PROTOKOLL fra møte 08/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

18. november 2020

Sted:

Digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet,
Linda Døsen, Mona Murud og Kjersti Bjørnstad.
Andre tilstede:

Trond Carlson, Anne Lise Trøen, Ole Einar Dalen og Rune Jørgensen.

Sak 53/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 54/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 07. oktober 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. oktober 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. oktober 2020 godkjennes.

Sak 55/2020: Revidert budsjett 2020
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).

Sak 56/2020: Handlingsplaner og organisering – status
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Runa Finborud orienterte om den siste utviklingen i dialogen med og dokumenter fra fylkeskommunen
om partnerskapsavtalen.
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I brev fra fylkesordfører Even Aleksander Hagen 17. november heter det blant annet:
«Som det framgår av partnerskapsavtalen, yter Innlandet fylkeskommune et årlig tilskudd til i
utviklingsarbeid i hvert regionråd på 2,5 mill. kroner. Kommunene yter samlet et årlig tilskudd til
respektive regionråds utviklingsarbeid, på minimum 1,0 mill. kroner. Regionrådet kan, i henhold til
partnerskapsavtalen, innenfor fylkeskommunens tilskuddsramme, dekke inntil 50 % av
lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder. Jeg ser imidlertid at de økonomiske
utfordringene som kommunene nå har, kan gjøre det krevende for dem å møte kravet om 1 million til
utviklingsmidler. På møtet den 30. oktober åpnet jeg derfor for at noen av disse midlene kan brukes til
administrasjon. Men jeg vil understreke at dette ikke bør bli en permanent løsning.»
Samme dag la fylkesrådmann Tron Bamrud fram forslag om at «fylkeskommunen går ikke inn som
medlem i de interkommunale politiske rådene, men deltar i regionrådsmøtene med bakgrunn i
partnerskapsavtalen».
Ordførere og rådmenn/kommunedirektører er på denne bakgrunn blitt enige om at det er grunnlag for
å legge fram en sak for kommunestyrene med forslag om å godkjenne forslaget til partnerskapsavtale
mellom Innlandet fylkeskommune og den enkelte kommune. Det legges opp til behandling i
kommunene i desember.
Med dette bakgrunnsteppet la Runa Finborud fram et forslag til vedtak, som ble enstemmig bifalt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av Runa
Finborud, Bjørnar Tollan Jordet, Torill Tjeldnes og Anne Lise Trøen som vurderer en ny
organisering av arbeidet gjennom regionrådet og legger fram en anbefaling til kommunene.
Arbeidsgruppa skal vurdere alternativene etter paragrafene 18, 19 og 20 i Kommuneloven, som
omtaler interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap og vertskommune.
Det bes om at arbeidsgruppa legger fram et forslag innen utgangen av januar 2021.
Arbeidsgruppa bes videre om sammen med Innlandet fylkeskommune å avklare praktiske
spørsmål i forbindelse med overgangen til en ny organisering.

Sak 57/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023
Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023 vedtas og legges fram for
regionrådet til behandling (godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i
2021.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette nye tiltak innen budsjettrammen og ved bruk av
disposisjonsfond, og dette innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.
Merete Myhre Moen foreslo at budsjettposten for arbeidet med «Strategi og tiltak FN’s bærekraftsmål»
reduseres med 300.000 kroner til 500.000 kroner i 2021 og senere, slik at behovet for finansiering fra
disposisjonsfondet bortfaller og det blir noe ubrukte midler til utviklingstiltak.
Dette innebærer at forslaget til regionrådet vil inneholde 161.200 kroner i ubrukte utviklingsmidler.

Vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023 vedtas med endringer som
foreslått og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for
Fjellregionen i 2021.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette nye tiltak innen budsjettrammen og ved
bruk av disposisjonsfond, og dette innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.

Sak 58/2020: Møteplan 2021
Forslag til vedtak:
Forslag til møteplan for 2021 vedtas.
Under behandlingen av saken kom det fram at Agenda Innlandet er flyttet til 13. april, og dette er
korrigert i planen som gjengis under vedtaket.
Vedtak:
Forslag til møteplan for 2021 vedtas.

Måned

AU

Januar

Onsdag 06.

Februar

Onsdag 03.

Mars

Onsdag 03.

April

Onsdag 07.

Mai

Mandag 10.

Juni

Onsdag 09.

Regionråd

Merknad/annet
Årsmøte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
planlegges siste uka i januar
Skapende Ungdomsmesse med koronavri
planlegges med flere arrangementer

Agenda Innlandet Hamar 13. april

Onsdag 26.

Strategiplan, regnskap mm i regionrådet
Vårmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen

Juli
August
September

Onsdag 01.

Oktober

Onsdag 06.

November

Onsdag 03.

Desember

Onsdag 01.

Onsdag 24.

Klimatoppmøte for ungdom, dato ikke endelig
fastsatt
Budsjett, handlingsplan mm i regionrådet
Høstmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen

Sak 59/2020: Orienteringer
FN’s bærekraftsmål
Iverksettelse av arbeid med strategi og kommunale planer – se budsjett 2021 og økonomiplan

Bredbåndsdekning/mobildekning
Rune Jørgensen orienterte om at Ren Røros Digital gjennomfører oppdrag i forhold til arbeidet med
bedre mobildekning. Rapport med dekningskart vil være klar om et par uker.
Landbruket
Runa Finborud orienterte om at Biotown Fjellregionen ble gjennomført med stor deltakelse.
Merete Myhre Moen informerte om at Tynset kommune har mottatt pris som årets beitekommune, en
pris hun deler med nabokommunene.
Interessepolitikk:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
Rune Jørgensen orienterte om at etter dialogmøtet med SJ Norge om rutetilbudet på
Røros, følges dette opp med konkrete innspill til nye rutetilbud, som kan gi bedre
tilbud enn det som er presentert. Han har også deltatt på møter med
Jernbanedirektoratet og Innlandet fylkeskommunen om mulighetsstudie for
gjenåpning av passasjertilbud på Solørbanen, som skal være klar før jul.
Runa Finborud orienterte om flere møter for å kunne få et bedre flytilbud til og fra
Røros, og at direkterute mellom Røros og Oslo nå bli gjenopprettet.
Trond Carlsson orienterte om arbeidet med mobilitetsstrategi i Innlandet
fylkeskommune, der det vil bli gjennomført en høring på nyåret.
o

Helsetjenester
Utredning om struktur tannklinikker i Innlandet fylkeskommune er iverksatt. Rune
Jørgensen orienterte om at det kan bli en informasjon om dette på regionrådets møte
2. desember.

o

Utdanningstilbud
Merete Myhre Moen orienterte om at Fylkesmannen har bevilget midler som skal
dekke kommunenes andel i forhold til sykepleierutdanningen. Dette kan bety at
bevilgede midler fra kommunene kan omdisponeres til drift. Hun ba om at regionrådet
fortsatt støtter arbeidet for en mer forutsigbar drift gjennom politisk arbeid.

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
Virkemiddelapparatet vurderes av Innlandet fylkeskommune. Trond Carlsson
orienterte om prosessen, og at Rørosregionen Næringshage og Rådhuset Vingelen vil
bli invitert inn. Presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.

o

Andre aktuelle politiske spørsmål
Regionrådet og Hedmark Bondelag leverte felles Innspill til høring justiskomiteen på
Stortinget om domstolstrukturen. Merete Myhre Moen deltok på høringen, og opplyste
at hun ikke fikk noen spørsmål fra komiteen etter innlegget.

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Ole Einar Dalen informerte om at styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen har utarbeidet egen
handlingsplan, får besøk av regjeringens ungdomspanel 27. november med mulighet til å gi innspill til
ny distriktspolitikk og at styret har levert innspill til UE Innlandet om SUM 2021 med koronavri. Kristin
Langtjernet opplyste at ungdomsrådets ønske om deltakelse i «Smart Transport i distriktene», som er
en del av handlingsplanen, følges opp.

Hjemflytting og attraktivitet
Se budsjett 2021 og økonomiplan med forslag om midler
Forankring av utviklingsarbeid

Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
«Sammen om rett aktivitet for alle» - se budsjett 2021 og økonomiplan
Mona Murud og Rune Jørgensen informerte om fellesmøte for internasjonale råd, der det blant annet
ble drøftet mulighetene for et felles internasjonalt råd. Dette vil bli diskutert videre når handlingsplanen
for regionrådet skal utarbeides.

Andre aktuelle saker
Kjersti Bjørnstad orienterte om budsjettforslaget fra fylkesrådmannen i Innlandet fylkeskommune.
Hennes presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.

Sak 60/2020: Eventuelt
Runa Finborud tok opp spørsmålet om avvikling av regionrådsmøte 2. desember, og det var enighet
om at dette gjennomføres digitalt.

