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PROTOKOLL IPRNØ 07.12.22 
 
Onsdag 7. desember 12.00 til 15.00, møterom Brekken, Tynset rådhus. Lunsj 11.30. 

Tilstede: 
Ordfører Os, Runa Finborud, regionrådsleder.  
Ordfører Rendalen, Linda Stubsveen Døsen.  
Ordfører Folldal, Kristin Langtjernet.  
Ordfører Tynset, Merete Myhre Moen.  
Ordfører Tolga, Bjørnar Tollan Jordet.  
Varaordfører Alvdal, Leif Langodden. 
Innlandet fylkeskommune, Olav Røssum. 
Innlandet fylkeskommune, Randi Langøigjelten. 
 
Sak 60/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 61/2022: Godkjenning av protokoll fra møte 05.10.22 
Sak 62/2022: Oppnevning av representant til styringsgruppa for prosjektet «Tett på 2030» -Regional 
utvikling i distriktsfylket Innlandet 
Sak 63/2022: Oppsummering fra Nordøsterdalstinget. Drøftingssak 
Sak 64/2022: Budsjett 2023 
Sak 65/2022: Møteplan 2023 
Sak 66/2022: Info fra regionrådgiver 
Sak 67/2022: Info og innspill fra og til fylkeskommunen 
Sak 68/2022: Eventuelt 
 

Sak 60/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
Vedtatt, med endring: 
Sak 67/2022 behandles etter sak 61/2022 
 
Sak 61/2022: Godkjenning av protokoll fra møte 05.10.22. 
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Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 05.10.22 godkjennes. 
Vedtatt,  
med presisering at tilbudsstruktur ble vedtatt i hovedutvalg for næring (Sak 59/2022) 
 
 

Sak 62/2022: Oppnevning av representant til styringsgruppa for prosjektet «Tett på 2030» -
Regional utvikling i distriktsfylket Innlandet. 

Fylkeskommunen har vedtatt å sette i gang et prosjekt for å løfte opp distriktsatsing i deler av 
Innlandet. Prosjektet er under etablering, og det er utnevnt tre politiske representanter fra 
fylkesutvalget; Olav Røssum (SP), leder av gruppa, Mona C. Stormoen (AP) og Bjørnar Tollan Jordet 
(SV). 

Gjennom arbeidet i prosjektet ønsker fylkeskommunen å få fram innhold i ei ny satsing på distrikta. 
Det er også viktig å få til ei større samskaping mellom næringsliv, lokalsamfunn og offentlige 
instanser, og fylkeskommunen vil bidra til dette. Prosjektet blir forankra i Innlandsstrategien, de 
regionale planene som er under utarbeiding og bioøkonomistrategien. Boligutviklingsprosjektet som 
er starta opp i Valdres og Nord-Østerdal vil bli kopla sammen med dette prosjektet. 

Det konkrete innholdet i prosjektet vil være avhengig av hva distriktsregionene og kommunene sjøl 
ønsker at det skal legges vekt på. Det vil derfor bli invitert til dialogmøte i hver region for å kartlegge 
hva som er det viktigste å starte opp med. Disse møtene vil bli gjennomføre så raskt som mulig. 
Prosjektlederen vil ta kontakt med regionrådgiver for IPR for å avklare hvordan dette best kan 
gjennomføres. 

Internt i fylkeskommunen vil det bli satt sammen ei prosjektgruppe med personer fra de forskjellige 
fagavdelingene. Dette vil gjøre at prosjektet raskt får tilgang til mye forskjellig fagkompetanse. 

 

Forslag til vedtak: 
IPRNØ utnevner …… som representant inn i styringsgruppa for «Tett på 2030». 
Vedtak: 
IPRNØ utnevner Linda Døsen Stubsveen som representant inn i styringsgruppa for «Tett på 2030». 
 
 
Sak 63/2022: Oppsummering fra Nordøsterdalstinget. Drøftingssak og informasjon. 
 
Gjennom to runder med Nordøsterdalstinget har formannskapene fått et mye bredere og sterkere 
eierforhold til FNs bærekraftmål. Sammen med administrative ledere og på tvers av kommunene, er 
slike prosesser meget verdifulle for den regionale forståelse og våre felles verdier og muligheter. 
Tinget i høst kom et steg videre og inn i materien ved samtalen med tre representanter for finansiell 
sektor, næringsliv og frivillighet. Jeg har prøvd å strukturere opp etter diskusjonene og det som kom 
fram i gruppene. Inklusive klima- og energiplanen, er det tre retninger som peker seg ut: 

 Landbruk/beitebruk, regionale ressurser, matproduksjon. Få en oversikt over alle prosjekter 
og planer, sammen med landbrukssjefer, Klosser og statsforvalteren.  

 Utenforskap.  
A. Oppvekstsektor totalt sett. Skole og barnehage, samt NAV, barnevern med flere. 
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B. Frivillig sektor inkludert idrett. 
 Klima og energiplan. Er i gang og vil bli vedtatt, med kommunale tiltaksplaner. 

 

Nordøsterdalstinget ga tydelige retninger for det videre arbeidet. Viktig videre er nå å få samlet 
informasjon om alt som har skjedd og skjer innen feltene, og dernest informere og bevisstgjøre inn i 
kommunene. Det er også viktig at en ikke lager nye strukturer der de allerede finnes. I flukt av det 
må en se på hva en kan lære av hverandre i regionen, og utenfor, som kan gjøre oss bedre i arbeidet 
med våre satsingsområder. 

Uansett vil det også være arbeid med felles interessepolitikk og annet som er viktig for regionen som 
helhet. Inn i dette er alltid viktig å huske på at det som er viktig for en kommune i regionen er viktig 
for hele regionen; det er ikke bare en lokal sak. Alt positivt som skjer i en kommune er positivt for 
hele regionen! 

Forslag til vedtak: 

Det innhentes oversikt over tidligere og pågående arbeid knyttet til tema om Utenforskap og 
Landbruk. Dette legges fram for IPRNØ, med innspill om hvordan en kan samordne og løfte slikt 
arbeide framover. 

Vedtak: 

På grunnlag av diskusjonene om FN`s bærekraftmål i Nordøstedalstinget, inviterer regionrådgiver 
seg ut, for å få innspill og oversikt over tidligere og pågående arbeid knyttet til tema om 
Utenforskap og Landbruk fra kommunenes ledelse og administrasjon, samt fra næringsliv og andre 
aktører. Utifra innspillene legges det fram for IPRNØ en liste over hva en konkret kan prioritere å 
arbeide med framover. 
 
 
Sak 64/2022: Budsjett 2023 
 
Budsjett 2023 Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal  
   
    2023 
Utgifter     
  Lønn og sosiale kostnader 900000 
  Husleie og sekretariat 100000 
  Godtgjøring økonomitjenester 140000 
  Gaver 5000 
  Møter 115000 
  Reiser 50000 
  Markedsføring 20000 
  Frikjøp av leder og nestleder (til kommunene) 100000 
  Hematt, inkl kjøp tjenester 300000 
  Nord-Østerdalsting 50000 
  Stipend kjeveortoped 300000 
  Sekretariat Jernbaneforum  50000 
  Strategi og tiltak FNs bærekraftsmål 150000 
  Nye tiltak for tilflytting/attraktivitet 500000 
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  Ungt Entreprenørskap Innlandet 500000 
  Sammen om rett aktivitet 500000 
  Regional klima- og energiplan 500000 
  Aktiviteter/tiltak i hht. handlingsplan 970000 
  Totalt 5250000 
      
Inntekter     
  Overføringer fra staten  300000 
  Refusjon fra fylkeskommuner  2500000 
  Refusjoner fra kommuner 1000000 
  Refusjoner fra andre 150000 
  Ubrukte partnerskapsmidler 1300000 
  Totalt 5250000 

 
 
Budsjettet som legges fram er en justert utgave av fjorårets. Regnskapet er i ferd med å bli overført 
fra Os kommune til Tynset kommune i løpet av desember. IPRNØ sine forpliktelser løper videre i 
2023 til ulike formål, og ellers er det satt av ressurser til å kunne følge opp strategisk plan og 
satsingsområder for IPRNØ. Stipend til utdanning av kjeveortoped løper ut 2024 og Prosjektet 
«Sammen om rett aktivitet» fortsetter ut 2023. Klima- og energiplanen vil være ferdig i løpet av 
2023. I skrivende stund er ikke fylkets budsjett vedtatt, men for 2023 er det ikke foreslått endringer i 
overføringene til interkommunale politiske råd. Etter at regnskapet er overført til Tynset kommune 
og vertskommunens forpliktelser gjennom 2022 er medberegnet, er det grunnlag for en rapportering 
og justering av budsjettet for 2023. Regionrådgiver følger opp dette. 

Forslag til vedtak: 

IPRNØ godkjenner fremlagte budsjett for 2023.  
Det arbeides videre med innspillene fra Nordøsterdalstinget og lages en oppdatert handlingsplan i 
januarmøtet 2023. 
 
Vedtak: 
IPRNØ godkjenner fremlagte budsjett for 2023, med endringen: Posten med «Hematt» flyttes inn i 
posten «Aktiviteter/tiltak i hht handlingsplan». Det legges fram et eget budsjett for Hematt i 
januarmøtet 2023. 
Et oppdatert budsjett legges fram for IPRNØ så snart Tynset kommune er ajour etter overføring av 
regnskapet fra Os kommune. 
Oppdatert handlingsplan legges fram for IPRNØ etter bearbeidelsen av innspillene fra 
Nordøsterdalstinget, jfr sak 63/2022. 
  
 
Sak 65/2022: Møteplan 2023 
 
Møteplan Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen 2023 

4. januar Ipr  
1. februar Ipr  
1. mars Ipr  
12. april Ipr  
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3. mai NØ ting  
7. juni  Ipr  
16. august Ipr  
6. september Ipr  
4. oktober Ipr  
1. november NØ ting  
6. desember Ipr  

 
 
Forslag til vedtak: 
Fremlagte møteplan godkjennes. Fylkeskommunal deltagelse avklares før møtene, utifra hvilke saker 
og drøftinger som er planlagt i de aktuelle møtene. En legger opp til at flere av møtene legges rundt i 
regionen. 
 
Vedtak. 
Justert møteplan for 2023 vedtatt: 

4. januar Iprnø  
1. februar Iprnø Ordfører og komdir møte 
1. mars Iprnø  
12. april Iprnø  
3. mai Iprnø Ordfører og komdir møte 
12. mai Nordøsterdalsting    
7. juni  Iprnø  
16. august Iprnø  
6. september Iprnø Ordfører og komdir møte 
4. oktober Iprnø  
1. november Nordøsterdalsting  
6. desember Iprnø Ordfører og komdir møte 

 
Fremlagte møteplan godkjennes. Fylkeskommunal deltagelse avklares før møtene, utifra hvilke saker 
og drøftinger som er planlagt i de aktuelle møtene. En legger opp til at flere av møtene legges rundt i 
regionen. 
 
 
Sak 66/2022: Info fra regionrådgiver 
 

Info fra regionrådgiver; ymse saker.  

Regionrådgiver orienterte om blant annet:  

Ung kultur fra fylkeskommunen kommer til januarmøtet, Hematt, Innspill Morten Nyhus, arbeid med 
innspill sjukehuset, NTP-arbeidet, regionalt kompetanseforum etableres, UE Innlandet skal ansette 
en i regionen, mm 

 
Sak 67/2022: Info og innspill fra og til fylkeskommunen.  

Fra regionen: 

- Fylkeskommunens budsjett for 2023.  



Vår ref. : 22/1462-12 6

- NTP-innspill. 

- Boligsatsing. 

- Annet. 

 

-Olav Røssum og Randi Langøigjelten orienterte om aktuelle saker fra fylkeskommunen, med vekt 
på budsjett for 2023. Andre tema fra fylkeskommunen var; regionale planer for samfunnstryggleik, 
samt klima, energi og miljø. Regionale kompetanseforum skal opprettes, ulike tilskuddsordninger 
innen landbruket; regionale tilretteleggingsmidler og kompetansemidler. Mm 

-Det ble orientert om IPRNØ sitt innspill i NTP for 2025-2036. 

 
Sak 68/2022: Eventuelt 
 
-Linda Døsen Stubsveen orienterte om arbeid med å få oppgradert Trafo i Rendalen. Viktig for hele 
regionen med tanke på virksomheter og etableringer. Dialogmøte områdeplan strømnett på 
Hamar 5.januar. 

-Motorferdselloven er under revidering. Viktig å være tidlig ute med innspill i arbeidet, spesielt 
med tanke på motorferdsel knyttet til skadefelling av rovvilt. 

-Bredbåndsutbygging må ses i sammenheng med utbygging av mobilmaster 

 
 
Med hilsen 
 
Bersvend Salbu 
Regionrådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 


