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Innkalling til AU-møte onsdag 7. november 2018
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
onsdag 7. november 2018, kl. 11.00 - 14.30 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
Det vil bli felles lunsj med gjestene fra Innlandet politidistrikt ca kl 12.00.
Orienteringen fra og dialogen med Innlandet politidistrikt (sak 48/2018) gjennomføres først –
øvrige saker behandles etter lunsj.
Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf. 91 39 39 89 eller
rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf. 95 11 05 77.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

SAKSLISTE AU-MØTE 07.11.2018
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 07. november 2018
kl. 11.00 - 14.30
Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Sak 47/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 03. oktober 2018
Sak 48/2018: Innlandet politidistrikt – orientering og dialog om status politireformen og namsmyndighet
Sak 49/2018: Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – videre arbeid
Sak 50/2018: Orienteringer
Sak 51/2018: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møtet 03. oktober 2018
Matrise om samhandling i de nye fylkeskommunene

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.11.2018
Sak 47/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 03. oktober 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 03. oktober ble sendt ut på vanlig måte. Det kom ikke
innspill om endringer. Det er derfor ikke foretatt noen endringer i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. oktober godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.11.2018
Sak 48/2018: Innlandet politidistrikt – orientering og dialog om status
politireformen og namsmyndighet
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Innlandet politidistrikt vil orientere om tjenestetilbudet i ny struktur i forbindelse med gjennomføringen
av politireformen.
Det vil også bli informert og invitert til dialog om et ønske om å etablere én namsmyndighet i Innlandet.
Forslag til vedtak:
Informasjonen og dialogen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.11.2018
Sak 49/2018: Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – videre arbeid
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til orienteringer, dialog og presentasjon av vedlagte matrise under regionrådets møte 24.
oktober.
I protokollforslaget heter det følgende:
«Sak 11/2018: Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – orienteringer og dialog
Merete Myhre Moen og Rune Jørgensen orienterte om status i pågående arbeid og presenterte
matrise om viktige saker, og hvor det kan se ut som om det er fornuftig å legge størst vekt på
samarbeid.
Merete Myhre Moen oppsummerte ordskiftet i følgende punkter:
- Sammensetningen av regionrådet og om det skal være både et arbeidsutvalg og større råd vurderes
med mål om en vitalisering
- Nærmere samarbeid med Nord-Gudbrandsdal vurderes
- Fjellregionen bør posisjonere seg for å få flere oppgaver fra fylkeskommunene innen skole, landbruk
og kulturminner
- Det bør arbeides for at fylkeskommunene skal få ansvar for desentraliserte høyskoletilbud
- Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner oppfordres til samtaler for å finne svar på hvordan arbeid
med felles utfordringer kan støttes
- Alle innspillene tas med til videre håndtering i arbeidsutvalget
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Innspillene fra dialogen tas med til arbeidsutvalget for videre arbeid.»

Regionrådgiver vil orientere om innspill fra regionrådgiverne til saksbehandlerne og referansegruppa
med regionrådslederne, som skal møtes 9. november for blant annet å diskutere modell for
samhandlingen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene.
Det er lagt opp til at en sak om dette skal behandles i arbeidsutvalget i Innlandet fylkeskommune 29.
november og i fellesnemda 12. desember.
Arbeidsutvalget bør etter regionrådgivers vurdering drøfte synspunkter som skal tas med til møtet i
referansegruppa og en plan for det videre arbeidet både internt i Regionrådet for Fjellregionen og i
forhold til samarbeidspartnere.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.11.2018
Sak 50/2018: Orienteringer
Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike
saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Deltakelse på høringer i Stortinget om forslaget til statsbudsjett fra Fjellnettverket om
regionale utviklingsmidler og Norges Verdensarvråd om verdensarvstedene
-

FV 30/andre fylkesveier
Ja til bompenger fra Holtålen, Røros og Midtre Gauldal kommuner

-

RV3

-

Jernbane
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Jernbaneforum Nord i møte med statssekretær
Anders Werp om godskorridor fra Nord-Norge til Europa

-

Fly
Hans Vintervold leder av den nyetablerte flyplassalliansen

-

Reiseliv

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Fylkesrådet i Hedmark stoppet «Scandinavian BID Modell» – hva nå?
«Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» er avsluttet – videre arbeid?
Kompetanseutvikling
Rapport fra møte i referansegruppa 14. september
Innspill til tilbudsstrukturen ved videregående skoler i Hedmark 2018/2019 levert
Status arbeidet med Tynset Studie- og Høyskolesenter.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak

Rapport fra styringsgruppemøte i «KOMPETANSE 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til
Fjellregionen» om blant annet samarbeid med Livestock om arrangement i Oslo 29. mars 2019.
Audun Lutnæs og Anne Linn Vingelsgård Schärer i Livestock vil orientere om ytterligere planer om
festivalen som utviklings- og læringsarena, som den eventuelt ønsker et samarbeid med kommunene
om.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Ny leder – Hedda Johansen – presentasjon og orientering om mulige saker å arbeide videre med

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.11.2018
Sak 51 /2018: Eventuelt

