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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 
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UOFF 
(Lukket) 
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PS 7/22 Regnskap 2021 - SØIPR  

PS 8/22 Årsrapport 2021 - SØIPR  

PS 9/22 Orientering fra fylkeskommune - SØIPR  

PS 10/22 Eventuelt - SØIPR 05.05.22  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 
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Arkivreferanse: 2022/9592-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 28.04.2022 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 05.05.2022 6/22 

 
Innkalling og referatsaker - SØIPR 05.05.22 
 
Godkjenning av møteprotokoll – møte i Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 
17.02.22 
Godkjenning av innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 05.04.22 
 
 
Innstilling til vedtak: 
Protokoll fra møtet i Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen den 17.02.22, og innkalling til 
møte den 05.05.22 godkjennes. 
 
 
 
 

May Liss Sæterdalen 
Leder for SØIPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Behandling: 
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Sør-Østerdalsregionen Interkommunalt politisk råd 

Møteprotokoll 

Utvalg: Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 

Møtested: Våler  -  Gamle kommunelokalet, Vålgutua 199 (ved NAV) 

Dato: 17.02.2022 

Tidspunkt: 09:00 -15:00   

 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Terje Langfloen Medlem SAMLINGSLISTA  
Erik Sletten Medlem SP  
Ole Erik Hørstad Medlem H  
Eldri Svisdal Medlem SV  
Arnfinn Uthus Medlem SP  
Snorre Lillebo Medlem AP  
Stine Akre Medlem SV  
Espen Andre 
Kristiansen 

Medlem AP  

Ane Eriksen Hamilton Varamedlem SV  
Gunn Marit Lindmoen Varamedlem PP  
May-Liss Sæterdalen Leder AP  
Even Moen Medlem SP  
Elin Østeberg Medlem   

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hanne Varhaug Søberg  
Mari Gjestvang  
Hilde Kristin Hansen  
Terje Røe  
Rune Øygarden  

 
 
Merknader: 
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 1/22 Referatsaker - Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 
17.02.2022 

 

PS 2/22 Veterinærvaktordningen i regionen  

PS 3/22 Innlandet fylkeskommune - orientering om aktuelle saker 
17.02.22 

 

PS 4/22 Orienteringer eksterne - SØIPR 17.02.22  

PS 5/22 Eventuelt - SØIPR 17.02.2022  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 

PS 1/22 Referatsaker - Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 
17.02.2022 
 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionens behandling av sak 1/2022 i møte den 
17.02.2022: 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste for møte 17.02.22 ble godkjent. 

Protokoll fra møte i SØIPR 26.11.21 ble godkjent med noen rettelser i fremmøtelista. 

 

Behandling: 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste for møte i SØIPR 17.02.22. 

Fremmøtelista fra møte i SØIPR 26.11.21 må oppdateres med noen navn.  

 

PS 2/22 Veterinærvaktordningen i regionen 
 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionens behandling av sak 2/2022 i møte den 
17.02.2022: 

Vedtak: 
Representantskapet i SØIPR ber styret om å lage et innspill til Landbruksdepartementet 

basert på framlegg og diskusjon i representantskapsmøte 17. februar. 
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Behandling: 
Erik Stenhammer, Landsbrukssjef i Elverum kommune orienterte om status for 

veterinærordningen i regionen. 

Det handler i hovedsak om 2 ordninger: 

    Dagspraksis 

    Vaktordning, kveld, helg og helligdag 

Det er Elverum kommune, som administrerer disse 2 ordningene. Kommunen er avhengig av 

en støtteordning for dagpraksisen. Det er mye administrasjon rundt ordningen, og det må 

være nok økonomi. Med dagens bemanning, så nærmer vi oss stupet. Problematikken er 

sammensatt, og det er et landsomfattende problem. Se vedlagte presentasjon. 

 

PS 3/22 Innlandet fylkeskommune - orientering om aktuelle saker 
17.02.22 
 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionens behandling av sak 3/2022 i møte den 
17.02.2022: 

Vedtak: 
Saken taes til orientering. 

 

Behandling: 
Mari Gjestvang presenterte aktuelle saker fra fylkeskommunen: 

Tilstandsrapporten fra VGO ble behandlet i fylkestinget i oktober 2021, og hun anbefalte 

kommunene å se på sine grunnskolepoeng. Utfordringsbildet er stort. 

Bevare/deling av Innlandet fylkeskommune, så vil resultatet fra folkeavstemmingen foreligge 

torsdag ettermiddag 17.02. Saken vil videre bli behandlet i fylkestinget 23. februar. 

3 regionale planer. 

Det er lagt opp til 3 medvirkningsseminarer spredt i fylket i mars. Det ble stilt spørsmål til om 

dette arbeidet vil fortsette om resulatet av Innlandet fylkeskommune blir deling. Det er ikke 

vurdert noe annet enn at arbeidet vil fortsette. 

Internasjonalt arbeid - se vår hjemmeside for kontaktinformasjon. 

Endret fremdrift i noen saker i fylkestinget, som i hovedsak skyldes covid19 og 

gjennomføring av folkeavstemmingen. 

"Grønn Framtid" - her er det løpende søknadsfrist. 

Kompetanse ser på nye opplæringsmodeller. 
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PS 4/22 Orienteringer eksterne - SØIPR 17.02.22 
 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionens behandling av sak 4/2022 i møte den 
17.02.2022: 

Vedtak: 
Saken ble lagt fram uten innstilling til vedtak. 

 

Behandling: 
Dialogmøte om elevresultater og skoleutvikling 

Kompetanse og tannhelsesjefen i Innlandet fylkeskommune Tore Gregersen orienterte om 

skoleresultater og tannhelsetjenestens resultater i Innlandet og i den enkelte region.  

Orienteringen dreie seg om følgende punkter: 

•    Orientering om resultater (skoleresultater, tannhelsetjenestens resultater) i Innlandet og 

konkretisert for den enkelte region og kommune 

•    Betydningen av og lykkes i utdanningsløpet  

•    Betydning av god helse/tannhelse for barn og unge 

•    Elevtallsutviklingen, konsekvenser for dimensjonering 

•    Utfordringer i det 13-årige grunnskoleløpet i Innlandet 

Omvisning i Våler bibliotek 

Bibliotekar Eva Wenstad orienterte om aktivitetene i Vålers nye bibliotek 

Storvilt - landslinje ved Solør videregående skole - Sønsterud 

Anette Strand Slettmoen og Arne Myklebust orienterte om status og utfordringer i arbeidet 

med å etablere linjen 

Finnskogen natur – og kulturpark 

Daglig leder Iren Carlstrøm orientert om status og utviklingsmuligheter. 

 

PS 5/22 Eventuelt - SØIPR 17.02.2022 
 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionens behandling av sak 5/2022 i møte den 
17.02.2022: 

Vedtak: 
Saken taes til etterretning. 

 

Behandling: 
Arnfinn Uthus oppfordret SØIPR til å følge opp vedtatt Handlingsplan, blant annet innspill til 

NTP med omkjøringsvei RV25 nord for Elverum sentrum. 
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Arkivreferanse: 2022/9604-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 28.04.2022 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 05.05.2022 7/22 

 
Regnskap 2021 - SØIPR 
 
Innstilling til vedtak: 
Årsregnskap 2021 for Sør-Østerdalens Interkommunalt politisk råd godkjennes. 
 
 
 
 

May Liss Sæterdalen 
Leder for SØIPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Behandling: 
 
Årsregnskap 2021 for Sør-Østerdalsregionen Interkommunalt politisk råd ble behandlet i 
styret 19. april og godkjent, og legges fram for behandling i regionrådet. 
 
Resultatet er et mindreforbruk på kr 1.565.496. Pandemien var fortsatt gjeldende i 2021 og 
påvirket redusert aktivitet for regionrådet, som har gitt et mindreforbruk. 
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Arkivreferanse: 2022/9605-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 28.04.2022 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 05.05.2022 8/22 

 
Årsrapport 2021 – SØIPR 
 
Innstilling til vedtak: 
Årsrapporten 2021 for Sør-Østerdalsregionen Interkommunalt politisk råd godkjennes. 
 
 
 
 

May Liss Sæterdalen 
Leder for SØIPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Behandling: 
 
Årsrapporten 2021 er behandlet i styret 19. april og godkjent, og legges fram til behandling i 
regionrådet. 
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Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd – Årsrapport 2021 
 
Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd (SØIPR) omfatter kommunene Elverum, 
Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot og Våler. 
 
Regionrådet for Sør-Østerdal ble i løpet av 2021 omdannet til Sør-Østerdalsregionen 
interkommunalt politisk råd, forkortet til SØIPR. Omdanningen var et resultat av endring av 
kommuneloven i 2018, og en prosess med inngåelse av en samarbeidsavtale mellom alle 
kommunene i regionen. I tillegg er partnerskapsavtalen mellom hver enkelt av kommunene 
og Innlandet fylkeskommune førende for regional utvikling.  
 
SØIPR består av et representantskap med ordfører, varaordfører og opposisjonspolitiker fra 
hver av kommunene, og et styre med alle ordførerne. I styret møter i tillegg 
kommunedirektør fra hver av kommunene med tale og forslagsrett. Innlandet 
fylkeskommune deltar i representantskap og styret med 2 fylkestingsrepresentanter og en 
fra administrasjonene som dialogpartnere. Fylkeskommunen er etter vedtak i fylkestinget 
ikke formelt medlem i regionenes representantskap og styrer. 
 
Etter konstituerende møte i Regionrådet 21. november 2019 ble ordfører i Stor-Elvdal, Even 
Moen valgt til leder og ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik valgt som nestleder for perioden 
2019-2021. 
 
Arbeidet i SØIPR har i 2021 i hovedsak handlet om å få på plass Strategi- og handlingsplan for 
2022 – 2025 og samarbeidsavtalen mellom kommunene. Begge styringsdokumentene er 
behandlet og vedtatt i kommunene i løpet av året. Styret har i 2021 arbeidet aktivt med å 
prioritere tiltakene i handlingsdelen. Et arbeid som fortsatt pågår i 2022.  
I løpet av året har det vært avholdt 7 møter i arbeidsutvalget (styret) og 4 møter felles 
mellom arbeidsutvalget og kommunedirektørene, alle møtene har vært på Teams og 4 
møter i regionrådet (representantskapet), hvor 2 møter i vårhalvåret var på Teams og 2 
møter i høsthalvåret var fysisk i henholdsvis Trysil og Engerdal. 
 
Energi- og klimaprosjektet: 
2021 ble også helt annerledes enn det man så for seg når planene for prosjektet ble lagt i 
årsskiftet 2019/2020. Covid-19 og følgende av håndteringen av pandemien har ført til 
forsinkelser, utsettelser og avlysninger av planlagte aktiviteter. Prosjektleder sluttet i 
stillingen 31.07.2021 med den konsekvens at de fleste prosjektene er utsatt i påvente av ny 
prosjektleder. Det er vedtatt i alle kommunene at energi- og klimasamarbeidet skal 
videreføres, med en fast tilsatt prosjektleder i 100% stilling. Elverum kommune er 
vertskommune for stillingen og ny felles prosjektleder for klima- og energiarbeidet i 
kommunene vil bli tilsatt i 2022. 
  
Internasjonalt arbeid: 
Det internasjonale arbeidet fra tidligere år er videreført i 2021, men Covid 19 har også i år 
sterkt preget framdrift da all reising er kansellert. 
Det rammer både prosjektutvikling, nettverksbygging og ikke minst de verdifulle 
studieturene. 
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Omorganiseringen av RSØ til SØIPR har ført til at nye prosjekter ikke lenger vil gå i SØIPRs 
navn, men hos en av kommunene med praktisk støtte fra rådet. 
Dette gjør også at tilgangen til flere prosjektprogram blir enklere, og innebærer i det 
praktiske en svært liten endring. 
Aktivitetene har i 2021 i hovedsak dreiet seg om EU/EØS finansierte prosjekter, med 
hovedvekt på de bilaterale EØS-mulighetene. 
 
Aktiviteter: 
Avslutning av EcoINSIDE II, der Regionrådet er partner. Dette er et Interreg Nor / Swd 
prosjekt om bærekraft. 
 
Oppfølging av CircPro, der vi har koordinert Elverum Kommune sin partner-rolle, og med de øvrige 
kommunene, som stakeholdere (interessenter). 
Dette er et Interreg EU-prosjekt om Sirkulær Økonomi – hvordan vi kan bruke offentlig innkjøpsmakt 

for å fremme en bærekraftig utvikling.  

I dette prosjektet er det trukket inn fagmiljøer i Elverum Kommune, samt tilknyttede organisasjoner 

som f.eks. SØIPR. 

Vi har avsluttet fase 1 i prosjektet, og så langt er det blant annet laget en håndbok på engelsk og 

norsk, et policy brief, og en actionplan, som skal følges opp i fase 2. 

De 11 prosjektdeltagerne (fra 10 land) har produsert en rekke «good practice» beskrivelser, som 

ligger på CircPro sin hjemmeside. 

Kommunene er løpende orientert om framdrift og resultater gjennom et fast punkt på møtene i 

EKSØ II. 

 
Bistått Elverum Kommune som partner i 2 EØS-prosjekt mot Latvia. Begge avtaler er signert, og 
arbeidet er i gang 

- Ett om forretningsutvikling i små samfunn, med Elverum Kommune som partner og 
kommunene Våler, Engerdal og Stor-Elvdal som deltagere / eksperter.  
I tillegg vil Elverum Videregående Skole (ELVIS) delta. 

- Ett om idrett (fotball) som verktøy for integrering av flyktninger, med Elverum Kommune 
som partner. Elverum Fotball og HINN vil også delta. 

 
Bistått Elverum Kommune i sitt arbeid med å delta i KS sitt store samarbeids-program i Polen.  Tema 
er «Lokalsamfunnsutvikling». 
Dette er en del av EØS-pakken med Polen og omfatter ca 27 forskjellige samarbeidsavtaler mellom 
Polske og Norske kommuner, og med en samlet ramme på rundt mrd. NOK. 
Det forhandles nå med de to byene Zlotow og Hrubieszow (begge av Elverums størrelse) i en meget 
positiv tone, men framdriften påvirkes selvsagt av flyktningsituasjonen og Polens nærhet til Ukraina-
konflikten. 
Likevel mener vi at avtaler bør være klare til kickoff i juni, og prosjektene vil vare til påske 2024. 

 
Alle prosjektoppgaver er utført med full kostnadsdekning. Forberedende aktiviteter i en 
spleis mellom regionen og Elverum Kommune. 
Den økte prosjektaktiviteten i Elverum kommune gjør at det planlegges en tilleggsressurs 
der. Denne kan gjennom framtidig prosjektutvikling også bidra til at alle kommuner i 
regionen kan engasjere seg i relevante prosjekter i det omfang man måtte være interessert. 
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Også i 2021 har vi holdt kontakten mot KS og Miljødirektoratet i forhold til mulige framtidige 
prosjekter innenfor EØS-programmene.  
Her forventer vi stor aktivitet i 2022, trolig med et sterkere preg av bistand etter Ukraina-
konflikten, men også med nye muligheter som bør tas vare på. 
Vi må nok erkjenne at Europa er endret, både gjennom nye samarbeidsformer, og enkelte 
lands holdninger. Gjennom vårt nettverk erfarer vi slike trender. 
Ved å være tett på, kan det åpne seg en rekke muligheter som også inkluderer utvikling av 
vår egen region. 
Sør-Østerdal har en god posisjon, som vi håper å kunne dra nytte av slik at vi kan velge/sette 
premissene for evt. deltagelse i gode prosjekter i framtida. 
 
Samarbeidsorganisasjoner 
SØIPR har i 2021 vært representert i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Veiforum riksvei 
3, Gränskomiteen Innlandet-Dalarna, Ungt Entreprenørskap, Sykehuset Innlandet – politisk 
referansegruppe, Vannområdene Glomma og Grensevassdragene.  
 
Økonomi: 
I den vedtatte samarbeidsavtalen mellom kommunene i regionen, har Elverum kommune 
ansvaret for fakturering og føring av regnskap for regionsamarbeidet. Innlandet 
fylkeskommune overfører årlig kr 2.5 mill. i partnerskapsmidler, som i hovedsak skal 
benyttes til regionale utviklingstiltak. Kommunene bidrar med til sammen kr 1.0 mill. til 
samme formål. Arbeidet med å prioritere tiltakene i handlingsplan ble ikke ferdigstilt i 2021, 
og er hovedårsaken til størrelsen på bundne driftsfond er på kr 12.416.311,- pr. 31.12.2021. 
 
Regnskapet for SØIPR for 2021 omfatter driften av SØIPR og prosjekter som rådet er 
økonomisk involvert i. 
 

Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd har kontorsted i Borgen, Storgata 20, 

Elverum. 

Aktiviteten forurenser ikke det ytre miljø. 
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Arkivreferanse: 2022/9607-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 25.04.2022 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 05.05.2022 9/22 

 
Orientering fra fylkeskommune - SØIPR 
 
Innstilling til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 
 
 
 
 

May Liss Sæterdalen 
Leder for SØIPR 

 

 

  

Saksframlegg
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Behandling: 
 
Innlandet fylkeskommune orienterer om aktuelle, pågående saker. 
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Arkivreferanse: 2022/9666-1 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Regional planlegging, 
analyse og koordinering 

Dato: 26.04.2022 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen 05.05.2022 10/22 

 
Eventuelt - SØIPR 05.05.22 
 
Det er foreløpig ikke meldt inn noen saker under eventuelt. 
 
 
 
 

May Liss Sæterdalen 
Leder for SØIPR 

 

 

  

Saksframlegg
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