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Innkalling til AU-møte mandag 1. april 2019
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
mandag 1. april 2019, kl. 11.30 - 15.00 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.
Møtet erstatter møte fastsatt i møteplanen til onsdag 3. april.
Det vil bli servert lunsj ca. kl. 11.30 før saksbehandlingen - med gjester fra Nord-Gudbrandsdal, som
har deltatt på et dialogmøte fra morgenen av.
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 01.04.2019
Dato:
Tid:
Sted:

mandag 01. april 2019
kl. 11.30 – 15.00
Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Sak 14/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. mars 2019
Sak 15/2019: Innlandet fylkeskommune – orientering og dialog
Sak 16/2019: Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033
Sak 17/2019: Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen – høring
Sak 18/2019: Orienteringer
Sak 19/2019: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møtet 06. mars 2019
Utredningen om entreprenørskapsarbeidet i skolen
Brev om Statens Vegvesen/trafikkstasjoner

SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.04.2019
Sak 14/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. mars 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 06. mars 2019 ble sendt ut på vanlig måte. Etter
innspill er det skrevet inn i sak 10/2019 at utredningen om entreprenørskapsarbeidet i skolene/SUM,
som ble presentert under behandlingen av saken, følger protokollen som vedlegg.
I tillegg er en skrivefeil i vedtaket om samme sak rettet opp. Kostnadene legges inn i budsjettet fra
2020, ikke fra 2019 som er budsjettert.
I vedlagte forslag til protokoll er disse endringene gjennomført.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. mars 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.04.2019
Sak 15/2019: Innlandet fylkeskommune – orientering og dialog
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Prosjektorganisasjonen for Innlandet fylkeskommune har startet arbeidet med visjon, mål og regional
planstrategi for den nye fylkeskommunen.
I det forberedende arbeidet ønsker prosjektorganisasjonen å gjennomføre møter med regionrådene
for å informere om fakta og få innspill til visjon, mål og satsningsområder.
Fellesnemda har vedtatt visjonen «Nye utfordringer – større muligheter» for
sammenslåingsprossen med følgende verdier:

•

Rause
o
o

Vi skal være rause med hverandre.
Med god porsjon raushet utviser vi fleksibilitet og bygger tillit til hverandre. Gjennom
et fellesskap basert på romslighet, redelighet og åpenhet skaper vi ett fylke.

•

Inkluderende
o Vi skal være lyttende og ha respekt for hverandres forskjeller med fokus på
demokratiet i sammenslåingsprosessen.
o I prosessen skal vi ta hensyn til mangfoldet, og bestrebe oss på å involvere
kommunene, næringslivet, innbyggerne i både byer og grender, folkevalgte og
ansatte i størst mulig grad.

•

Moderne
o Vi skal være offensive og bygge opp en moderne, framtidsrettet og fleksibel
organisasjon.
o Ved å styrke det regionale folkevalgte nivået sikrer og videreutvikler vi
organisasjonens kompetanse for å løse større oppgaver og forsterke
samfunnsutviklerrollen.

Det er i skrivende stund uklart om politisk ledelse i fellesnemda for den nye fylkeskommunen vil delta
under denne orienteringen og dialogen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering og innspillene tas med til det videre arbeidet med etableringen
av Innlandet fylkeskommune.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.04.2019
Sak 16/2019: Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033
Saksbehandler. Rune Jørgensen
Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033 er startet med en ny organisering, der
Samferdselsdepartementet har en mer sentral rolle enn tidligere.
Fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget blir bedt om innspill til dette arbeidet i
flere omganger. Nå ønsker departementet innspill på hva fylkeskommunene ser som de største
utfordringene på transportområdet i dag og i framtiden lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for
persontransporten og godstransporten.
Hedmark fylkeskommune, som vil utarbeide et felles dokument sammen med Oppland
fylkeskommune og behandle dette i fellesnemda, har invitert blant andre Regionrådet for Fjellregionen
til å komme med innspill. Det understrekes i denne sammenheng at mål, løsninger og prioriteringer for
prosjekter ikke vil være tema i denne fasen av arbeidet.
Utfordringsbildet vil selvsagt være viktig og ha betydning for arbeidet med NTP både lokalt, i
Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner og nasjonalt.
Regionrådgiver vil med dette utgangspunktet peke på følgende hovedutfordringer for Fjellregionen:
- Kollektivtilbudet internt i Fjellregionen er for dårlig til å skape en velfungerende bo- og
arbeidsregion. Busstilbudet er svært lite utenom skolekjøring, og togtilbudet er spesielt dårlig nordover
mot Røros på morgenen og sørover om kvelden. Dette gjør bilen til det viktigste transportmiddelet
internt i regionen.
- Kollektivtilbudet ut og inn av Fjellregionen er for dårlig, spesielt til og fra Trondheim. Det er i dag
ikke mulig å kjøre tog på dagstur til og fra Trondheim (med unntak av et tog fra Røros midt på natten).
Det er utfordrende at det nå planlegges ytterligere kutt i busstilbudet mellom Røros og Trondheim, og
at det er for lite samarbeid om tilbud på tvers av fylkesgrensen. På tvers i nye Innlandet
fylkeskommune er mulighetene praktisk talt fraværende.
- Flytilbudet på Røros er for dårlig i forhold til næringslivets ønsker og behov – dette gjelder
både i forhold til reiselivet og det øvrige næringslivet for store deler av Fjellregionen. Det er i dag for
eksempel ikke mulig å fly fra Gardermoen til Røros om morgenen og motsatt vei om kvelden.
- Trafikksikkerheten og framkommeligheten på riksvei 3 er for dårlig og er svært utfordrende
for beredskapen i kommunene langs denne hovedfartsåren for den sterkt voksende godstransporten
på vei mellom nord og sør. En stor del av denne transporten er internasjonal og ulykkene er mange.
RV3 er viktig også for den interne transporten både av passasjerer og gods i Fjellregionen.
Situasjonen er så alvorlig at lokale selskaper nå ikke ønsker å påta seg brøyteoppdrag på veien.
- Vedlikeholdet og trafikksikkerheten på fylkesveiene er for dårlig og gir de samme utfordringene
som for RV3. Regelverket ser ut til å være til hinder for å finne gjennomførbare løsninger for gang- og
sykkelveier som sikrer elevene til og fra skolen – og det vises til Kvikne som et ett eksempel på dette. I
Innlandet fylkeskommune er veiene på enkelte dager vinterstid faktisk stengt og gjør det nødvendig
med lange omkjøringer (om mulig) for å nå fram for eksempel til fylkeskommunens aktiviteter på
Lillehammer.
- Næringslivet kan ikke benytte miljøvennlige løsninger for godstransport på Rørosbanen, siden
infrastrukturen ikke er lagt til rette for dette.
Dersom fylkeskommunale- og nasjonale myndigheter ønsker utfyllende informasjon om
utfordringsbildet, vil Regionrådet for Fjellregionen selvsagt bistå med dette. På samme måte er det
også ønskelig å innta en konstruktiv rolle i forhold til arbeidet med mål, løsninger
og prioriteringer for økt mobilitet både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til hovedutfordringene på
transportområdet som er beskrevet i saksutredningen.
Fylkeskommunene og nasjonale myndigheter bes om å arbeide for gode løsninger både
gjennom Nasjonal Transportplan og fylkeskommunene.
Innspillet sendes prosjektorganisasjonen i Innlandet fylkeskommune og Trøndelag
fylkeskommune.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.04.2019
Sak 17/2019: Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Når Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune slås sammen, må det vedtas en ny lokal
forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass i Innlandet fylkeskommune.
Hedmark fylkeskommune har en ordning som innebærer geografisk styring til nærmeste skole, og
elevene i Fjellregionen kan søke Røros videregående skole (om den er den nærmeste med ønsket
tilbud) i tillegg til Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole. Elever fra
Rendalen kommune har også hatt muligheten til å søke Midt-Østerdal videregående skole, som nå
skal legges ned.
I Oppland fylkeskommune er det ikke inntakskretser. Søker står fritt til å søke inntak på alle skoler,
uavhengig av bosted. Søker gis mulighet til å prioritere skoleønske på søknaden. Der det ikke er
tilstrekkelig med plasser på et utdanningsprogram, kan fylkesrådmannen ut fra en helhetsvurdering
fordele søker direkte fra grunnskolen til samme utdanningsprogram på geografisk nærmeste skole.
Den nye forskriften skal etter planen tre i kraft fra og med 1. januar 2020, og vil gjelde for inntak og
formidling til skoleåret 2020/2021. Et utkast til forskrift er sendt på høring uten at administrasjonen
anbefaler en løsning om fritt eller styrt skolevalg for Innlandet fylkeskommune.
Høringsdokumentene kan i sin helhet leses her:
https://www.innlandetfylke.no/news/horing-fritt-skolevalg-eller-ikke/
Administrasjonen har i det forberedende arbeidet blant annet studert det geografiske søkermønsteret i
Hedmark og Oppland fra inntaket til skoleåret 2018-2019, og konkluderer med at «forskjellene i
søkermønsteret er såpass små at det ikke ser ut til at inntaksordningen påvirker søkermønsteret i
særlig grad». Samtidig heter det at «Det kan imidlertid være andre årsaker til at noen får lengre
avstand mellom hjem og skole etter at inntaket er gjennomført. Det gjelder blant annet i de tilfeller man
har flere søkere til et tilbud enn det er plass til.»
Dette kan tyde på at løsningen ikke er spesielt viktig for elevene (og deres foresatte) og de valg de må
gjøre for framtidens skolevalg, men det kan ikke vises til mye forskning på dette området og utvikling
over tid om fylkeskommuner velger den ene eller andre løsningen.
Det kan pekes på noen argumenter for fritt skolevalg som:
- det kan bety et reelt valg for elever som bor i utkantene og har gode karakterer (de vil dermed også
ha mulighet til å komme inn på skoler med bredere fagtilbud)
- skolene må fokusere sterkere på kvalitet i det faglige og pedagogiske arbeidet
- det er sannsynlig at de fleste elevene likevel vil søke seg til sin ”nærskole”
På den annen side kan det pekes på innvendinger som:
- frykt for at elever med svakt karaktergrunnlag skal bli taperne med økt fravær og «drop-out» og at
de flinkeste favoriseres
- konsentrasjon av søkningen mot skolene i sentrale strøk, utkantskolene vil bli taperne
- at det skal utvikle seg A-, B- og C-skoler og skoler blir nedlagt
- lang reisevei for mange elever med økte skyssutgifter og hybeltilværelse

Regionrådgiver vil etter en helhetsvurdering anbefale at dagens modell i Hedmark med geografisk
styrt inntak til nærmeste skole gjennomføres i Innlandet fylkeskommune.
For elevene i Fjellregionen er det viktig at samarbeidet mellom Storsteigen vgs, Nord-Østerdal vgs og
Røros vgs fortsetter og utvikles videre, og at ungdommene i regionen kan søke de tre skolene
uavhengig av fylkesgrensen – som et minimum etter dagens regler. Dette krever også et nært og
forsterket samarbeid mellom skoleeierne, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, for å finne
fleksible og velfungerende løsninger i praksis.
Muligheten for elever fra Engerdal til å søke skoler i Fjellregionen bør også videreføres og utvides til
også å omfatte Røros vgs. Elevene fra Rendalen bør få valgmuligheter både nord- og sørover etter
nedleggelsen av skolen på Koppang.
Hovedargumentene for denne anbefalingen er knyttet til geografi og ønsket om å kunne fortsette det
gode arbeidet med kultur for lærling og gi elevene i Fjellregionen et best mulig tilbud – nærmest mulig
hjemmet.
Resultatene ved våre skoler viser at det er vanskelig å finne faglige argumenter for å endre en ordning
som fungerer til beste for elevene og lokalsamfunnet.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at Innlandet fylkeskommune velger
en løsning med geografisk styrt inntak til nærmeste videregående skole, og at samarbeidet i
Fjellregionen mellom de tre videregående skolene styrkes og utvikles.
Det vises forøvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes prosjektorganisasjonen i Innlandet fylkeskommune og Trøndelag
fylkeskommune.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.04.2019
Sak 18/2019: 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
Dialogmøte om strategiplaner i Trøndelag og annet nytt fra Trøndelag Sør
Innspill til arbeidet med omorganisering i Statens Vegvesen og trafikkstasjoner (følger vedlagt)
Høring om partnerskap Innlandet fylkeskommune og kommunene

-

FV 30/andre fylkesveier
Se sak 16/2019 om innspill til arbeidet med NTP

-

-

RV3
Møte i Vegforum og med statssekretær i Samferdselsdepartementet
Se sak 16/2019 om innspill til arbeidet med NTP
Jernbane

Se sak 16/2019 om innspill til arbeidet med NTP
-

Fly
Se sak 16/2019 om innspill til arbeidet med NTP

-

Reiseliv

-

Primærnæringen
Møte på Stortinget 28. mars

-

Kollektivtilbudet

Se sak 16/2019 om innspill til arbeidet med NTP
-

Bredbånd

Næringsutvikling
Kompetanseutvikling
Se sak 17/2019 om innspill til skolevalg i Innlandet
Oppfølging av vedtak om entreprenørskapsarbeidet og SUM
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Rapport fra Hematt i Oslo 28. mars
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rapport fra vårmøte 22. mars og invitasjon til statsråd Elvestuen til klimatoppmøte 4. oktober
Andre aktuelle saker
Tiltak i forhold til domstolsadministrasjonene
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Sak 19/2019: Eventuelt

