Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal

«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»
Tynset 27.09.2022
Vår ref.
Løpenr.
Arkivkode
22/1462-9
14354/22
033
(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar)

Saksbehandler
Bersvend Salbu 909 17 583
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INNKALLING INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 5. OKTOBER 2022

Onsdag 5. oktober 11.00 til 15.00, i kommunestyresalen Tynset rådhus. Lunsj er inkludert.

Sakliste 05.10.22
Sak 52/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 53/2022: Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.22.
Sak 54/2022: Klima- og energiplan. Satsingsområder gjennomgang.
Sak 55/2022: Idrettsråd og friluftsråd. Informasjon.
Sak 56/2022: Reiselivsorganisering. Informasjon.
Sak 57/2022: Høring. Regional plan for det Inkluderende Innlandet.
Sak 58/2022: Nordøsterdalstinget. Planlegging.
Sak 59/2022: Eventuelt

Sak 52/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 53/2022: Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.22.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 07.09.22 godkjennes.

Postadresse: Torvgata 1, 2500 Tynset
Besøksadresse: Rådhuset
Telefon: 909 17 583
Epost: bersvend.salbu@tynset.kommune.no

Sak 54/2022: Klima- og energiplan. Satsingsområder gjennomgang.
Hanne Maageng Olsen løfter opp den regionale klima- og energiplanens satsingsområder. Til
drøfting.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Sak 55/2022: Idrettsråd og friluftsråd. Informasjon.
Informasjon ved Kjersti Rønning Huber fra Innlandet Fylkeskommune og Ina Syversen, leder av
Valdres Friluftsråd.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Sak 56/2022: Reiselivsorganisering. Informasjon.
Styreleder i Destinasjon Røros, Hans Vintervold, orienterer om reorganisering og muligheter.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Sak 57/2022: Høring. Regional plan for det inkluderende Innlandet.
Kan leses her:
Regional plan for det inkluderende Innlandet - Innlandet fylkeskommune
Forslag til høring:
Regional plan for det inkluderende Innlandet favner bredt og vidt, samtidig som det peker på
viktige arenaer for inkludering. Oppdelingene i de tre satsingsområdene Kompetanse og livslæring,
Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling, samt Lokalsamfunn, møteplasser og kultur, virker fornuftig. Den
andre oppdelingen av Fylkessatsinger, distriktssatsinger og By- og regionsentersatsinger virker noe
mer oppkonstruert, da dette er flettet inn i hverandre i stor grad. Likevel fremstår planen ryddig.
Utifra dette handlingsprogrammet forstår en at inkludering handler om det meste; det skjer
over alt på så å si alle arenaer. Her er nevnt mye generelt, og noe spesielt, og det kan være en
vanskelig avveging når en tar med noe og ikke noe annet. Vi er godt fornøyde med at studiesentrene
er nevnt spesielt under By- og regionsentersatsinger, og at Fjellandbruket løftes fram under
Distriktssatsinger. Boligutviklingsprosjektet er også meget viktig for vår region.
Handlingsprogrammet har med viktige elementer for de ulike regionene og vi stiller oss bak innspillet
om at det må differensieres mellom de ulike delene av fylket. Hovedbudskapet i et slikt
handlingsprogram, og fylkeskommunens arbeid forøvrig, må være å bygge oppunder og støtte det
regionale og lokale arbeidet i de ulike sektorer. Vi gjør oppmerksom på at vi nå bruker navnet NordØsterdal på vår region.
Det er positivt at handlingsprogrammet er kort og tydelig oppdelt. Balansen mellom
generelle tiltak og konkrete er bra, da dette vil materialisere seg lokalt og regionalt. Dette er en slik
type plan der prosessen og den bevisstgjøring som dette kan fremme, er vel så viktig som det som
står på trykk i selve handlingsprogrammet. Likevel er dette handlingsprogrammet et godt
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utgangspunkt for videre arbeid med å gjøre Innlandet enda mer inkluderende. Vi forventer at
handlingsprogrammets satsinger vil bli synlige i fylkeskommunens budsjetter og tildelingspraksis i
fremtiden.

Sak 58/2022: Nordøsterdalstinget. Planlegging program.
Temaer som er ønsket inn er: Bærekraftmålene -veien videre, Klima- og energiplan, reiseliv.

Sak 59/2022: Eventuelt

Med hilsen
Runa Finborud, regionrådsleder.
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