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Søknad – Byregion Fase 2 
 

Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 

Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling - fase 2 (kopi) (kopi) (kopi) 

   

Kort beskrivelse 

Første fase av prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» ble 

gjennomført som del av KMD''s Byregionprogram. Dette tilførte arbeidet økt kompetanse og ny 

kunnskap samtidig som dokumentasjonen og aktivitetene ble utvidet noe i forhold til den 

opprinnelige planen. 

Nå søkes det om deltakelse i fase 2 med fire innsatser valgt med bakgrunn i dokumentasjonen og 

prosessene. Disse tar utgangspunkt i egne ressurser og skal gi vekst i både sentrene og resten av 

regionen. 

Prosjektbeskrivelse 

Hovedmål 

Bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset og Røros 

som motorer i regional utvikling. 

 Hovedinnsatser 

•    Lokalmathovedstaden Røros 

•    Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros’ status som verdensarv-sted 

•    Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset 

•    Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)   

Det legges opp til et bredt samarbeid med en lang rekke sentrale aktører for å samordne arbeid, 

utarbeide strategier og iverksette tiltak på alle områdene. Dette samspillet er avgjørende for at man 

skal lykkes! 

For mer detaljer henvises det til vedlagte prosjektplan. 

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja 

Ja, alle vilkårene i fase 1 er oppfylt. 

Se vedlagte prosjektrapport. 
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Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Tynset kommune 
Org.nr:940837685 

Rådhuset 
2500 TYNSET 

- 

Kontakt-
person  

Rune Jørgensen 
 

Aumliveien 4c 
2500  TYNSET 

95110577 

Prosjekt-
leder 

Rune Jørgensen 
 

Aumliveien 4c 
2500  TYNSET 

95110577 

 

Geografi 

432-Rendalen, 436-Tolga, 437-Tynset, 438-Alvdal, 439-Folldal, 441-Os, 1640-Røros, 1644-Holtålen 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Samfunnsanalysen som ble utarbeidet i fase 1 viser at samspillet mellom regionsentrene og 

nabokommunene er helt nødvendig for å snu den negative befolkningsutviklingen over år og skape 

en vekst i antall arbeidsplasser, som er meget viktig for at innbyggerne skal kunne tilbys solide 

tjenester og gode levekår i framtiden. Gjennom dialogmøter er denne erkjennelsen stadfestet. 

Regionen ligger langt unna de store vekstregionene i landet, og kan ikke satse på regionforstørring 

som avgjørende for vekst. Derimot er regionen i stor grad «selvberget», og arbeidet må ta 

utgangspunkt i de ressurser regionen har.  

Det er nødvendig å arbeide på mange områder over tid for å snu utviklingen, noe ikke minst 

oppsummeringen av flaskehalsene og sterke og svake sider dokumenterer. Dette innebærer at det 

også arbeides i forhold til holdninger på mange plan, rammebetingelser og å redusere 

avstandsulempene regionen har med sin geografiske beliggenhet. 

Prosjektmål 

Hovedmål 

Bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset og Røros 

som motorer i regional utvikling. 

 Hovedinnsatser 

•    Lokalmathovedstaden Røros 

•    Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros’ status som verdensarv-sted 

•    Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset 

•    Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)   

For detaljer vises det til vedlagte prosjektplan. 

Forankring 

Strategisk plan for Fjellregionen med handlingsplan for 2015/2016. 



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no 

- 3 - 

 

Vedtak i styringsgruppe. 

Tidligere vedtak i alle åtte kommunene om å iverksette arbeidet i fase 1.  

Sju av åtte kommuner har så langt gjort vedtak der de slutter seg til planen for fase 2, og Tynset og 

Røros kommuner har gjort vedtak om økonomisk bidrag. 

Alvdal kommune behandler saken i kommunestyret 30.april. 

Dokumentasjon ettersendes samlet etter vedtaket i Alvdal kommune. 

Prosjektorganisering 

Styringsgruppe: Formannskapene i Tynset og Røros og de øvrige ordførerne i Fjellregionen. 

Prosjektledelse: Regionrådgiver sammen med egen prosjektmedarbeider. Ansettelsesforhold for 

prosjektmedarbeider avklares med kommunene. 

Prosjektledelsen er ansvarlig for koordineringen og framdrift i arbeidsgruppene, der enkeltoppgaver 

fordeles.  

Arbeidsgrupper nedsettes etter behov for de enkelte satsingsområdene. Det legges også avgjørende 

vekt på koordinering med andre utviklingsprosjekter/tiltak i Fjellregionen. 

Regionrådgiver er ansvarlig for denne samhandlingen.  

Det legges til grunn at arbeidsutvalget i regionrådet, der ordførerne i alle åtte kommunene, 

rådmennene og begge fylkeskommunene er representert, blir fortløpende orientert om arbeidet i 

prosjektet. 

Det samme gjelder i forhold til rådmannsforum, der alle åtte rådmennene er med. 

Både arbeidsutvalget i regionrådet og rådmannsforum møtes månedlig. 

Samarbeidspartnere 

Rørosmat SA med sine over 30 medlemmer, andre produsenter, Lokalmat Tolga, 

Mandelpotetfestivalen i Alvdal, Skinkedestinasjonen Tynset, Destinasjon Røros, regionens tre 

videregående skoler (Nord-Østerdal (Tynset), Røros og Storsteigen (Alvdal)), Seterlandet, regionale 

næringssjefer, Rørosregionen næringshage mfl.  

Det forutsettes nær kontakt med andre pågående prosjekter innen landbruket i regionen. 

Det vil også være naturlig å knytte kontakt med aktuelle samarbeidspartnere innen forsknings- og 

utviklingsmiljøer utenfor regionen for å hente inspirasjon til arbeidet. 

Verdensarvrådet, nasjonale og lokale kulturinstitusjoner, Destinasjon Røros. 

Norsk helsearkiv,  samarbeidspartnere som synliggjøres gjennom mulighetsstudie for virksomhet 

rundt arkivene. 

SINTEF, Hedmark Kunnskapspark, industrimiljøer, lokale bedrifter og organisasjoner innen landbruk 

m flere. 
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Kommunene for alle innsatsområdene. 

Aktiviteter   

•    Lokalmathovedstaden Røros 

Sentrale oppgaver i prosjektarbeidet vil være å bidra til: 

- utarbeidelse av en felles strategi- og handlingsplan for de mange aktørene 

- gjennomføring av tiltakene 

•    Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros’ status som verdensarv-sted 

Sentrale oppgaver i prosjektarbeidet vil være å bidra til: 

- utarbeidelse av oversikt over pågående arbeid 

- samlinger med aktørene for felles informasjonsutveksling og samordning og vurdering av eventuelt 

arbeid med en felles strategi- og handlingsplan 

- oppfølging av konkrete ideer som kan gi økt verdiskapning 

•    Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset 

Sentrale oppgaver i prosjektarbeidet vil være å bidra til: 

- å framskaffe erfaringer fra etablering av større statlige arbeidsplasser andre steder 

- utarbeide en mulighetsstudie for etablering av virksomhet i tilknytning til arkivene 

- inspirasjon til verdiskapning rundt arkivene 

- følge opp ideer og tiltak 

•    Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk) 

Sentrale oppgaver i prosjektarbeidet vil være å bidra til: 

- oppstartsseminar i Fjellregionen for næringsaktører, studenter, potensielle samarbeidsaktører og 

andre interesserte 

- knytte kontakter mellom samarbeidsaktører, for eksempel innen industriell og FoU, og vurdere 

mulige satsinger 

For nærmere detaljer om aktivitetene viser vi til prosjektplanen. 

Målgrupper 

Samme som samarbeidspartnere i tillegg til regionale og sentrale myndigheter, 

Resultat 

Flere arbeidsplasser og innbyggere i regionen, bedre samspill mellom regionsentrene og mellom 

regionsentrene og nabokommunene. 
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Flaskehalser reduseres gjennom mer samarbeid mellom flere aktører. 

Effekter 

Sterkere og levende lokalsamfunn,  som gjør kommunene bedre i stand til å levere gode 

tjenestetilbud. 

Større optimisme og framtidstro i næringslivet. 

Bedre samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og  ideelle organisasjoner. 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

 

Kostnadsplan/budsjett 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

01.Eget personale   400 000   800 000   800 000  2 400 000 

02.Eksterne tjenester   375 000   750 000   750 000  2 250 000 

03.Kontor og administrasjon   50 000   100 000   100 000   300 000 

05.Reiseutgifter   75 000   150 000   150 000   450 000 

Andre driftskost 
(møter,foredrag,servering)   50 000   100 000   100 000   300 000 

Egeninnsats kommuner   216 250   432 500   432 500  1 297 500 

Egeninnsats næringsliv/org   200 000   400 000   400 000  1 200 000  

Sum kostnad 1 366 250 2 732 500 2 732 500 8 197 500 

For ytterligere spesifikasjoner vises det til prosjektplan. 

 

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Egeninnsats kommuner/regionråd   216 250   432 500   432 500  1 297 500 

Egeninnsats næringsliv/org   200 000   400 000   400 000  1 200 000 

Hedmark FK   300 000   600 000   600 000  1 800 000 

KMD - Byregionprogrammet   500 000  1 000 000  1 000 000  3 000 000 

Sør-Trøndelag fylkeskommune   100 000   200 000   200 000   600 000 

Tynset og Røros kommuner   50 000   100 000   100 000   300 000  

Sum finansiering 1 366 250 2 732 500 2 732 500 8 197 500 

For nærmere spesifikasjon, se prosjektplan 

 

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

Notat om sterke og svake sider og flaskehalser.pdf   23 463 20.02.2015 
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Prosjektplan fase 2.pdf   337 456 20.02.2015 

Prosjektrapport fase 1 - Tynset og Røros som motorer i regional 

utvikling i Fjellregionen.pdf 

  260 256 21.04.2015 

Samfunnsanalyse av Fjellregionen.pdf  1 981 872 20.02.2015 

 


