
   
    

  
  

  
 
         

Protokoll fra møte i styret for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd 
(SØIPR) 
 
Sted: Elverum Rådhus - formannskapssalen 
 
Tid: Tirsdag 19. april 2022 kl. 13.00 – 15.00 
 
Deltakere: 

Elverum 

Ordfører Lillian Skjærvik 

Kommunedirektør Kristian Trengereid 

Engerdal 

Varaordfører Terje Langfloen 

Stor-Elvdal 

Våler 

Ordfører May-Liss Sæterdalen 

Trysil 

Ordfører Erik Sletten 

Åmot 

Ordfører Ole Erik Hørstad 

Kommunedirektør Stein Halvorsen 

Innlandet fylkeskommune 

Per-Gunnar Sveen 

Hanne Varhaug Søberg Fylkesadministrasjonen 

Inviterte 

 

Administrasjonen 

Daglig leder Terje Røe 

Regionrådssekretær Hilde K. Hansen 

 
Forfall: 
Ordfører Line Storsnes 
Kommunedirektør Geir Sverdrup  
Ordfører Even Moen 
Kommunedirektør Leif-Harald Walle 
Konst. kommunedirektør Asgeir Rustad 
Kommunedirektør Jan Sævig 
Anne Thoresen, fylkestinget 
Rune Øygarden, fylkestinget 
 
ORIENTERINGER 
Etter saksbehandling, så orienterte Kristian Trengereid om status for prosessen rundt sykehussaken. 

 



 

SAKSBEHANDLING  
 
SAK 22/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
SAK 23/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SØIPR 17.03.22 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i styret i Sør-Østerdalsregionen 17. mars godkjent med rettelse av at ordfører  
Line Storsnes og ass. kommunedirektør Andreas Stallvik i Engerdal kommune møtte. 
 
Behandling: 
Merknad til protokollen var at Line Storsnes møtte, som administrasjonen ble bedt om å rette  
opp. 
 
 
SAK 24/22 REGNSKAP 2021 
 
Vedtak: 
Regnskap 2021 for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd ble godkjent under  
forutsetning av at representantskapet godkjenner regnskapet i sitt møte 5. mai. Mindreforbruket  
på kr 1.565.496 overføres til disposisjonsfondet. 
 
Behandling: 
Hovedtallene i regnskapet ble gjennomgått i møtet. Mindreforbruket i 2021 kan forklares  
med fortsatt en pandemi-situasjon og en forsinkelse i behandling av strategi- og  
handlingsplaner gjennom året. 
 
 
SAK 25/22 ÅRSRAPPORT 2021 
 
Vedtak: 
Årsrapport 2021 for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd ble godkjent under  
forutsetning av at representantskapet godkjenner årsrapporten i sitt møte 5. mai. 
 
Behandling: 
Regionrådgiver, Terje Røe gjennomgikk hovedpunktene i årsrapporten og status for prosjektene: 
 

• Energi- og klimaprosjektet 

• Internasjonalt samarbeid 

• CircPro 

 
 



   
    

  
  

SAK 26/22 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2022-2025 
 
Vedtak: 
Styret for SØIPR ønsker å videreføre prosjektet Norsk Mikroforum fram til 30.04.2023 og vedtar å 
overføre kr 150.000 til tiltaket.  
Beløpet belastes konto for regionale utviklingsmidler/partnerskapsmidler. 
Prosjektet leverer statusrapport for prosjektet og oversikt over bruken av midlene innen 30.04.2023 

 
Behandling: 
Leder og nestleder i SØIPR og daglig leder har vært i møter med Moelven Trysil, Forestia i  
Våler og Glommen Mjøsen Skog. Hensikten med disse besøkene er å  
kartlegge virksomhetenes utfordringer og finne ut hvordan det politiske rådet (SØIPR) på best  
mulig måte kan bidra til fortsatt utvikling for skognæringen i regionen. Så langt er fagopplæring  
og infrastruktur (vei og bane) de viktigste politikkområdene som er løftet fram.  
 
I tillegg til skogselskapene er det avholdet møte med Norske Parker i Trysil. Selskapet arbeider  
med etablering av "Nasjonalt senter for natur- og kulturveiledning" i Trysil. Ideen bak  
etableringen er å legge til rett for utviklingen av et natur- og kulturbasert reiseliv, ved å undervise  
i hvordan formidle til et nasjonalt og internasjonalt publikum. Daglig leder inviteres til styret for å  
orientere. 
 
Det er pr. 31.03.2022 mottatt innspill fra Norsk Mikroforum v/prosjektleder Yngve Sætre om  
støtte til videreføring av det regionale prosjektet ett år til. Formålet med prosjektet er å etablere et  
kompetansesenter for mikronettanlegg basert på mikronettet på Campus Evenstad i Stor-Elvdal.  
Forprosjektet ble avsluttet i mars 2022. Prosjekteier er Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd  
(SØIPR). 
Prosjektgruppen ser et stort potensial i forretningsideen, og ønsker 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 

 
Styret for SØIPR ønsker å videreføre prosjektet fram til 30.04.2023 og vedtar å overføre kr 
150.000 til tiltaket.  
Beløpet belastes konto for regionale utviklingsmidler/partnerskapsmidler. 
Prosjektet leverer statusrapport for prosjektet og oversikt over bruken av midlene innen 
30.04.2023 
 

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

å orientere om initiativ «Bærekraftdriver’n». I møte styret 19.04.2022 ble en eventuell støtte 

til tiltaket diskutert.  

Konklusjonen er at selv om det å etablere virksomhet som kan 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. 

er viktig, er ikke tiltaket innenfor SØIPR vedtatte Strategi- og handlingsplan 2022 – 2025. 

Støtte til tiltaket avslås.  

 
 
SAK 27/22 ORIENTERING/DIALOG MED INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
 
Det var ingen nye saker å orientere om fra fylkeskommunen. 
 
 
SAK 28/22 ORIENTERING FRA MØTER I RÅD/UTVALG 
 
Det ble ikke orientert fra møter i råd/utvalg denne gangen. 
 
 
SAK 29/22 EVENTUELT 
 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 


