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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. 



 

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. 

 



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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