
  
Ordførere, representanter fra IFK og kommunedirektører! 
 
          Elverum, 31.03.22 
 

Innkalling til møte i styret for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd 
(SØIPR) 
 
Sted: Teams 
 
Tid: Torsdag 7. april kl. 09.00-11.30 
 
Adresseliste 

Elverum Vara 

Ordfører Lillian Skjærvik  Varaordfører Eldri Svisdal  

Kommunedirektør Kristian Trengereid  

Engerdal  

Ordfører Line Storsnes - forfall Varaordfører Terje Langfloen 

Kommunedirektør Geir Sverdrup  

Stor-Elvdal  

Ordfører Even Moen Fung. varaordf. Ane Eriksen Hamilton 

Kommunedirektør Leif Harald Walle  

Våler  

Ordfører May-Liss Sæterdalen Varaordfører Elin Østeberg 

Konst. Kommunedirektør Asgeir Rustad  

Trysil  

Ordfører Erik Sletten - forfall Varaordfører Stine Akre - forfall 

Kommunedirektør Jan Sævig   

Åmot  

Ordfører Ole Erik Hørstad Varaordfører Espen Andrè Kristiansen 

Kommunedirektør Stein Halvorsen  

Innlandet fylkeskommune  

Anne Thoresen Fylkestinget  

Rune Øygarden Fylkestinget  

Hanne Varhaug Søberg Fylkesadministrasjonen  

SØIPR  

Daglig leder Terje Røe  

Regionrådssekretær Hilde K. Hansen  

 
Ev. forfall meldes til hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no eller tlf. 418 09 660.  
Vara deltar etter særskilt innkalling. 
 
 
 
 
 

mailto:hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no


SAKSBEHANDLING  
 
SAK 22/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Forslag til vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
SAK 23/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SØIPR 
 
Forslag til vedtak:  
Protokoll fra møte i styret i SØIPR 17. mars 2022 godkjennes. 
 
Vedlegg: Protokoll fra møte i styret i SØIPR 17. mars 2022. 
 
 
SAK 24/22 REGNSKAP 2021 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap 2021 for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd godkjennes under 
forutsetning av representantskapets godkjenner regnskapet i møte 5. mai. 
 
Vedlegg: Regnskap 2021 
 
 
SAK 25/22 ÅRSRAPPORT 2021 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport 2021 for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd godkjennes under  
forutsetning av at representantskapet godkjenner rapporten i møte 5. mai. 
 
Vedlegg: Årsrapport 2021 
 
 
SAK 26/22 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2022 - 2025 
 
Forslag til vedtak: 
Uten forslag til vedtak. 
 
Bakgrunn: 
Leder, nestleder og daglig leder i SØIPR har siden forrige møte i styret besøkt Moelven Trysil, 

Forestia og Glommen Mjøsen skog  for å øke kunnskapsgrunnlaget og komme i dialog om 

hvordan ipr i samarbeid med næringen kan bidra til vekst og utvikling. Leder orienterer i 

møte.  

I møte i styret 17.03 var Ole Bakmann fra INNO-UT og Ole Henrik Enger fra SØNH invitert for 

å orientere om et initiativ kalt «Bærekraftdriver’n» (se nedenfor og vedlegg).  



Christoffer Biong fra Nord-Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd orienterte i møte om 

«Kom til oss» - nettsiden som kommunene i regionen bruker for å markedsføre ledige 

arbeidsplasser og bomuligheter. I tillegg orienterte han om kampanjen «Stillingsleppet» og 

«Lærlingesleppet» som begge har som målsetning å synliggjøre mulighetene for tilflyttere i 

NGD (se vedlegg). 

Leder, nestleder og daglig leder, som fungerer som et arbeidsutvalg (AU), har vurdert disse 
innspillene som relevante og mulige tiltak i handlingsplan for SØIPR. AU inviterer styret til 
dialog før vi konkluderer. 
 
Yngve Sætre i SØNH og Ola Johansen i Solcellespesialisten orienterte i styret  17.03 om 
status i det regionale prosjektet Mikroforum (se vedlegg). Dette prosjektet eies av SØ-
regionen og det bes om økonomisk bidrag for å videreføre prosjektet ett år til (se nedenfor). 

 
Bærekraftdriver`n 
Oppfølgingsnotat til orientering i SØIPR møte 17.03.22 
 
Prosjektet vi presterte, og søker støtte til, er den siste etablerende fasen i en 
konseptutvikling som er spesial designet til å bistå SMB bedrifter i vår region med å håndtere 
de store, omfattende og vanskelig tilgjengelige «krav» som settes i for eksempel FNs 
bærekraftmål, Eu taksonomien, tilpasning ift en fremtidig karbonskatt etc.  
Prosjektet er konkret for bedriftene som blir med på den måten at de praktisk og faktisk får 
gjennomført en oppstart av omstillingsprosessen mot klimagass reduksjon og forsterking av 
bærekraft i sine forretningsmodeller. Det betyr at uansett om prosjektet mislykkes i å faktisk 
etablere Bærekraftdriver`n som en varig enhet, vil bedriftene ha konkret nytte av å delta i 
prosessen. 
Sør-Østerdal næringshage har utviklet konseptet i samarbeid med INNO-UT AS. 
Konseptet er utviklet med bistand fra Handelshøgskolen i Innlandet, NHO Innlandet, SIVA, 
DigitalNorway, Biovalley, mfl.  

Hva 
Konseptet er en omstillings- og innovasjons-systematikk hvor SMB-bedrifter får tilgang til 
innovasjons- og prosesstjenester for utvikling av egen konkurransekraft ved omstilling av 
eksisterende forretningsmodell til bærekraftig forretningsmodell og drift.  Bedriftene får i 
prosjektperioden hjelp til å utvikle det de allerede gjør på en bærekraftig måte, og gjennom 
det justering av eksisterende forretningsmodeller. Etter endt prosjektperiode tar vi sikte på å 
etablere Bærekraftsdrivern som en varig selvbærende enhet med et nasjonalt, potensielt 
internasjonalt marked som i seg selv representerer kompetansearbeidsplasser i vår region. 
Omstillings- og innovasjonstjenestene som eksisterende bedrifter kan benytte, for å utløse 
regionens bioøkonomiske potensiale, kan enkelt tilpasses behovene hos gründere og 
oppstartsbedrifter, men fokuset i denne fasen er primært eksisterende SMB.  
Systemet er innrettet for å samhandle med tilgjengelige rapporterings- og 
sertifiseringssystemer innafor ESG og for eksempel Nordic Sustainability Reporting Standard 
(NSRS), men tilpasses den enkelte bedrift. 
Dette er en tilpasning til den faktiske situasjonen i bedriftene for å redusere driftskostnader 
og arbeidsinnsats.  

 



For hvem? 
Bærekraftdriver’n vil i ferdig versjon kunne skaleres og benyttes for grønne 
omstillingsprosesser i alle bransjer, uavhengig av bedriftens størrelse. Prosjektet som 
beskrives her er skalert og innrettet for å møte utfordringsbildet og de spesielle 
karaktertrekkene som preger hele SMB-segmentet i Innlandet generelt og Østerdalen 
spesielt; sterkt geografisk fragmentering, og begrenset kapital, kompetanse og kapasitet til å 
gjennomføre utviklingsarbeid utover fagdisiplinen som definerer den enkelte bedriften. I 
tillegg er det en opplevelse hos bedriftene av at det mangler relevante støttefunksjoner i 
regionens innovasjonssystem for å håndtere utfordringene ved grønn omstilling, nettopp for 
eksisterende SMB og mikronivået i næringslivet 
Prosjektet vil ha betydelig fokus på at omstillingsprosessene skal implementeres i daglig drift 
og ha varig virkning for de bedriftene som deltar.  

 
Hva vi ber om  

1) Vi ber om at regionrådet støtter prosjektet gjennom en støtteerklæring, alternativt at 

regionrådet aksepterer at en representant, for eksempel Ole Erik Hørstad, deltar i møte med 

Sparebankstiftelsen. Dette møte vil dreie seg om økonomisk støtte til prosjektet. 

 

2) Vi ber om at kommunene i regionrådet åpner mulighet for at bedrifter som deltar i 

prosjektet kan søke om å dekke sine prosjektkostnader fra for kommunens næringsfond eller 

annet. Kostnaden vil være kr 50.000,- pr bedrift.  

 

a. Vi ønsker å etablere en ekspertgruppe som bla består av de kommunenes 

næringssjefer som er interessert. Dette for å kvalitetssikre innhold og innretting, og 

for å sørge for at den endelige innrettingen av Bærekraftdriver`n er relevant for 

næringsutvikling i den enkelte kommunen.  

 

3) Vi ber SØIPR vurdere å støtte prosjektet økonomisk med kr 400.000,- i hvert av årene 2022 

og  2023. 

a. Om SØIPR velger å støtte prosjektet vil det sikre fremdrift og omfang positivt og det 

vil i tillegg tillate å knytte FOUI miljøer, som for eksempel Handelshøgskolen, mye 

sterkere til prosjektet, noe som vil sikre kvalitet og evnen til å innarbeide 

kunnskapsfronten på en svært gunstig måte. 

b. Budsjett og finansieringsplan justeres ved positivt vedtak fra SØIPR 

 
På vegne av SØNH og INNO-UT 
Ole Bakmann 
 

 

 

Norsk Mikroforum 
 
Sør – Østerdalsregionen Interkommunalt politiske råd, 31.03.22 
 



Søknad om finansiering av Norsk Mikroforum 
Formålet med prosjektet «Norsk Mikroforum» er å etablere et kompetansesenter for 
mikronettanlegg basert på mikronettet på Campus Evenstad i Stor-Elvdal. Forprosjektet ble avsluttet 
i mars 2022. For beskrivelse av prosjektet vises det til presentasjon i regionrådet 17.03.22.  
 
Prosjektet har utviklet en forretningsmodell og opparbeidet seg et bredt kontaktnett med mulige 
interessenter/kunder til et fremtidig mikronettsenter. Det er avdekket et stort behov for kompetanse 
og tjenester på området i form av kurs, veiledere, rådgivning, møteplasser og nettverk.   
 
Prosjektgruppen ser et stort potensial i forretningsideen, og har et sterkt ønske om å ta prosjektet 
videre til neste fase, som vil bli en konkretisering og iverksetting av forretningsmodellen. Sentrale 
arbeidsoppgaver i neste fase vil bli:  
 

• Formalisering av samarbeid og inngåelse av samarbeidsavtaler/ intensjonsavtaler 

• Utvikling av organisasjon, valg av selskapsform og etablering av selskap 

• Utvikling av tjenester og produkter selskapet skal levere 

• Synliggjøring av prosjektet i regionale og nasjonale media  

• Videreutvikling av forretningsmodell 
 
For å kunne gjennomføre de ovenstående aktivitetene ønsker prosjektgruppen å videreføre 
prosjektet i ett års tid. Det er ønskelig at prosjektet organiseres på samme måte som tidligere med 
Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd som prosjekteier, en bredt sammensatt prosjektgruppe 
og at prosjektleder leies inn fra Sør-Østerdal Næringshage.  
 
Prosjektgruppen søker om kr. 150.000 til fortsettelse av prosjektet i ett års tid.  
 
Norsk Mikroforum 
v/ Yngve Sætre 
Prosjektleder  
 

Foreløpig oversikt over aktuelle tiltak i handlingsplan pr. 31.03.2022 

Bevilgningsoversikt-
regional utvikling 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SUM 

Tiltak i Handlingsplan 2022 2023 2024 2025  

      

6.1.1  Sykehussaken 300.000    300.000 

      

      

6.1.3 Adm. Jernbaneforum 
og Veiforum Rv3 

100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

6.2.1 Regional nettside  
Bolig og jobb i S-Østerdalen 

300.000 200.000 200.000 200.000 900.000 

6.2.2 Østerdalsting 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

6.3.1 Regional koordinator 
for utvikling regionens 
skogressurser. Utredes i 
2022 

200.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.500.000 

6.4.3 Nasjonalt senter for 
pandemi 

400.000 400.000   800.000 



VEDTATT i Styret sak 62/21 
09.12.21 

6.4.3  Industrinettverk  
VEDTATT i Styret sak 62/21 
09.12.21  

200.000    200.000 

      

Innspill fra 
kommunedirektørene: 

     

6.2.1 Digitaliserings-/IKT-
samarbeid 

200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 

6.2.2 Ledernettverk inkl. 
kommune- 
direktørnivå 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

6.2.3 Velferdsteknologi 0     

6.3.1 Regional 
beredskapskoordinator 

0     

6.4.1 
Interreg/EU/akademia 

0     

SUM 1.900.000 2.300.000 1.800.000 1.800.000 8.100.000 

 

 

 

 
SAK 27/22 DIALOG MED INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
 
Fylkeskommunens representanter deltar i møte med bakgrunn i Partnerskapsavtalen mellom  
Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet. Dette åpner mulighetene for dialog og  
informasjon om pågående prosesser i regionen, kommunene og fylkeskommunen. 
 
Den videre utvikling og samhandlingen mellom kommunene/regionene og fylkeskommunen blir  
viktig framover.  
Styret inviteres i møte til en meningsutveksling om hvordan SØIPR skal forholde seg til dette i  
tiden framover. 
 
 
SAK 28/22 ORIENTERING FRA MØTER I RÅD/UTVALG 
 
Orientering fra møter i råd/utvalg er fast post for at de som er valgt til å representere i eksterne 
råd/utvalg kan orientere styret. 
 
 
SAK 29/22 EVENTUELT 
 
 
 
 



May-Liss Sæterdalen/sign 
Regionrådsleder       Terje Røe/sign 

Daglig leder 
 
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 

 


