkeskommunene».
Noen sentrale spørsmål er:
-

-

Hvilke viktige saker for Fjellregionen skal prioriteres?
Hvordan få en god samhandling med Innlandet, Trøndelag og naboregionene?
Hvilke nye oppgaver til fylkeskommunene er det viktig å kjempe for etter presentasjonen av
regjeringens forslag?
Er det oppgaver vi skal jobbe for å få desentralisert fra fylkeskommune til Fjellregionen?

Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 24.10.2018
Sak 12 /2018: Eventuelt
Regionrådsleder og regionrådgiver vil orientere om andre aktuelle saker i den grad tidsrammen
tillater dette.

