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Innledning  

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdalsregionen 2021 - 2024 erstatter gjeldende Strategi- og 

handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016 – 2020.  

 
1.1 Planens virkning  
Strategi- og handlingsplan er et styringsdokument med et langsiktig og kortsiktig perspektiv og består 

av:  

- en strategisk del, med analyse, visjon og overordnet mål. 

- en handlingsdel med en fireårig tidshorisont med vekt på de første to årene, da mange tiltak 

og prosjekter går ut over de to første årene.  

Det første året i hver ny regionrådsperiode skal behovet for revisjon av den strategiske delen 

vurderes. Handlingsplan revideres årlig.  

Strategisk plan vektlegger tiltak og satsinger som kommunene sammen og hver for seg skal prioritere 

med sikte på å legge til rette for vekst og utvikling i regionen. Planen er blitt til gjennom arbeid både i 

den enkelte kommune og regionrådet. Planen er deretter vedtatt i regionrådet i sak 13/2021 og 

endelig godkjent i hver enkelt kommune.  

Regionrådet skal fremme Sør-Østerdalsregionens fortrinn, muligheter og utfordringer ved å: 

- arbeide for politisk gjennomslag i saker av felles interesse som sykehus, skole, 
forsvar, infrastruktur (vei, bane og kollektivtransport) 

- fremme regionens synspunkter utad, herunder koordinere arbeidet med 
høringsuttalelser i større og komplekse saker 

- definere innsatsområder og utarbeide handlingsplaner 
- avklare ambisjonsnivå, roller, ansvar og myndighet for regionrådet, slik at det ikke 

oppfattes å være et 4. forvaltningsnivå 
- bygge intern stolthet og fellesskap i regionen 
- gjennom samarbeid med næringslivet framheve regionens fortrinn 
- etablere en felles digital portal for regionen 
- etablere gode møtearenaer for regionens medlemskommuner 

 

1.2 Bakgrunn  
Gjennom etablering av Innlandet fylke fra 01.01.20 er de gamle, formelle strukturene i form av to 

fylker endret. Alle kommunene i det nye fylket er invitert til å vedta og signere en partnerskapsavtale 

med Innlandet fylkeskommune. Avtalen regulerer samarbeidet mellom fylkeskommunen og 

kommunene i det regionale utviklingsarbeidet og slår fast at regionrådene skal være den viktigste 

samhandlingsarenaen mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. Partnerskapsmodellen 

baseres på:    

- likeverdighet   
- gjensidige forventninger  
- samarbeid og felles gjennomføringskraft  
- konsensusprinsippet    
- partene legger økonomiske og administrative ressurser inn i partnerskapet   
- grunnleggende like rammer, men med lokale tilpasninger   
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Ut over de grunnleggende forutsetningene skal partnerskapet kjennetegnes av å være tillitsbasert, 

strategisk og tverrfaglig.   

Partnerskapet skal bidra til en samfunnsutvikling til beste for innbyggere, næringsdrivende og 

besøkende i Innlandet, samt å nå mål i regional planstrategi, regionale planer og andre overordnede 

planer.     

Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden. 

 

2. Nåsituasjonen i Sør-Østerdalsregionen 
Telemarkforsking gjennomførte på bestilling fra Regionrådet primo mars 2020 en analyse av Sør-

Østerdalsregionen. 

 
Sammendrag av analysen: 
 
"Det har ikke vært vekst i antall arbeidsplasser i Sør-Østerdal de ti siste årene. Antall arbeidsplasser i 
det offentlige har økt, men antall arbeidsplasser i næringslivet har sunket. Lav befolkningsvekst og en 
ugunstig næringsstruktur forklarer delvis nedgangen i arbeidsplasser i næringslivet, men ikke alt. 
Nedgangen i antall arbeidsplasser i næringslivet har vært sterkere enn forventet. Sør-Østerdal synes 
derfor å ha vært lite attraktiv for næringsliv. Verdiskapingen i næringslivet hadde en svak utvikling 
fram til 2015, men det har vært bedre vekst enn landsgjennomsnittet etter 2015. Det er imidlertid lav 
produktivitet, det vil si verdiskaping per ansatt i næringslivet i Sør-Østerdal. Næringslivet har 
forholdvis god lønnsomhet, men det er få nyetableringer. 
 
Folketallet i Sør-Østerdal har stått omtrent stille de fem siste årene etter en periode med vekst 
mellom 2008 og 2015. Det har vært netto innflytting til regionen (inkludert innvandring) de siste 
årene, men et tilsvarende underskudd på fødselsbalansen. Flyttetallene til Sør-Østerdal har vært 
gode, arbeidsplassutviklingen tatt i betraktning. Sør-Østerdal synes dermed å være en attraktiv 
bostedsregion. 
 
Scenariene viser at det vil være utfordrende å skape vekst i folketallet i Sør-Østerdal de neste årene. 
Befolkningsveksten på landsbasis blir sannsynligvis lavere enn tidligere. Det er nødvendig å bedre 
næringsattraktiviteten slik at det skapes flere arbeidsplasser i regionen samtidig som en 
opprettholder og forbedrer den gode bostedsattraktiviteten for å unngå nedgang i folketallet." 
 
Nettverk: 
Næringssjefene og kultursjefene i kommunene har på initiativ fra kommunedirektørutvalget etablert 
hvert sitt nettverksamarbeid og har siden 2018 delt kompetanse og erfaringer innen sine fagfelt. 
Regionale tiltak for næringslivet under pandemien i 2020 og 2021 har styrket dette samarbeidet. 
Utdanningssjefene og skog- og landbrukssjefene i regionen har i flere år hatt egne nettverk. 
 
Energi- og klima: 
Regionen har siden 2010 hatt betydelig fokus på energi og klima og har engasjert prosjektleder for å 

lede og koordinere arbeidet. Alle kommunene har samarbeidet om revidering av sine respektive 

energi- og klimaplaner. Det er utarbeidet klimagassregnskap for hele regionen og for den enkelte 

kommune. Det gjennomføres fagspesifikke møter på tvers av kommunene innenfor områdene 

jordbruk, skogbruk, arealplanlegging samt vann og avløp/teknisk. Klimasats er i fokus og regionen har 

mottatt støtte for å danne klimanettverk for kommunene og lage en mobilitetsstrategi for hele 

https://regionalanalyse.no/rapport/11015/0/1
https://regionalanalyse.no/rapport/11015/0/1
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regionen. Nettverket blir en videreføring av samarbeidet om energi- og klimaplanene og det vil særlig 

være fokus på forankring av energi- og klimaplanen og tiltaksgjennomføring i kommunene. 

 

Digital transformasjon: 
Det har siden 2012 vært arbeidet med implementering av velferdsteknologi i helse- og 

omsorgssektoren i kommunene i regionen. Sør-Østerdalsregionen er langt framme blant 

kommunene i Innlandet når det gjelder dette arbeidet og mange andre regioner har nytt godt av vår 

kompetanse og erfaring. Investering i en felles digital plattform for alle kommunene har ført til økt 

samarbeid mellom regionens tre IKT-avdelinger. Digital transformasjon (digitalisering) er et prioritert 

område og helseavdelingene i kommunene er i gang med å utvikle systemer for mer effektiv og 

sikker drift. Arbeidet pågår i samarbeid med HelseInn og Sykehuset Innlandet.  

Det regionale prosjektet ble avsluttet 31.12.20 og videreføres i et samarbeid med HelseInn. 

Internasjonalt samarbeid: 
Kommunene i Sør-Østerdal skal hver for seg og i samarbeid søke å utnytte de muligheter som 
EU/EØS-avtalene åpner for. En konkret målsetting er:  

- løpende arbeide med utvikling av prosjekter der en eller flere av kommunene er 
involvert  

- løpende være engasjert i minst tre prosjekter 
- dra nytte av Elverum Kommunes posisjon som medlem i Osloregionens Europakontor 
- samarbeide med Innlandet fylkeskommune sin internasjonale satsing i Europa  
- Regionrådet for Sør-Østerdal skal være en aktiv og koordinerende part i dette 

arbeidet  
 
Norge har gjennom sitt medlemskap i EFTA/EØS forpliktet seg til å yte et betydelig bidrag til den 
Europeiske Union (EU). Norges bidrag i programperioden 2014-2021 (utvidet til 2024) er 2,8 mrd. 
euro (ca. 28 mrd. kr) som ytes til i alt 15 land.  
EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det 
samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Dette åpner for at midlene også kan 
føre til samfunnsutvikling i Norge, noe som er villet nasjonal politikk.  
 
Vi må erkjenne at Sør-Østerdalsregionen er en liten offentlig aktør i Norge. I europeisk sammenheng 
er vi enda mindre. Men det faktum at en såpass liten aktør har et engasjement av en viss størrelse, 
vekker oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en styrke som vi må videreutvikle innenfor 
de rammer vi har. 
 

3. Sør-Østerdalsregionens og Innlandets utfordringer  
Innlandsutvalgets rapport fra 2015 er en del av faktagrunnlaget for Innlandsstrategien 2020-2024 og 

gjelder fortsatt. Rapporten peker på flere faktorer som er avgjørende for å lykkes med vekst og 

utvikling:  

- Det må satses på kunnskapsdrevet næringsutvikling, som omfatter kompetanse på alle nivåer, 

evne til samarbeid og nettverksbygging og dermed økt evne til innovasjon.  

- Den eksisterende kompetansen må videreutvikles og brukes som et fortrinn i konkurransen 

nasjonalt og internasjonalt.  

- Det forskningsmessige fundament for utviklingen må styrkes og rettes mot sektorer og bransjer 

som har et stort utviklingspotensial.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/a5c4bd31daa84ac0b9f395b4d9461f5e/rapport---innlandsutvalget.pdf
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- Innovative klynger må bygge på bedrifter og kunnskapsmiljø i tillitsfullt samspill.  

- Det må være vilje og evne til samarbeid og læring innen bransjer, mellom sektorer og mellom 

geografiske regioner.  

- Det må jobbes målrettet med etablering av nasjonale senterfunksjoner i Innlandet.  

- God infrastruktur og gode transportsystemer er avgjørende for næringsvirksomheten innenfor de 

fleste sektorer og vil også bidra til å skape effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner, som igjen 

genererer ny næringsvirksomhet.   

- God bredbåndsdekning i hele fylket er en nødvendighet for å styrke og videreutvikle både 

bedrifter, turisme, fritidsbebyggelse og bosetting.  

4. Sør-Østerdalsregionens muligheter  
 

Sør-Østerdalsregionens muligheter ligger i å legge til rette for økt verdiskaping innen eksisterende 

næringsliv og nyetableringer. Alle kommunene har egne ansatte med ansvar for næringsutvikling. 

Samarbeid mellom lokalt, regionalt og nasjonalt virkemiddelapparat blir viktig framover. Deler av 

regionen har en stor andel av offentlige institusjoner som Østerdal Garnison, Sykehuset Innlandet og 

Høgskolen Innlandet. Disse representerer mange arbeidsplasser og blir viktig også i framtida. 

Etablering av en innovasjonspark ved Terningen Arena med satsingsområdene helse, skog og 

samfunnssikkerhet vil sikre at kompetansen utvikles og blir i regionen. Sør-Østerdalsregionen har 

mye areal og god plass som ved god planlegging raskt kan bidra til verdiskapning og bærekraftig 

utvikling. Videreforedling av skogens ressurser til bioteknologisk satsing og bruk av tre som førstevalg 

i byggevirksomheten sammen med gjenbruk av treavfall representerer framtidige 

industriarbeidsplasser i regionen. Regionen har en mangfoldig reiselivsnæring og et stort 

hyttemarked med mange arbeidsplasser. Analysen fra Telemarkforsking (mars 2020) viser at 

regionen har høy grad av bostedsattraktivitet. Dette må det jobbes videre med. Trygge bo- og 

oppvekstvilkår og en verdsatt frivillig sektor bidrar til at innbyggerne trives og at nye kommer til. 

 

 

5. Visjon og overordnet mål for Sør-Østerdalsregionen 

 

5.1 Visjon  

Sør-Østerdal – en region med utviklingsmuligheter for alle! 

 

5.2 Overordnet mål  

- Fokus på samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur 

- Attraktive by- og kommunesenter med levende grender 

- Langsiktig forvaltning av areal- og naturressursene til det beste for mennesker,  
- næringsliv, klima og miljø 

- Gjennom innovasjon, verdiskaping, kunnskap og kompetanse, skal vi løfte frem Sør-

Østerdalens særpreg, utfordringer og muligheter 

 

Overordnet mål er sammenfallende med Innlandet fylkeskommunes regionale planer. 
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Arbeidet med strategi- og handlingsplan er et viktig og nyttig virkemiddel for å kunne følge opp FNs 

17 bærekraftmål. Dette fordi arbeidsformen støtter opp om samstyring og partnerskap på tvers av 

organisasjoner og sektorer, noe som er helt essensielt når det gjelder arbeid med bærekraftmålene. 

Når en skal utarbeide og følge opp strategiske planer, legges det derfor til grunn at aktuelle 

bærekraftmål skal innarbeides og operasjonaliseres i planene. 

 
 

 

 

 

6. Handlingsplan for 2021 til og med 2024 
 

Handlingsplan skal ha en fireårig horisont, men med vekt på de to første årene, da mange tiltak og 

prosjekter strekker seg utover første budsjettår. Ansvarlig for gjennomføring av de enkelte tiltakene 

avklares og budsjett for 2021 revideres etter at handlingsplan er vedtatt. 

 
6.1 Fokus på samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur 

 

Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd (SØIPR) skal arbeide for at regionen får 

sin rettmessige andel av regional og nasjonal utbygging av infrastruktur som vei, bane og 

bredbånd. Innbyggernes helse og sikkerhet skal ivaretas gjennom tilgjengelig 

spesialisthelsetjeneste, gode og desentraliserte prehospitale tjenester og interkommunalt 

samarbeid innen beredskap. 
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Tiltak samfunnsutvikling: 

• Sikre bredbånd/fiber og godt utbygd mobilnett til alle innbyggere i regionen. 

• Påvirke regionale- og nasjonale myndigheter for å videreutvikle Elverum sykehus som 

akuttsykehus.  

• Etablere base for luftambulanse og sikre gode prehospitale tjenester i regionen. 

• Regionens innspill til NTP 2022-2033 følges opp (vedlegg 1). 

• Arbeide for et godt kollektivtilbud i regionen. 

• Støtte Grensekomiteen Innlandet/Dalarna, som på oppdrag av Nordisk Ministerråd 

arbeider med grensehinder, klima, inkludering og mobilitet over grensene.  

Tiltak tjenesteutvikling: 

• Utrede mulighetene for et tettere samarbeid om beredskap mellom kommunene.  

 

6.2 Attraktive by- og kommunesenter med levende grender 

 
Regionen må i årene framover opprettholde og forbedre den gode bostedsattraktiviteten for 

å motvirke ytterligere nedgang i folketallet. Dette gjøres ved å synliggjøre kommunenes 

likheter og forskjeller og stimulere til felles innsats for attraktive lokalsamfunn. Regionen må 

arbeide for inkludering for å forhindre utenforskap.  

 

Tiltak samfunnsutvikling: 

• Felles innsats for økt bosteds- og næringsattraktivitet i regionen. 

• Finne en felles identitet på tvers av kommunegrenser i regionen.  

• Involvere og inkludere innbyggere innenfor alle grupper i samfunnsutviklingen 

 

Tiltak tjenesteutvikling: 

• Digitaliserings- og IKT-samarbeidet videreutvikles.  

• Videreutvikle dagens ledernettverk (skole, kultur, landbruk, næring og helse). 

• Videreutvikle det regionale samarbeidet innen helse- og velferdsteknologi med 

HelseInn som aktør. 

 

 
6.3 Langsiktig forvaltning av areal- og naturressursene til det beste for mennesker, næringsliv, 

klima og miljø 
 

Regionen har siden 2010 hatt sterkt fokus på energi og klima gjennom en tilsatt 

prosjektleder for å lede og koordinere arbeidet. Alle kommunene har samarbeidet om 

forberedelsene til revidering av kommunenes energi- og klimaplaner. Det gjennomføres 

fagspesifikke møter på tvers av kommunene innenfor områdene jord- og skogbruk, 

arealplanlegging og vann og avløp/teknisk. Klimasats er i fokus og regionen har mottatt 

støtte for å danne klimanettverk for kommunene og til å lage en mobilitetsstrategi for hele 

regionen.  
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Tiltak samfunnsutvikling: 

• Regionens store skoger er viktig for å nå målene i den nasjonale og globale 

klimapolitikken og som en del av landets miljøpolitikk og Co2-lagring. Regionrådet 

skal i samarbeid med skognæringen bidra til god forvaltning og bærekraftig utvikling 

og bruk av ressursene skogen gir. 

• Regionrådets høringsuttalelse i sak AU-sak 27/18 legges til grunn for regionens 

holdning i rovviltforvaltningen (vedlegg 2). 

• Arbeide for økt kompensasjon tilknyttet statlig båndlagte områder 

 
Tiltak tjenesteutvikling: 

• Videreføre samarbeidet om klima- og energiarbeid i kommunene. 

 
6.4 Gjennom innovasjon, verdiskaping, kunnskap og kompetanse, skal vi løfte frem Sør-

Østerdalens særpreg, utfordringer og muligheter 
 

Prognoser for folketallsutvikling viser at det vil være utfordrende å skape vekst i 
folketallet i Sør-Østerdal de neste årene. Det er nødvendig å bedre 
næringsattraktiviteten slik at det skapes flere arbeidsplasser i regionen. 
 
Tiltak samfunnsutvikling: 

• Bidra til å videreutvikle Høgskolen i Innlandet sine campus i regionen og at høgskolen 

oppnår målet om universitetsstatus. 

• Videreutvikle samarbeidet med forsvarsledelsen og være en god vertsregion for å 

bidra til fortsatt utviklingen i Rena Leir, Terningmoen og Haslemoen. 

• Utrede innspill fra kommunenes næringssjefer om støtte til næringslivet i regionen 

for å bidra til økt samarbeid og innovasjon (vedlegg 3). 

• Sikre et samarbeid med synergi mellom aktører for Hærens våpenskole, FFI, 

Høgskolen i Innlandet, Sør-Østerdal Næringshage, Klosser og andre regionale aktører. 

• Felles markedsføring av regionens arbeids- og boligmarked. 

• Kommunene i Sør-Østerdal skal i samarbeid med næringslivet, akademia og andre 

søke å utnytte de muligheter som EU/EØS-avtalene åpner for.  

• Bærekraftig bruk av skogen skal fremmes som regionens viktigste bidrag til det 
grønne skifte, styrke treforedlingsindustrien, utvikling av sirkulærøkonomi samt økt 
verdiskaping og sysselsetning.  

• Etter mønster fra Trysil kommune jobbe for Iæreplassgaranti i de øvrige kommunene 
i Sør-Østerdalsregionen.  

• Arbeide for at videregående skole tilbyr fagopplæring som private og offentlige 
virksomheter i regionen etterspør.  

• Støtte arbeidet med å videreutvikle desentraliserte studietilbud innen videregående 
opplæring og høgskole. 

• Sammen med landbruksnæringen bidra til å øke videreforedlingen i jordbruket og 
støtte opp under tiltak for økt lokal produksjon og distribusjon.  
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• Næringsutvikling innenfor reiseliv og hyttebygging skal fokusere på økt verdiskapning 

i et bærekraftperspektiv. 

 
 

7. Vedlegg 

 
Vedlegg 1: 
 
Uttalelse om prioriteringer i NTP 2022-2033 fra Regionrådet i Sør-Østerdal  
"NTP 2022 – 2033: Sør-Østerdalregionens innspill til Innlandet fylkeskommunes 
prioriteringer.  
Med bakgrunn i samferdselsdepartementets invitasjon til fylkeskommunale innspill, og 
fylkeskommunenes ønske om å innhente kommunenes/regionenes prioriteringer i forbindelse 
med ny NTP 2022-2033, prioriterer Sør-Østerdalsregionen følgende:  
Vei  
Regionrådet for Sør-Østerdal ber om at planlagte prosjekter/tiltak i inneværende NTP 2018 – 
2029 finansieres og gjennomføres.  
I Østerdalene innbefatter dette at planlagte utbedringsprosjekter Riksvei 3 (Ramme A) blir 
prioritert.  
Dette gjelder:  
Motrøa – Lonåsen inkludert Tunna bru  
Fjell – Opphus  
Evenstad – Imsroa  
Rendalen grense – Alvdal  
Steimoen – Motrøa  
 
Riksvei 25 fra Hamar til Trysil/riksgrensen til Sverige er en viktig utenlandskorridor (Korridor 2 
B) med størst ÅDT øst/vest i Innlandet. Veien er viktig for fortsatt utvikling i Innlandet og for 
næringslivet og innbyggerne i regionen. Reiselivsnæringen er i vekst og andel overnattinger i 
Trysil/Engerdal/Sälen/Idre/Elvdalen er nå passert 7 millioner på årsbasis. Det er flere 
kommersielle senger i Trysil enn i Oslo by. 
Kapasiteten på rv. 25 Hamar – Løten er i dag et hinder for å bygge sammen et helhetlig bo- 
og arbeidsmarked for Mjøsregionen i aksen Elverum – Raufoss, og spesielt for området  
Elverum – Hamar – Løten – Stange. Sammen med andre veiutbygginger som er under 
utførelse, vil utbedring av strekningen bidra til å betjene et område med til sammen ca. 200 
000 innbyggere. Strekningen har høy ÅDT i dag på mellom 10 000 og 12 000 med høyest ÅDT 
ved Hamar. Det er også noe godstransport, med en andel tunge kjøretøy på 12 prosent. 
Strekningen er en del av et større bo og arbeidsmarked med over 50 000 innbyggere, 
samtidig som den bidrar til et mer effektivt veisystem på indre Østlandet. Ved en utbygging 
vil reisetiden på strekningen reduseres med nesten 40 prosent.  
Hovedutfordringen på strekningen er lav kapasitet og fart, som reduserer 
fremkommeligheten i området og gir betydelige køutfordringer. Strekningen har lav standard 
i forhold til trafikkmengden, med mange kryss og avkjørsler og en fartsgrense på 70 eller 80 
km/t. Det vises for denne strekningen til «Nye Veiers prioriteringer og marginalvurderinger 
2022-2041. NTP-oppdrag 9 og oppdrag om marginalvurderinger. 17.3.2020»  
Utbygging av RV 25 fra Hamar til Trysil/riksgrensen prioriteres.  



 
 

11 

Etablering av omkjøringsveg på RV 25 nord for Elverum, som omtalt i inneværende NTP 
videreføres, slik at gjennomgangstrafikken kan gå utenom sentrum.  
Utbygging av RV 25 mellom Løten og Hamar til fire felts vei.  
 
Vei og bane er viktig for å knytte Innlandet sammen i et helhetlig og effektivt 
transportnettverk for gods og persontrafikk. For å støtte opp under en videre utvikling av bo- 
og arbeidsmarkedsregionene nord i Innlandet må utvikling av veinettet øst - vest prioriteres. 
Landets desidert største turistdestinasjoner er lokalisert i denne delen av Innlandet.  
Jernbane  
 
Nitti prosent av godstransporten nord – sør i landet går på riksvei 3. Dette fører til at 
Innlandet som transittfylke har et høyere antall trafikkulykker enn befolkningsgrunnlaget 
skulle tilsi. Ved å overføre en større andel av transporten fra vei til bane vil antall 
trafikkulykker reduseres. Elektrifisering av Rørosbanen må derfor gjennomføres for å 
redusere miljøulempene, øke kapasiteten og sikre en fullverdig godskorridor på jernbane 
gjennom Østerdalen.  
 
Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen, og flere avganger på Rørosbanen  
Valg av østlig trase på Hamar med stasjon ved Vikingskipet, og rask utbygging av Inter- City 
på strekningen Hamar-Moelv  
 
En god påkobling mellom Rørosbanen og Dovrebanen og etablering av direktetog mellom 
Elverum/Rena og Oslo. 
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Avsluttende kommentar:  
Fylkesveiene i Østerdalene er viktige transportårer for gods – og persontrafikk, og noen av 
disse fungerer i praksis som riksveier. Innlandet fylke må intensivere arbeidet med å få økt 
statlig finansiering for å ta igjen forsømt vedlikehold av fylkesveiene i Innlandet.  
Det igangsatte arbeidet med digital infrastruktur må finansieres og fullføres så raskt som 
mulig i inneværende periode NTP 2018- 2029.  
Dette innspillet er utformet etter tilbakemeldinger fra Elverum, Trysil og Stor-Elvdal 
kommuner. 
 
Vedlegg 2: 
 
Med bakgrunn i Stortingets vedtak ønsker regionrådet i Sør-Østerdal å sette fokus på 
følgende:  

 
✓ Stortingets ulveforlik fra juni 2016 skal som et minimum oppfylles. 

 
Vedtak 769 Bestandsmål 
Rovdata 08.02.2018: Åtte helnorske ulvekull påvist 
Det er så langt registrert ulvekull i de åtte helnorske revirene Mangen, 
Letjenna, Østmarka, Hobøl, Kynna, Slettås, Osdalen og Julussa. Det er også 
påvist kull i de fire grenserevirene Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og 
Magnor. Dessuten er det født et ulvekull i Boksjøreviret, som mest sannsynlig 
også er et grenserevir. 
Rovdata 30.04.2018: Antall ynglinger av ulv i Norge og grenserevir i 2017  
Vinteren 2017-2018 er det bekreftet at valpekull av ulv i 2017 ble født i åtte 
helnorske og fem grenserevir. Tilsvarende antall ynglinger i 2016 var 
henholdsvis fire og sju valpekull. Med andre ord er det bekreftet flere ynglinger 
i helnorske revir i 2017 enn året før, mens færre valpekull ble født i grenserevir 
enn ett år tidligere. Når Stortingets beregning av bestandsmål for yngling 
legges til grunn, der yngling i grenserevir er satt til 0,5, tilsvarer dette en 
økning i antall ynglinger av ulv i Norge beregnet til 7,5 valpekull i 2016 til 10,5 
valpekull i 2017. 
Konklusjon: Vedtak 769 skal innfris med bakgrunn i vedtatte måltall og den 
kunnskap Rovdata til enhver tid framlegger. 
 

                          Vedtak 770 Økonomiske ordninger 

I et bærekraftig perspektiv ønsker regionrådet at mulighetene til utnyttelse og 
verdiskapning fra utmark opprettholdes. Rettigheter, livskvalitet og bosetning 
kan ikke kompenseres gjennom erstatningsordninger. 

                                
                          Vedtak 772 lik jakttid 

                             
Regionrådets holdning er at ulvesona skal bort og dermed blir jakttida lik for 
landet. 

                                
                          Vedtak 773 Genetisk opprinnelse 
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Stortingets vedtak fra juni 2016 er ennå ikke gjennomført. Regionrådet 
forventer at en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til 
ulvestammen i Norge blir gjennomført snarest.  
 
«Ny Rovviltpolitikk»  

Punktene vil her til enhver tid skifte og være dynamiske. 

Sonepolitikken 
- Sonepolitikken er usolidarisk. Det oppleves sterkt urettferdig innafor sona å 

måtte ta ansvaret og belastningen for hele landets rovviltpolitikk. 

Soneforvaltningen hindrer ikke skade utenfor sona. Regionrådets holdning er 

at sonepolitikken skal opphøre og at forvaltningen skjer i et nasjonalt 

perspektiv. 

Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. 
-Skal ordningen opprettholdes stilles som et krav at kommunene selv 

disponerer midlene. Midlene er ikke erstatning for eller erkjennelse av tapte 

rettigheter eller muligheter.  

 
1. Vedlegg 3: 
 
Innspill strategiprosess Sør-Østerdal  

 

Fra: Næringssjefene i Sør-Østerdalregionen 

Dato: 20.01.21 

 

Bakgrunn 

Næringssjefene i Sør-Østerdal har drøftet hvordan vi kan bidra til å styrke næringslivet i 

regionen. Vi har også drøftet hvordan vi kan bidra til økt samarbeid og innovasjon. Dette 

notatet beskriver våre innspill til aktiviteter vi ønsker å satse på for alle kommunene i 

regionen og hvilke ressurser vi ønsker tildelt fra regionrådet.  

 

Støtte til innleie av ekspertise 

Vårt arbeid med koronarammede bedrifter har vist at det er et behov for å støtte bedrifter 

med eksperthjelp i ulike faser dersom økonomien i bedriften er presset. Her har vi hatt svært 

god nytte av de midlene regionrådet har stilt til rådighet. Bedriftene som har benyttet 

ordningen har vært svært fornøyd og vi som næringssjefer har også fått høyere kompetanse 

og ett større nettverk å spille på i vårt arbeid.  

 

Vi ønsker å videreføre denne ordningen slik at vi også kan bistå levedyktige virksomheter 

som er i en vanskelig situasjon etter at koronaen er over. En slik ordning vil kunne bidra med 

eksperthjelp innenfor omstilling, generasjonsskifte, bistand i forhandlinger med 

bank/finansiering, juridiske problemstillinger etc. Kommunenes førstelinjetjeneste skal være 

kontaktpunkt for ordningen og en styringsgruppe bestående av kommunenes næringssjefer 

skal prioritere og formidle henvendelser videre til de aktuelle ekspertene.  
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Vi ønsker at det settes av et årlig beløp på kr 400.000 til dette formålet.  

 

Industrinettverk i regionen 

ERNU/Elverum Vekst har etablert et industrinettverk i Elverum. Klosser er nå etablert med 

en egen medarbeider i regionen og arbeidet med nettverket vil bli forsterket. Vi ønsker nå å 

utvide dette nettverket slik at alle industribedrifter i regionen blir invitert inn. Målet med 

nettverket er å styrke bedriftene og arbeide samlet med ulike problemstillinger som 

bedriftene er opptatt av. Eksempler på arbeid nettverket skal arbeide med er 

HR/rekruttering, markedsføring, logistikk, innovasjon og deling av ulik kompetanse 

(spesialister) m.m. Vi ønsker å engasjere en styreleder for nettverket med erfaring og 

kontakter i industrien. 

 

Vi ønsker at det settes av et årlig beløp på kr 100.000 til dette formålet. 

 

Rekruttering til håndverks- og industriarbeidsplasser 

Flere industribedrifter i regionen forteller at de ønsker å rekruttere flere medarbeidere med 

fagbrev innenfor tekniske fag. I samarbeid med de ungdomsskoler og videregående skolene i 

regionen og industribedrifter ønsker vi derfor å arbeide målrettet med å få flere elever til å 

velge håndverksfag og spesielt teknisk- og industriell produksjon. Vi er i dialog med 

industribedrifter og ungdomsskoler og vil også ta kontakt med videregående skoler. Vi 

ønsker å invitere ungdomsskoleelever i regionen til en rundtur for å besøke bedrifter og 

skoler. Vi ønsker også å invitere bedriftsledere til å stille på møter med foreldre på 

ungdomsskoler for å fortelle mer om jobbmulighetene i utvalgte bedrifter i regionen. 

Midlene vi søker til dette tiltaket vil gå til å dekke bussturer for ungdommer i hele regionen 

for å besøke aktuelle bedrifter.  

   

Vi ønsker at det settes av et årlig beløp på kr 100.000 til dette formålet. 

 

Regional mulighetsstudie 

For å stå sterkere i konkurransen om etableringer og arbeidsplasser regionalt ønsker vi at det 

gjennomføres en mulighetsstudie. Gjøvikregionen utvikling gjennomførte en slik 

mulighetsstudie i 2018 hvor de blant annet så nærmere på etablering av en batterifabrikk. Vi 

ønsker at det leies inn et sterkt konsulentmiljø som kan se nærmere på hvilke trender og 

muligheter som finnes samt de styrker som finnes i vår region og hvor det er muligheter for 

å skape nye arbeidsplasser.  

 

Vi ønsker at det settes av ett engangsbeløp på kr 300.000 til denne utredningen. 

  

Oppsummert 

 

Støtte til innleie av ekspertise kr 400.000 

Industrinettverk i regionen kr 100.000 

Rekruttering til håndverks- og industriarbeidsplasser kr 100.000 
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Regional mulighetsstudie kr 300.000 

 
  

 
 


