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 Årsmelding for 2022 

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 2022 bestått av: 

 - Ottar Tollan, leder (Flokk AS)  

 - Bjørn Børresen, nestleder (Norsk Helsearkiv) 

 - Terje Lysholm, Styremedlem (Røros Hotell Gruppen) 

 - Ole Petter Hansæl styremedlem (Energi Pluss) 

 - Ann Brudevoll, styremedlem (Sparebank1 Østlandet) 

 - Eirin Ulvan, Styremedlem (Rørosbanken) 

 - Kjetil Kvarteig, Styremedlem (Coop Midt-Norge) 

Klosser Innovasjon er benyttet som administrativ funksjon for NiF i 
perioden.01.01.2022-31.08.2022. Rådhuset Vingelen, ved Silje Frogner Tangen, 
er daglig leder i NiF fra 01.09.2022.  

Dekning fra Arbeidets Rett: 
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Styregodtgjørelse i 2022 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 2022. 

 

Arbeidsområder i 2022:  

Aktivitetsnivået i 2022 har vært påvirket av koronapandemien, aktivitetsnivået 

økte etter at NiF fikk daglig leder fra 01.09.2022. Det har vært lite fysiske 

møteplasser for medlemmene i regi av NiF i 2022. NiF var medarrangør på 

næringslivsseminaret 13.juni 2022: «Nye Veier, Nye Mål – Et seminar om 

innovasjon». Seminaret var i samarbeid med Rørosregionen Næringshage, 

SINTEF prosjektet Benefit og Rørosklyngen. Klosser Innovasjon stilte med en 

foredragsholder. NiF har lagt et godt grunnlag for videre samarbeid om denne 

type møteplasser sammen med disse aktørene. 

Dekning fra Arbeidets Rett: 

 

 

Infrastruktur og samferdsel 

Infrastruktur og samferdsel er alltid på dagsorden hos NiF. Forumet har hatt 

styremedlem i både Veiforum riksvei 3 og Jernbaneforum for Røros- og 

Solørbanen. I 2022 var det daglig leder i NiF og Bjørn Børresen som har deltatt i 

Jernbaneforumet. Det siste året har engasjementet vært stort i begge 

forumene. Ottar Tollan representerer NiF i temaer knyttet til industri, bygg og 

anlegg og sitter også i Lufthavnrådet sammen med styremedlem Terje Lysholm. 

Ottar brenner blant annet for samarbeidet på tvers av kommune og 

fylkesgrenser i regionen, samt å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser 

for industri og annet næringsliv. NiF sine deltakere i Lufthavnrådet jobbet hardt 

for å få rutetidskrav som tilsa landing i Oslo ca 07:30 på morgenen. De fikk ikke 

gjennomslag for dette i Lufthavnrådet. Det vurderes som usannsynlig at 

flyselskap/operatør ville kunne overholde rutetidskravene uten nattparkert fly 

dersom det hadde vært tatt med som krav (fly fra Oslo måtte da gått 05:30. I 

dag går ingen fly fra Gardermoen så tidlig). Lufthavnrådet er derimot enig i at 
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det er svært uheldig at flyet ikke er nattparkert, da det vil negativt påvirke 

regularitet på morgenflyet grunnet tåkeproblematikk ved landing på Røros. Det 

er også svært uheldig at morgenflyet går for sent til å rekke videre 

morgenforbindelser ut i Europa, og kveldsflyet går for sent til å rekke 

tilsvarende forbindelser på kvelden. Dermed får man en vesentlig økt reisetid. 

Dette betyr at Lufthavnrådet vil jobbe aktivt videre med å få endret på kravene 

eller forhandle med Widerøe om endringer, da det utvilsomt vil være kritisk for 

ruten om regularitet ikke bedres. Leder i Lufthavnrådet, Isak Veierud Busch har 

møte 19 oktober med Widerøe i Oslo. 

Eksempler på dekning i media 

Arbeidets Rett: 
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Alvdal Midt i Væla: 

 

 

Utdanning og rekruttering  

Silje Frogner Tangen er NiF sin representant på dette fagområdet som 

omhandler studietilbud og kompetanseheving i Fjellregionen. Hun sitter blant 

annet i skoleutvalget til Røros videregående skole. Silje har kartlagt 

søkertallene til de videregående skolene i regionen, sett på trender de siste 

årene og hvilke faktiske tilbud på studieretninger som foreligger. Hun jobber 

for å synliggjøre hvilken kompetanse næringslivet i regionen har behov for 

fremover, gjennom bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom elever, 

utdanningsinstitusjoner og regionalt næringsliv. Silje Frogner Tangen har også 

stilt seg til rådighet for juryering på Etablereropplæring  

Dekning fra Arbeidets Rett: 
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Næringsaliansen i Trøndelag 

NiF er en del av Næringsalliansen i Trøndelag som har til sammen om lag 5000 

medlemsbedrifter. Å kunne være i dialog og sparre med andre 

næringsforeninger, er meget fruktbart. Næringsalliansen i Trøndelag har 2 

årlige samlinger i Trondheim, hvor næringsforeninger fra hele fylket deltar. 

Høsten 2022 filmet Trønder-TV på både Røros og i Holtålen. Dette var en del av 

«Fantastiske Trøndelag» serien som rullet på kanalen. I programmet møtte 

man ordføreren i de respektive kommunene, en lokal bedrift som er medlem i 

NiF, samt daglig leder i NiF.  

https://www.trondertv.no/roros-kommune 

https://www.trondertv.no/holtalen-kommune 

 

Regionalt samarbeid  

Næringsforum i Fjellregionen er opptatt av å ha et nært samarbeid med 

kommunene og næringssjefene i regionen. Daglig leder i NiF har vært i kontakt 

med næringssjefene i de fleste kommunene og på styremøtene blir disse 

invitert med på «Hjemme hos» styremøter. NiF er innmeldt som høringsinstans 

i plansaker hos alle kommunene. Det er NiF sin ambisjon å fortsette å være en 

katalysator for samarbeid og god kommunikasjon i hele regionen. NiF har blitt 

invitert med til samarbeid med interkommunalt politisk råd (IPRNØ) i både 

«Regionalt kompetanseforum» og «Felles markedsføring» i regionen. 

 

Primærnæring og Lokalmat  

NiF taler alltid primærnæringens sak og fremsnakker landbruk og skogbruk. 

Ann representerer NiF i møter hvor tema er lokalmat, primærnæring og 

plansaker. Ann engasjerer seg i utvikling av et bærekraftig landbruk i hele 

regionen og rådgiving til unge etablerere og potensielle hjemflyttere. Kjetil 

Kvarteig representerer NiF i temaer knyttet til landbruk og lokalmat. Kjetil 

jobber for å løfte lokale produsenter opp og frem og er lidenskapelig opptatt av 

norsk mat.  

Dekning fra Fjell-Ljom og Arbeidets Rett: 

about:blank
about:blank
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Reiseliv  

Terje Lysholm representerer NiF i temaer knyttet til reiseliv og lufthavnen på 

Røros. Han har stor entusiasme for reiseliv og ikke minst for den merverdien 

som skapes gjennom å trekke reisende til regionen. I tillegg til reiseliv er Terje 

opptatt av lokalmat, flyplass og nødvendig infrastruktur. Med nedstengte dører 

og nye restriksjoner, har reiselivet hatt en meget utfordrende tid både under 

og etter pandemien. Nå må reiselivet tenke nytt som følge av nye utfordringer 

med blant annet energi og høye strømutgifter. 
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Dekning fra Arbeidets Rett: 

 

 

 

 

Øvrige aktiviteter  

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. Denne ressursen tiltrådte 01.09.2022. 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. «Hematt» på Vulkan Arena i Oslo er et arrangement NiF er representert 

på. Arrangementet har fokus på å vise frem hvilke jobbmuligheter som finnes i 

Fjellregionen. 

 



 

8 
 

 

Dekning fra Alvdal Midt i Væla og Arbeidets Rett: 
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Styremøter  

NiF`s styremøter ble primært avholdt på Teams i begynnelsen av 2022, grunnet 

pandemien. Etter oppstart av ny daglig ledelse i NiF etter sommeren, ble 

initiativet om å holde noen av styremøtene hos eksisterende medlemsbedrifter 

rundt i regionen iverksatt. Dette er for å synliggjøre NiF i større grad og for å bli 

mer orientert om medlemsbedriftenes utfordringer, behov og ønsker. For å få 

mer næringsvennlige kommuner, blir også de respektive næringssjefene der 

medlemsbedriften er, invitert inn på disse «hjemme hos» møtene Da får 

kommunen direkte informasjon om hvilke utfordringer bedriften har i dag og 

hvordan kommunen kan være med på å legge forholdene bedre til rette for 

den enkelte bedrift og vise hvilke muligheter kommunen har for å påvirke. 

Dekning fra Arbeidets Rett: 

 

 

 

 

Økonomi, nøkkeltall:  

Driftsinntekter: 345 400,- 

Driftskostnader: 463 167,- 

Driftsresultat: 182 671,- 

Sum egenkapital 31.12.22: 785 905,- 
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Satsene for medlemsavgift som ble fastsatt i 2017, er uendret. 

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 71 registrerte medlemmer pr. 31.12.22. Det er registrert 1 utmelding 

(firmaet ble avsluttet) og 8 nye innmeldinger (derav 7 helt nye medlemmer) i 

løpet av året. 

Medlemsutviklingen det siste året er positiv, etter en nedadgående trend. Det 

var 126 medlemmer i 2012, 80 medlemmer i 2017 og 64 registrerte 

medlemmer pr. 31.12.2022. Det må fortsatt legges økt vekt på rekruttering av 

nye medlemmer for å sikre foreningens gjennomslagskraft og tyngde. 

 

 Tynset/Alvdal/Røros, 29.03.2023 

 

 

________________________ 

   

      Ottar Tollan 

Styrets leder 

_________________________ 

 

Bjørn Børresen 

Styrets nestleder 

_________________________ 

 

Eirin Ulvan 

Styremedlem 

________________________ 

Kjetil Kvarteig 

Styremedlem 

_________________________ 

Terje Lysholm 

Styremedlem 

______________________ 

Ann Brudevoll 

Styremedlem 

 

_________________________ 

Ole Petter Hansæl 

Styremedlem 
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