PROTOKOLL fra møte 03/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

01. april 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Johnny Hagen, Hilde Frankmo Tveråen, Runa
Finborud, Ragnhild Aashaug, Norvald Illevold, Gleny Foslie, Arnfinn Nergård,
Lisa Moan, Jon Halvor Midtmageli og Arne Svendsen (for Arild Einar Trøen).
Forfall:

Jan Håvard Refsethås, Hans Vintervold og Hedda Johansen.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Ørjan Lønningen og Mariann Streitlien (under
behandlingen av sak 15/2019)

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Sak 15/2019 ble behandlet først.

Sak 14/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. mars 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. mars 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. mars 2019 godkjennes.

Sak 15/2019: Innlandet fylkeskommune – orientering og dialog
Arnfinn Nergård, Jon Halvor Midtmageli og Lisa Moan orienterte og gjennomførte gruppesamtaler
for innspill til videre arbeid.
Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering og innspillene tas med til det videre arbeidet med etableringen av
Innlandet fylkeskommune.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering og innspillene tas med til det videre arbeidet med
etableringen av Innlandet fylkeskommune.

Sak 16/2019: Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033
Det framkom i ordskiftet et ønske om å framheve manglende elektrifisering av Røros- og
Solørbanen i vedtaket, og dette ble bifalt.
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.

Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til hovedutfordringene på transportområdet som er beskrevet i saksutredningen, og vil spesielt framheve manglende
elektrifisering av Røros- og Solørbanen.
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.

Sak 17/2019: Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen – høring
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.
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.

Sak 18/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Dialogmøte med Nord-Gudbrandsdal ble gjennomført før AU-møtet, der alle ordførerne fra
Hedmark-kommunene og regionrådgiver deltok.
Rune Jørgensen orienterte om dialogmøte i Trøndelag 19. mars med regionrådet
Trøndelag Sør med seks strategier, der kommunene ble utfordret til å holde innlegg til alle.
Denne arbeidsmetoden fungerte godt og kan være en modell også for Innlandet.
Merete Myhre Moen/Rune Jørgensen informerte om utkast til partnerskapsavtale mellom
Innlandet fylkeskommune og kommunene, som er sendt på høring. Det er mange
uklarheter i forhold til både ambisjoner og økonomi.
Konklusjon: Det er ønskelig med et dialogmøte – gjerne sammen med de andre
regionrådene – med prosjektledelsen før saken behandles for mulige avklaringer.
Dette følges opp av leder/regionrådgiver.
-

RV3
Johnny Hagen informerte om møte i Vegforum RV3 19. mars og med statssekretær i
Samferdselsdepartementet samme dag, som blant annet var på befaring i Lonåsen og på
Kvikne. Alternativer for Tunna bru i Lonåsen vil bli presentert 29.april fra Statens Vegvesen.
Det arbeides videre for å bygge relasjoner i Trøndelag, også med laksenæringen
langs kysten.

-

Jernbane
Arnfinn Nergård informerte om møte i Trøndelag om godsstrategi, der han understreket
betydning av å se elektrifisering av Røros- og Solørbanen og RV3 i sammenheng.

-

Primærnæringen
Merete Myhre Moen opplyste at planlagt møte med næringskomiteen på Stortinget 28.
mars ble avlyst.
Ragnhild Aashaug informerte om at alle kommunene har inngått en intensjonsavtale om
samarbeid med NIBIO om forskerprosjekt som det ble informert om på forrige møte.

Kompetanseutvikling
Rune Jørgensen informerte om at som oppfølging av vedtak om videreføring av entreprenørskapsarbeidet i skolene og SUM, er det sendt søknader om midler til Miljødirektoratet, Fylkesmannen i
Innlandet og Sparebankstiftelsen.
Masterplanen, som også inneholder klimatoppmøte i regi av Ungdomsrådet, skal presenteres på
årsmøte i Næringsforum i Fjellregionen 3. april og for næringsmedarbeiderne i Hedmark 9. april. På
den siste samlingen skal Ungdomsrådets leder, Hedda Johansen, holde foredrag om ungdommens
engasjement.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Merete Myhre Moen informerte om et vellykket Hematt-arrangement i Oslo 28. mars i samarbeid
med Livestock og Rørosregionen Næringshage.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen orienterte om vellykket vårmøte 22. mars med deltakelse av 18 ungdommer fra
fem kommuner, der tema var inkludering. Neste treff blir klimatoppmøtet 4. oktober, der statsråd
Ola Elvestuen er invitert.
Andre aktuelle saker
Merete Myhre Moen informerte om at det har vært et møte med flere involverte også fra SørØsterdal for å diskutere tiltak i forhold til at det nå pågår utredning som kan sette
tingretten/jordskifteretten på Tynset i fare for nedleggelse.

Sak 19/2019: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

