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Strategier

Politiske tiltak:
(Ordførere)

Administrative
tiltak: (Rådmenn)

Ressurser

Samarbeidspart

Hovedansvarlig

Periode
(i løpet
av)

Status
framdrift

2.1 KOMPETANSE
2.1.1 Styrke
oppvekstsektoren i
regionen

Følge opp resultater
med fokus på
grunnskolepoeng og
gjennomføring av
videregående
opplæring i den
enkelte kommune.

Skolefaglige i
kommunene

2018 2020

-Følge opp
oppvekstprosjektet «Kultur
for Læring»
-Invitere fylkesrådet for å
diskutereutfordringer/
samarbeid mellom
grunnskole og videregående
opplæring.

2.1.2
Tilbudsstrukturen i
videregående
opplæring

Ivareta regionens
interesser ved
endring av
tilbudsstrukturen

Arbeidsutvalget

2018-

- Masterplan for utdanning i
regionen vurderes.
-Avklare konsekvenser som
ett felles fylke vil få for
tilbudsstrukturen-

2.1.3 Kompetanseprogram for å sikre
riktig og tilstrekkelig
kompetanse i
kommunenes

FMHE –
(Komp.midler)
HiH –
deltidsstudier
Regionalt samarb.

Rådmannsutvalget

-Sikre tilbudet til etterutdanning på fulltid og deltid i
HINN
-Kartlegge tilbudet i HINN med
relevans for SØ-regionen

tjenestetilbud.
(Økonomi/ledelse/
organisasjonsutvikling
/helse mm.)
2.1.4 Samarbeid
mellom kommuner
for å sikre
rekruttering av riktig
kompetanse til
effektiv
tjenesteproduksjon.

2.1.5 Sikre utvikling
av Høgskolen i
Hedmark sine 3
campuser i regionen.

Kartlegge innen
hvilke fagområder
kommunene bør
samarbeide.

Rådmannsutvalget

2018

Rådmenn i Åmot, Trysil og
Engerdal er i gang med å
organisere et samarbeid.
-Tjenester fordeles mellom
kommunene
-Samordne fagmiljøer
og involvere de ansatte i
prosessene

AU

2018-

-Dialogmøtene som det
tidligere ble invitert til av HINN
gjenopptas

Innstille overfor
kommunene på en
fordeling av
aktuelle
interkommunale
samarbeidsområde
r slik at fagmiljøer
blir samordnet på
en hensiktsmessig
måte, og slik at
lokalisering
fordeles på alle
berørte
kommuner.
Følges opp mot
nasjonale
myndigheter

2.1.6 Regionalt
medlemskap i Ungt
Entreprenørskap i
Hedmark (UE)

Medlemskapet
forplikter skolene i
regionen til aktivt å
bruke UE som
samarbeidspartner.

2.1.7 Internasjonalt
samarbeid.

Fremme regionens
interesser i
grensekomiteen
Hedmark/Dalarna

Medl.skap
finansiert
2018

Hver enkelt
kommune/skole
har ansvar for å
samarbeide
med UE

Skolefaglige

Rådmannsutvalget

Skaffe oversikt over
kommunenes
ressurser og
muligheter for å søke
om midler i EØS.

2.2.
NÆRINGSUTVIKLING
2.2.1 Regionen skal
sammen med
næringslivet,
virkemiddelapparat og
regionale/nasjonale
myndigheter delta i

Politiske tiltak:
(Ordførere)

Være pådrivere for
utviklingen av nye
næringer i regionen.

Rapport om aktivitet i den
enkelte kommune følges
opp.

Erik Sletten

Følge opp prosjektet
Energi- og klima i
Sør-Østerdalen 201 21

Strategier

2018-

Administrative
tiltak: (Rådmenn)

Sørge for oppdatert
og relevant
kompetanse i
kommunene. Sørge

for å markedsføre
de muligheter for

20182021
Ressurser

Samarbeidspart

Hovedansvarlig

AU/Rådmannsutvalget

Periode
(i løpet
av)

2018-

Status
Framdrift

-Interkommunalt samarbeid
mellom kommunene
-Revidering av dagens
virkemiddelapparat
-Alle kommuner har

den nasjonale
satsingen med det
«grønne skiftet» og
utvikling av
bioøkonomien.

egen avdeling for næringsutvikling.
-Regional arbeidsgruppe
engasjeres

grønne næringer
og
kompetansearbeid
splasser som finnes
i vår region.

2.2.2 Med Trysil som
fyrtårn skal regionen
styrkes som
internasjonal
reiselivsdestinasjon.

Delta i Partnerskap
for
Opplevelsesnæringer
i Hedmark.

2.2.3 Sikre Forsvaret
framtidig vekst - og
utvikling i Hedmark.

Aktiv dialog med
lokal ledelse i
Østerdal Garnison og
nasjonal ledelse i
Forsvaret og
Forsvarsdepartementet.

2.2.4 Landbruk og
rovdyr

Regionrådet skal
arbeide for en
bedre
rovviltforvaltning i
Norge.

Lars Erik Hyllvang

2018-

Styrke samarbeidet
med- og mellom
reiselivsdestinasjone
ne i regionen.
Ole Gustav Narud
Erik Hanstad

Fylkesrådet
Rovviltnemd
Landbruksorganisasjonene
HH – Evenstad
DN

AU

20182020

-Gjenoppta de årlige møtene
Med alle ordførerne i
regionen
(Forsvarskoordinator)

-Følge opp utviklingen
regionalt og nasjonalt.
-AU har utarbeidet en
regional strategi for rovdyrutfordringene.

Strategier

Politiske tiltak:
(Ordførere)

Administrative
tiltak: (Rådmenn)

Ressurser

Samarbeidspart

Hovedansvarlig

Periode
(i løpet
av)

2.3 INFRASTRUKTUR

Status
framdrift
Egen arbeidsgruppe med
medlemmer fra
regionrådet er nedsatt

2.3.1 Sikre bredband
og godt mobilnett i
hele regionen

Følge opp at
Fylkeskommunes
arbeid med
kartlegging og
utbygging ivaretar
regionens behov.

Hedmark
Fylkeskommune
NKOM

AU

2019

2.3.2 Utvikle helårs
kollektivtilbud i hele
regionen.

Arbeide for et
kollektivtilbud i
distriktene.

Trafikk i Hedmark

AU

2018

2.3.3 Arbeide for
strømdrift av Rørosog Solørbanen.

Aktivt følge opp det
politiske arbeidet
som pågår for å sikre
at prosjektet
prioriteres i neste
rullering av Nasjonal
Transportplan.

Terje Hoffstad

2018 -

2.3.4 Fortsatt
utbedring av Rv 3
nord for Elverum.

Politisk innsats for
fortsatt finansiering
og utbygging.

Ole Gustav Narud

2018 -

Det er igangsatt utbyggingsprosjekter i alle kommunene

Veiforum RV3 er i arbeid
igjen med ordfører Johnny
Hagen som leder.
Neste møte på Koppang
04.09
Regionrådet for S-Ø er
sekretariat.

2.3.5 Avklare og
gjennomføre
utbygging av Rv 25 og
Rv2 i Elverum.

Bidra til politisk
avklaring og
framdrift for
utbygging av
gjennomfartsveiene i
Elverum.

Strategier

Politiske tiltak:
(Ordførere)

2.4 HELSE
2.4.1 Sykehusstruktur
i Innlandet

Erik Hanstad

Administrative
tiltak: (Rådmenn)

Ressurser

Samarbeidspart

Regional
arbeidsgruppe for
utvikling av
sykehuset i Elverum
leder arbeidet på
vegne av
Regionrådet.

Hovedansvarlig

Erik Hanstad/AU

2.4.2
Velferdsteknologi i
tjenesteproduksjonen

Følge opp regionalt
samarbeidsprosjekt
for innføring av
velferdsteknologi i
kommunene i
regionen.

2.4.3 Regionalt
samarbeid innen
forebyggende
folkehelsearbeid og
spesialiserte

Iverksette felles
tiltak for å forebygge
livsstilssykdommer.

FMHE
NAV
KS

2018-

Periode
(i løpet
av)

-Følge opp NTP

Status
framdrift

2018-

Rådmenn

2018 2020

Rådmenn

2018-

Prosjektet er godt i gang med
Tor Sætrang som
prosjektkoordinator.

helsetjenester til
innbyggerne

2.4.4 Prehospitale
tjenester i regionen

2.5 Regionreformen
2.5.1 Kommunenes
behov og ønsker må
ivaretas innen regional
utvikling ved
sammenslåtte
fylkeskommuner.
Regionkontorene i
Hedmark
opprettholdes
2.5.2 Utarbeide

analyse over hvilke
tjenester som
fylkene/kommunene
kan samarbeide om

Koordinere arbeidet
med å videreutvikle
spesialist- tjenestene
til regionens
innbyggere.
Innbyggerne skal
sikres et godt
akuttilbud ved at det
blant annet
etableres base for
legehelikopter i
regionen

HFK
Andre regioner

Faste rutiner for
dialog mellom
regionrådene og
fylkesråd/
fylkesdirektør avtales

Undersøke
mulighetene for
oppgavefordeling
etter forsøksloven

AU

Regionreformen følges opp
og er tema på alle møter i
AU/regionråd

