Strategi- og handlingsplan
for
Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020
Mål:
«Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser»

Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016

1.0 Bakgrunn:
Regionrådet for Sør-Østerdal ble etablert i 1996.
Rådets formål er å være “et forpliktende organ som behandler politiske saker av felles interesse
mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng”.
Opp gjennom årene har rådet avgitt uttalelser, drevet påvirkningsarbeid, samt initiert og
gjennomført prosjekter til felles beste. I møte 04.12.2008 ble samarbeidsområdene første gang
nedfelt i et skriftlig dokument: Samhandlingsprogram for Sør-Østerdal. Dette programmet har blitt
fornyet og revidert ved flere anledninger. Vedtektene for rådet har også blitt endret ved flere
anledninger.
På linje med øvrige kommuner i Norge, må også kommunene i Sør-Østerdalsregionen foreta mange
valg for å møte framtidas utfordringer. Det er lite som tyder på at vår region er annerledes enn
kommune-Norge generelt. Denne planen viser hvilke strategier og tiltak regionkommunene i
fellesskap vil bruke som et virkemiddel for å møte disse utfordringene. Strategier og tiltak revideres
årlig.
Regionrådet og arbeidsutvalgets (AU) folkevalgte representanter har et spesielt ansvar for å målbære
regionens interesser inn mot regionale og nasjonale myndigheter, mens rådmannsutvalget og
regionrådgiver har ansvar for å koordinere arbeidet med å nå målene i strategi- og tiltaksplanen.
Planen er ikke til hinder for at nye og uforutsette utfordringer, som krever regional innsats i løpet av
planperioden, blir iverksatt.
I tillegg til denne planen blir det laget et oppfølgingsdokument for informasjon om status og
framdrift innenfor tiltaksområdene. Denne blir ajourført fortløpende.

2.0 Strategier:
Fylkestingets regionale planstrategi for 2016-2020 har følgende overordnet ambisjon for perioden;
«Ledende nasjonal posisjon i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien», med følgende
hovedsatsingsområder:
1. Økt verdiskaping og livskvalitet basert på lokale natur- og kulturressurser
2. En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids- og næringsliv
3. Levende byer og bygdesentre som motorer i regionens utvikling
4. En velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og virksomheter sammen
Regionrådet for Sør-Østerdal ønsker i perioden å samle sin innsats omkring følgende
hovedsatsingsområder:
1. Kompetanse
2. Næringsutvikling
3. Infrastruktur
4. Helse
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2.1 Kompetanse
Strategier:

Politiske tiltak:

Administrative tiltak:

2.1.1 Styrke oppvekstsektoren i
regionen

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

Følge opp
barnehageprosjektet: «Lek
gir Læring»

2.1.2 Tilbudsstrukturen i videregående
opplæring

Ivareta regionens
interesser ved endring av
tilbudsstrukturen.

2.1.3 Kompetanseprogram for å sikre
riktig og tilstrekkelig kompetanse i
kommunenes tjenestetilbud.

Lederutdanning i
helsesektoren. Samarbeide
med HiH

(økonomi/ledelse/
organisasjonsutvikling/helse mm.)

Kurs for ansatt i
kommuneøkonomi,
økonomistyring, KOSTRA,
analyser etc.

2.1.4 Samarbeid mellom kommuner for
å sikre rekruttering av riktig
kompetanse til effektiv
tjenesteproduksjon.

Kartlegge innen hvilke
fagområder kommunene
bør samarbeide.
Innstille overfor
kommunene på en
fordeling av aktuelle
interkommunale
samarbeidsområder slik at
fagmiljøer blir samordnet
på en hensiktsmessig
måte, og slik at
lokalisering fordeles på
alle berørte kommuner.

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

Følges opp mot nasjonale
myndigheter.

2.1.6 Regionalt medlemskap i Ungt
Entreprenørskap i Hedmark (UE)
2.1.7 Internasjonalt samarbeid.

Tiltakene i skolene følges
opp i hver enkelt kommune.
Fremme regionens
interesser i
grensekomiteen
Hedmark/Dalarna

Følge opp prosjektet Energiog klima i Sør-Østerdalen
2016 -18
Skaffe oversikt over
kommunenes ressurser og
muligheter for å søke om

midler i EØS.

2.2 Næringsutvikling
Strategier:

Politiske tiltak:

Administrative tiltak:

2.2.1 Regionen skal sammen med
næringslivet, virkemiddelapparat og
regionale/nasjonale myndigheter delta
i den nasjonale satsingen med det
«grønne skiftet» og utvikling av
bioøkonomien.

Være pådrivere for
utviklingen av nye
næringer i regionen.

Sørge for oppdatert og
relevant kompetanse i
kommunene.

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

Delta i Partnerskap for
Opplevelsesnæringer i
Hedmark.

Sørge for å markedsføre
de muligheter for grønne
næringer og
kompetansearbeidsplasser
som finnes i vår region.

Styrke samarbeidet medog mellom
reiselivsdestinasjonene i
regionen.
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.

2.3 Infrastruktur
Strategier:

Politiske tiltak:

2.3.1 Sikre bredband og godt mobilnett
i hele regionen

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

2.3.2 Utvikle helårs kollektivtilbud i hele Arbeide for et kollektivtilbud
regionen.
i distriktene.
2.3.3 Arbeide for strømdrift av
Røros/Solørbanen.

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

2.3.4 Fortsatt utbedring av Rv 3 nord
for Elverum.

Politisk innsats for fortsatt
finansiering og utbygging.

2.3.5 Avklare og gjennomføre utbygging Bidra til politisk avklaring og
framdrift for utbygging av
av Rv 25 og Rv2 i Elverum.
gjennomfartsveiene i
Elverum.

2.4 Helse
Strategier:

Politiske tiltak:

2.4.1 Sykehusstruktur i Innlandet

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

Administrative tiltak:

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 helsetjenester til
innbyggerne

Iverksette felles tiltak for å
forebygge
livsstilssykdommer.

2.4.4 Prehospitale tjenester i regionen

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

NYTT PUNKT I STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN
2.5 Regionreformen 2018 - 2020
Strategier:

Politiske tiltak:

2.5.1 Kommunenes behov og ønsker

Regionreformen settes på
dagsorden i møter i AU og
Regionråd

må ivaretas i regional utvikling ved
sammenslåtte fylkeskommuner

Administrative tiltak:

Utarbeide oversikt over
hvilke tjenester som
regionene/kommunene
kan overta

2.5.2 Oppgaver kan flyttes ut til
regionene/kommunene.
Mulighetsanalyse bør utarbeides.
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