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PROTOKOLL IPRNØ 07.09.2022 
 
 
Onsdag 7. september 13.30 til 15.30, i kommunestyresalen Tynset rådhus. 
 
Til stede: 
Ordfører Os, Runa Finborud, regionrådsleder. 
Ordfører Rendalen, Linda Stubsveen Døsen. 
Ordfører Folldal, Kristin Langtjernet. 
Ordfører Tynset, Merete Myhre Moen. 
Ordfører Tolga, Bjørnar Tollan Jordet. 
Kommunedirektør Tolga, Siv Stuedal Sjøvold. 
Innlandet fylkeskommune, Randi Langøigjelten. 
 
Forfall: Ordfører Alvdal, Mona Murud. 
 
Sak 44/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Sak 45/2022: Godkjenning av protokoll fra møte 30.06.22. 
Sak 46/2022: Høring. Fleksibel høyere utdanning i Innlandet, strategi 2023-2026. 
Sak 47/2022: Høring. Handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-2026. 
Sak 48/2022: Informasjonsaker.  
Sak 49/2022: Forberedelse. Nordøsterdalstinget. Ideer og drøfting. 
Sak 50/2022: Informasjon fra regionrådgiver. Erfaringer og ymse. 
Sak 51/2022: Eventuelt. 
 
 
Sak 44/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
Vedtatt med følgende tillegg: 
-Innkalling sendes direkte til fylkeskommunens utnevnte politiske representanter. 
-Kommunedirektører får kopi av innkalling og protokoll. 
-Sakliste, innkalling og protokoll legges på hjemmesidene til kommunene. Rådgiver finner en 
ordning. 
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-Det skal sendes outlook-innkalling til møtene og Nordøsterdalstinget. 
 
 
 
Sak 45/2022: Godkjenning av protokoll fra møte 30.06.22. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 30.06.22 godkjennes. 
Vedtatt 
 
 
 
 
Sak 46/2022: Høring. Fleksibel høyere utdanning i Innlandet, strategi 2023-2026. 
Saksbehandler: Amund Aarvelta, Tynset kommune. 
Se vedlegg. 
 
Forslag til vedtak:  
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal slutter seg til innhold og konklusjoner i 
saksutredningen, og oppfordrer Innlandet fylkeskommune til å justere sin strategi i tråd med 
disse. 
Vedtatt 
 
 
Sak 47/2022: Høring. Handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-
2026. 
Saksbehandler Hilde Aanes og regionrådgiver. 
Se vedlegg. 
 
Forslag til vedtak: 
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal slutter seg til innhold og konklusjoner i 
saksutredningen, og ber Innlandet fylkeskommunen satse på kollektivtransporten i tråd med 
innspillet. 
Vedtatt med følgende tillegg: 
Godt fleksibelt tilbud er spesielt viktig for eldre, samt barn og unge. Gi mulighet for alle 
til å delta på fritidsaktiviteter. Derfor viktig med noen faste tider som harmoniseres 
med disse aktivitetene. Godt kollektivtilbud aktualiseres ved økt bosetting av 
flyktninger, som i liten grad har førerkort og tilgang på bil. 
 
 
Sak 48/2022: Informasjonsaker. 
 

- Ungt Entreprenørskap. Regionrådgiver orienterer om status for arbeidet. 
 

- Regionalt idrettsråd/friluftsråd. Koordinator. Regionrådgiver orienterer om henvendelse. 
 

- Boligkonferanse Otta. Regionrådsleder orienterer. 
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Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
Vedtatt 
Oppfølginger: 
-Regionrådgiver inviterer aktører til nærmere informasjon om felles idrettsråd/friluftsråd. 
-Det avtales møte med Innlandet fylkeskommune og Husbanken angående boligprosjekt for 
regionen, i eget møte. 
 
 
Sak 49/2022: Forberedelse. Nordøsterdalsting. Ideer og drøfting. 
 
 
Onsdag 5. oktober er satt av til Nordøsterdalsting. Programmet for dagen må forberedes, og 
det er naturlig med idemyldring og en god drøfting av mulighetene. Regionrådgiver vil legge 
fram noen tanker og muligheter som utgangspunkt for diskusjonen i møtet. 
 
Oppfølginger: 
-Nordøsterdalstinget blir 2. november. 
-Tema: Videre med bærekraftmålene, Klima og energi, reiseliv. 
 
 
Sak 50/2022: Informasjon fra regionrådgiver. Erfaringer og ymse. 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Oppfølging: 
-Statsforvalteren ønskes velkommen til møtet i desember. 
-Møte med fylkeskommunen angående ungdomskulturfeltet på nyåret. 
-Planer og rolleavklaringer for IPR-NØ i eget arbeidsmøte. 
-Evaluering av partnerskapet følges opp av leder og rådgiver. Innspill ønskes. 
 
 
 
Sak 51/2022: Eventuelt 
 
Møtekalender oppdatert 2022 
5. oktober IPR-NØ. 
2. november Nordøsterdalstinget. 
7. desember IPR-NØ. 
 
-Randi Langøigjelten orienterte om ordning med såkornmidler. 
 
 
Med hilsen 
 
Bersvend Salbu 
Regionrådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
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