
 Årsmelding for 2021             

 

Næringsforum i Fjellregionen (NiF) arbeider for næringslivet i Fjellregionen gjennom å:  

- Bidra til utvikling, vekst og etablererlyst i regionen 

- Være et felles talerør i saker som berører næringsliv og rammevilkår 

- Tilby service på områder der medlemmene har behov 

- Skape gode møteplasser for næringslivet  

 

Styret har i 2021 bestått av:  

- Ottar Tollan, leder   (Flokk AS) 

- Berit Nordseth Moen, nestleder (Alvdal Skurlag) 

- Terje Lysholm , Styremedlem (Røros Hotell Gruppen) 

- Merete Hektoen, styremedlem  (Kraftriket) 

- Ann Brudevoll, styremedlem  (Sparebank1 Østlandet) 

- Eirin Ulvan, Styremedlem  (Rørosbanken) 

- Kjetil Kvarteig, Styremedlem  (Coop Midt-norge) 

Klasser Innovasjon er benyttet som administrativ funksjon for NiF i perioden. 

Styregodtgjørelse i 2021 er kr. 25.000,- i fast godtgjørelse til styreleder, og kr. 6.000,- til hvert 

styremedlem. Til sammen er det utbetalt kr. 61.000. - i styregodtgjørelse for 2021. 

 

Arbeidsområder i 2021: 

Aktivitetsnivået i 2021 har vært påvirket av koronapandemien, særlig med tanke på 

etablering av fysiske møteplasser.  

Næringslivskonferanser   

NiF har ikke vært med på å arrangere næringslivskonferanse i 2021, men er medarrangør på 

et næringslivsseminar 13.juni 2022:  

«Nye Veier, Nye Mål – Et seminar om innovasjon» 

 

Seminaret er i samarbeid med Rørosregionen Næringshage, SINTEF prosjektet Benefit og 

Rørosklyngen. Klosser Innovasjon stiller med en av foredragsholderne. 

Det er dermed lagt grunnlag for videre samarbeid om denne type møteplasser.  



 
 

Merete Hektoen og Eirin Ulvan deltar i arrangementskomiteen for dette seminaret på vegne 

av NiF 

 

Eirin Ulvan har vært NiFs kontakt for etablering av møteplasser.  

 

Infrastruktur og samferdsel  

NiF har alltid utvikling av infrastruktur og samferdsel på dagsorden. NiF har hatt styremedlem 

i både Veiforum RV3 og Jernbaneforum for Røros- og Solørbanen, Berit Nordseth Moen. 

Det siste året har engasjementet vært stort i begge forumene.  

Ottar Tollan har vært fast møtende deltager i lufthavnrådet, og har sammen med Terje 

Lysholm vært NiF’s person når det gjelder regionens flytilbud ved Røros Lufthavn. Det har 

vært stor aktivitet både mot operatør på ruta (Air Leap) og mot samferdselsdepartementet for 

å forsøke å bevare et akseptabelt flytilbud. NiF Opplever stor gjennomslagskraft gjennom å 

jobbe på denne måten, både i lokalt lufthavnråd, og dialog med operatører, men også 

gjennom møter med departementet og politikere.  

Eksempler på dekning i media 

Arbeidetes rett: 

 

 



 

 

 
Fjell-Ljom: 

 

 
 

  



Utdanning og rekruttering 

NiF ved styreleder har deltatt på samarbeidsmøte med rådgivere og rektorer i fjellregionen 

for å i noe om hvilket kompetansebehov vi har i Næringslivet.  

 

Fra Arbeidets rett: 

 

 

 

 
 

Merete Hektoen har vært NiFs utdanningskontakt, med bidrag fra Ann Brudevoll. 

 

NiF ønsker også å bidra til å profilere regionen som en attraktiv arbeidsregion. 

Dette gjør vi blant annet med å delta på arrangementer rettet mot utflyttere fra regionen. 

«Hematt» ble ikke arrangert i 2021, men vi deltok ved Cathrine Fodstad i 2022. 

 

  



Næringsaliansen i Trøndelag 

NiF er en del av Næringsaliansen i Trøndelag, og har derigjennom frontet regionale saker. 

Det er også inngått avtale om å delta på en presentasjon av Næringslivet på Røros på 

TrønderTV. Gjennom Næringsaliansen er det også skrevet leserinnlegg blant annet om 

Drivstoffprisenes betydning for Næringslivet i regionen. 

 

 
 

Regionalt samarbeid 

Næringsforum i Fjellregionen er opptatt av å ha et nært samarbeid med kommunene og 
næringssjefene i regionen. Alle regionens kommuner er kontaktet, og vi har meldt oss som 
høringsinstans i plansaker hos alle. 
Det er NiFs ambisjon å fortsette å være en katalysator for samarbeid i regionen, og vi anser 
at samarbeid med interkommunalt råd blir viktig i denne sammenheng.  
 
 

Primærnæring og Lokalmat 

 

Ann Brudevoll og Kjetil Kvarteig har representert NiF i saker vedrørende primærnæring og 

lokalmat.  

 

 

 

 

  



Reiseliv 

Terje Lysholm har fremmet reiselivssaker både gjennom samarbeid med 

destinasjonsselskapet, og gjennom lufthavnrådet og innspill gjennom dette.  

 

 
 

 
 

 

Øvrige aktiviteter 

NiF har forsøkt å delta på aktiviteter som fremmer rekruttering og tilflytning. Dette har også 

vært etterspurt fra flere av våre medlemmer.  

Dette betyr deltagelse på Næringstreff og synlighet i media om det spennende 

arbeidsmarkedet som regionen kan tilby.  

 

Det er også initiert forslag til samarbeidsprosjekter vedrørende profilering av regionen fra 

Rådhuset Vingelen og vedrørende felles plattform for stillingsutlysninger og rekruttering fra 

Velg med hjertet (opprinnelig et initiativ fra ordfører i Røros). Prosjektene trenger mer 

bearbeiding før de kan tas videre til finansiering og legges fram for flere samarbeidspartnere. 

NiF har ikke hatt ressurser til å utvikle dem videre, men vi ser for oss at dette kan komme på 

agenda i 2022 ved hjelp av innleid Daglig leder ressurs. 

 

Det ble ved årsskifte startet en prosess for å øke foreningens aktivitet og synlighet ved å 

tilsette en administrativ ressurs som også skal være foreningens ansikt utad, og sikre at 

foreningen enda bedre kan tjene medlemmenes interesser.  

 

NiF, ved Ann Brudevoll, har også stilt seg til rådighet for Juryering på Etablereropplæring.  



Styremøter 

 

NiF`s styremøter er primært avholdt på Teams grunnet Pandemien. Det ble initiert å invitere 

regionens næringssjefer inn i styremøter, og det ble startet med Tynsets næringssjef. 

Dessverre ble møtet forhindret, men det anbefales å ta opp igjen denne kontakten.  

Det anbefales forøvrig å gå tilbake til en modell hvor de styremøtene i hovedsak holdes ute 

hos bedrifter rundt i regionen, både eksisterende og potensielle medlemmer. Dette for å 

synliggjøre NiF i større grad, og for å bli orientert om medlemsbedriftenes behov og ønsker.  

 

Økonomi, nøkkeltall: 

Driftsinntekter      335 800, -    

Driftskostnader     139 829, - 

Driftsresultat                 195 972,- 

Sum egenkapital 31.12.21    963 985,-  

 

Satsene for medlemsavgift, som ble fastsatt i 2017, er ikke endret og satsene er: 

- Personlig medlemskap:  kr    600, -   

- Bedrifter 1 - 5 årsverk:  kr 3.000, - 

- Bedrifter 6-29 årsverk:  kr 6.000, - 

- Bedrifter 30 + årsverk:  kr 10.000, -  

 

Medlemmer: 

Det er 64 registrerte medlemmer pr. 31.12.21. 

Det er registrert 0 utmeldinger i løpet av året 

 

Medlemsutviklingen de siste årene er derimot ikke positiv: 

2012: 126 

2017:    80 

2022:  63  

 

Det kan tillegges at vi har mottatt noen innmeldinger i 2022, men det må fortsatt legges økt 

vekt på rekruttering av nye medlemmer for å sikre foreningens gjennomslagskraft. 

 

Røros/Tynset/Alvdal, 31.05.2022 

 

……………………………….       ………………………….       …………………………………. 

Ottar Tollan        Berit Nordseth Moen  Terje Lysholm 

 

……………………………….       ………………………….       

Eirin Ulvan         Kjetil Kvarteig   

 

……………………………              ……………………………. 

        Merete Hektoen   Ann Brudevoll 


