
   
    

  
  

  
 
         

Protokoll fra møte i styret for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd 
(SØIPR) 
 
Sted: Teams 
 
Tid: Torsdag 10.11.22 kl. 09.00 – 11.30 
 
Deltakere: 

Elverum 

Varaordfører Eldri Svisdal 

Kommunedirektør Kristian Trengereid 

Engerdal 

Ordfører Terje Langfloen 

Kommunedirektør Geir Sverdrup 

Stor-Elvdal 

Ordfører Even Moen 

Kommunedirektør Jan Inge Røe 

Våler 

Ordfører May-Liss Sæterdalen 

Kommunedirektør Anniken Baksjøberget 

Trysil 

Ordfører Erik Sletten 

Kommunedirektør Jan Sævig 

Åmot 

Ordfører Ole Erik Hørstad – forlot møte kl 09.45 

Kommunedirektør Stein Halvorsen 

Innlandet fylkeskommune 

Fylkestingsrepresentant Anne Thoresen 

Fylkestingsrepresentant Rune Øygarden 

Hanne Finstad, Samferdsel – Innlandet fylkeskommune 

Administrasjonen 

Daglig leder Terje Røe 

Regionrådssekretær Hilde K. Hansen 

 
Forfall: 
Ordfører Lillian Skjærvik, Elverum kommune 
 
ORIENTERINGER 
Kl. 09.00 - 09.30 
Norsk Landbruksrådgiving ved daglig leder Signe Opsahl og rådgiver Linn Thorud orienterte om 
prosjektet, "Trygg Bonde" som er finansiert av Innlandet fylkeskommune. Presentasjon følger 
vedlagt. 
 



 

Kl. 09.30-10.00 
Regine B. Dyreng og Asbjørn Lunde orienterte om Industrinettverkt og MoveCluster. Begge har 
søkt SØIPR om finansiering. 
Presentasjonene følger vedlagt. 
 
SAKSBEHANDLING  
 
SAK 42/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
SAK 43/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SØIPR 25.08.22 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i styret i SØIPR 25.08 ble godkjent. 
 
Behandling: 
Det var ingen merknader til protokollen. 
 
 
SAK 44/22 STØTTE TIL AKTIVITETER FOR INDUSTRINETTVERKET 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering, og vil i møte i styret 08.12.2022 avgjøre om tiltaket støttes  
eller ikke. 
  
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
SAK 45/22 STØTTE TIL MOVECLUSTER 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering, og vil i møte i styret 08.12.2022 avgjøre om tiltaket støttes eller  
ikke. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
  



   
    

  
  

 
SAK 46/22 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2022 - 2025 
 
Vedtak: 

1. Styret i SØIPR innstiller på at representantskapet vedtar at det disponeres inntil kr 4.000.000 av 

regionens partnerskapsmidler i 2023. 

2. Styret i SØIPR innstiller på at representantskapet gir styret fullmakt til å prioritere og fordele 

partnerskapsmidlene mellom de forskjellige tiltakene i Strategi- og handlingsplan 2022-2025. 

3. Styret i SØIPR innstiller på at det opprettes en sak med formål å etablere retningslinjer for tildeling 

av partnerskapsmidler. 

Behandling: 
 
Ordfører Erik Sletten, Trysil fremmet forslag om nytt punkt 3. 
Forslag til vedtak og tilleggspunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
SAK 47/22 CIRCPRO SOM INSPIRASJON TIL SIRKULÆRE INNKJØP 
 
Vedtak: 
SØIPR støtter forslaget fra Elverum kommune slik det er beskrevet i policy-notatet. 
 
Behandling: 
Varaordfører Eldri Svisdal, Elverum orienterte kort om saken. Prosjektet startet i 2018 og skal  
avsluttes våren 2023. Oppfordringen er at vi lærer av de gode praksisene, og deler disse  
erfaringene. 
 
 
SAK 48/22 BUDSJETT 2023  
 
Vedtak: 
Styret godkjente framlagte forslag til budsjett og innstiller overfor representantskapet i Sør-
Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd (SØIPR) å vedta budsjett 2023 i møte 24. 
november 2022. 
 
Behandling: 
Det kom ingen merknader/spørsmål til forslaget til budsjett 2023. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 49/22 STUDIETUR 2023 
 
Vedtak: 
Styret ba daglig leder, leder og nestleder i SØIPR om å vurdere 2 samlinger. 1 samling for å besøke 
stortingsbenken i Oslo i løpet av 1. kvartal 2023, og en samling for å diskutere hvordan vi kan 
profilere vår region i fellesskap. 
 
Behandling: 



 

Styret kom med en del innspill til saken. 
 
Bakgrunnen for studieturen er å fremme vår egen region, noe som ble diskutert på en samling på  
Galten Gård i Engerdal for en tid tilbake. Det er behov for at vi diskuterer denne saken videre i  
styret og komme fram til hva vi ønsker å få ut av en felles profilering/satsning. 
Det er en rekke oppgaver/utfordringer i Strategi og handlingsplanen, som vi kan fremme for  
stortingsbenkene for Hedmark og Oppland. 
 
 
SAK 50/22 MØTEPLAN 2023 SØIPR 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner fremlagte møteplan 2023 for SØIPR og innstiller på at representantskapet  
vedtar møteplan 2023 i møte 24.11.2022. 
 
Behandling: 
Det kom ingen forslag til endringer. 
 
 
SAK 51/22 DIALOG MED INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
Anne Thoresen orienterte kort om pågående prosesser/saker i fylkeskommunen: 
 

• NTP 

• Høyere desentralisert utdanning 

• Tilbudsstruktur VGO 

• Nye modeller for fagbrev 

• Lærerplassgaranti 

• Kollektivtransport 

• Regionale planer 

• Forslag til fylkesbudsjett – digital høring 18.11.22 

Det ble foreslått å gå grundigere gjennom alle disse sakene på møte i representantskapet i Åmot 
24. november. 
 
 
SAK 52/22 ORIENTERING FRA MØTER I RÅD/UTVALG 
 
Even Moen orienterte om gjennomføring av 2 møter i Jernbaneforum for Røros- og Solør  
banen. Det er en generell oppfatning at det er for lite materiell tilgjengelig.  
 
Den 18. november er det innkalt til møte i Veiforum RV3. 
 
  



   
    

  
  

 
SAK 53/22 EVENTUELT 
 

• Kristian Trengereid tok opp høringssvar til Innlandet fylkeskommune om innspill til NTP 2025 

– 2036 Transportutfordringer i Innlandet. Elverum kommune har laget et forslag. Hvis det er 

ønskelig ble kommunene bedt om å sende inn forslag til høringssvar til daglig leder for SØIPR 

slik at det kan behandles i møte 24.11.22. 

• Spørsmål fra ordfører Terje Langfloen, Engerdal om noen andre kommuner har laget 

høringssvar til "statlig støtteordning for strøm". Frist er 11.11.22. 

• Geir Sverdrup orienterte om at Femundmat får besøk av statsråd Sandra Borch over helga. 

 
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 


