PROTOKOLL fra møte 03/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

04. april 2018

Sted:

LHL-klinikkene, Røros

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Ragnhild Aashaug, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Runa Finborud, Norvald Illevold, Bjørn Salvesen (for Hans
Vintervold), Kristine Herfjord Feragen, Karoline S. Jordet, Arild E. Trøen,
Karin B. Bjørkhaug (observatør), Per Gunnar Sveen og Sigurd Skage.
Forfall:

Hans Vintervold (Bjørn Salvesen møtte) og Jan Håvard Refsethås.

Andre tilstede:

Mary Anne Bakos og Frode Skanke (under behandlingen av sak 13/2018) og
Rune Jørgensen.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 12/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 14. februar 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 14. februar godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 14. februar godkjennes.

Sak 13/2018: Orientering fra LHL-klinikkene Røros
Virksomhetsdirektør Mary Anne Bakos og Frode Skanke orienterte om virksomheten til LHLklinikkene Røros, anbudsproblematikken og fremtidsmuligheter – også i samarbeid med
kommunene.
Presentasjonen som ble benyttet er tilgjengelig hos administrasjonen.
I dialogen ble det blant annet pekt på følgende oppfølgingspunkter:
- LHL-klinikkene ønsker politisk bistand til å påse at vedtak i Stortinget om at helseforetakene
ved kjøp av private institusjonsplasser skal prioritere ideelle aktører framfor kommersielle
aktører, blir fulgt opp
- Det samme gjelder i forhold til at det skal bli muligheter til å selge plasser til andre
helseforetak enn dem man har avtale med (i dette tilfellet gjelder det Helse Midt-Norge)
- Kommunene og LHL-klinikkene vurderer et nærmere samarbeid om rehabiliteringsplasser
LHL-klinikkene oversender notat til administrasjonen i regionrådet for videredistribusjon.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 14/2018: Regnskap 2017
Regionrådgiver Rune Jørgensen redegjorde for noen av postene i regnskapet.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2017.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2017 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner overføres disposisjonsfondet.
4. Utestående fordringer til studenter på 2.150 kroner avskrives.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2017.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning
av revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2017 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 453.399 kroner overføres
disposisjonsfondet.
4. Utestående fordringer til studenter på 2.150 kroner avskrives.

Sak 15/2018: Årsmelding/årsberetning 2017
Regionrådsleder Merete Myhre Moen og regionrådgiver Rune Jørgensen kommenterte enkelte av
kapitlene i årsmeldingen og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2017, som også er årsberetning for 2017.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2017 godkjennes som årsberetning for
2017.»
Vedtak:

1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2017, som også er årsberetning for
2017.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under
forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2017
godkjennes som årsberetning for 2017.»

Sak 16/2018: Krav til leveringspliktige posttjenester og endring i postloven høring
Under behandlingen av saken ble det enighet om å gjøre en endring i forslaget til vedtak, slik at det
pekes på at konsekvenser for viktige forsendelser som brev og pakker til næringslivet og medisiner
til innbyggere i områder hvor det er vanskelig å se for seg kommersielle løsninger, må klargjøres før
vesentlige omlegginger av postombæringen kan gjennomføres.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at det må tas et krafttak for å bygge ut
bredbånd i hele landet, slik at infrastrukturen gjør det mulig for alle å ta del i digitaliseringen. Dette
er også nødvendig for at det skal kunne utvikles nye løsninger for å opprettholde servicetilbudet i
alle kommunene.
I tillegg må kommunene og næringslivet komme lengre i sitt digitaliseringsarbeid, før vesentlige
omlegginger av postombæringen kan gjennomføres i store deler av landet.
Dersom staten i mellomtiden ønsker å gjennomføre endringer, må dette derfor eventuelt skje
gjennom alternativ 2 –2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i
spredtbygde strøk
Samtidig bør tilskuddet til lørdagsombæring av aviser opprettholdes inntil videre.

Uttalelsen sendes Samferdselsdepartementet, stortingspolitikerne og Hedmark og Trøndelag
fylkeskommuner.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at det må tas et krafttak for å bygge ut
bredbånd i hele landet, slik at infrastrukturen gjør det mulig for alle å ta del i digitaliseringen.
Dette er også nødvendig for at det skal kunne utvikles nye løsninger for å opprettholde
servicetilbudet i alle kommunene.
Konsekvenser for viktige forsendelser som brev og pakker til næringslivet og medisiner til
innbyggere i områder hvor det er vanskelig å se for seg kommersielle løsninger, må
klargjøres før vesentlige omlegginger av postombæringen kan gjennomføres. I tillegg må
kommunene og næringslivet komme lengre i sitt digitaliseringsarbeid.
Dersom staten i mellomtiden ønsker å gjennomføre endringer, må dette derfor eventuelt skje
gjennom alternativ 2 –2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i
spredtbygde strøk
Samtidig bør tilskuddet til lørdagsombæring av aviser opprettholdes inntil videre.
Uttalelsen sendes Samferdselsdepartementet, stortingspolitikerne og Hedmark og Trøndelag
fylkeskommuner.

Sak 17/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Per Gunnar Sveen og Merete Myhre Moen orienterte fra fellesmøte for kommunene i
Hedmark og Oppland om sammenslåingen 22. mars.
Fylkesråden opplyste at dette vil bli fulgt opp ved at det settes ned en referansegruppe med
medlemmer fra regionrådene, og at den videre dialogen med kommunene skjer både
gjennom denne og fellesmøter.
Han ble oppfordret til å benytte allerede eksisterende arenaer som samlinger i KS.
Karin B. Bjørkhaug orienterte om at det i Trøndelag er noen uklarheter rundt funksjonen til
hovedutvalgene, har vært en krevende budsjett- og økonomiprosess og at prosesser for
flere regionale planer er i gang – men at det skal bli færre planer å forholde seg til enn før
sammenslåingen.

-

FV 30/andre fylkesveier
Norvald Illevold orienterte om at en ny utbedret strekning i sør er åpnet, og at det er
signalisert lite asfaltarbeid før den store NATO-øvelsen er gjennomført.
Rune Jørgensen orienterte om at Hans Vintervold og Jan Håvard Refsethås i dag deltar på
møte om mulig bompengefinansiering av ytterligere utbedringer av FV30.

-

-

RV3
Johnny Hagen orienterte om at neste møte i Vegforum RV3 er 15. mai i Alvdal, og at flere
kommuner er velkommen til å delta. Både Statens Vegvesen og Norges Lastebileierforbund
vil delta med fokus blant annet på om mange ulykker skyldes at vegskuldrene er for dårlige
og langsiktige konsekvenser av om at det skal iverksettes en utbedring av Tunna bru i
Lonåsen. Merete Myhre Moen oppfordret til at det tas kontakt med samferdselsutvalget
sammensatt av Rennebu, Oppdal, Melhus og Midtre Gauldal, «Bygg vei» v /leder Ola Øie,
med sikte på samarbeid.
.
Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om Jernbanekonferansen 2018, der det viktigste er
gjengitt i utsendt nyhetsbrev fra Jernbaneforum. Den nye jernbanedirektøren har
åpnet for ny vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes for å bedre godstransporten.

Jernbanedirektoratets handlingsprogram vil bli lagt fram 9.april, og innspill til Hedmark
fylkeskommune må leveres senest 30.april. Dette må derfor skje administrativt.
-

Fly
Bjørn Salvesen orienterte om møte med Avinor, som vurderer om bare ca 1200 meter av
rullebanen på 1700 meter skal asfalteres – noe som vil begrense chartermuligheter
vesentlig.
Hans Vintervold har i tillegg rapportert om dialogmøte med Widerøe om punktlighet og
regularitet, som var strålende i mars etter flere problemer i vinter. Det er planlagt møte i
Flyplassalliansen på Røros 30. mai. Lufthavrådet har jevnlige møter og får bistand fra Bjørn
Frydenborg, som er innleid med finansiering fra Rørosbanken.

-

Reiseliv
Ragnhild Aashaug/Rune Jørgensen informerte om at det er noe uklart hva som er status i
forhold til skilting/markedsføring. Oppdateres på neste møte.

-

Primærnæringen
Innspill til jordbruksforhandlingene ble sendt fra regionrådsleder og ansvarlig for oppfølging
av primærnæringen.
Innspill til Regionalt Bygdeutviklingsprogram i Hedmark er også levert etter møte på Tynset
15. mars.
Innspillene bygger på tidligere uttalelser.

-

Kollektivtilbudet
Bjørn Salvesen oppfordret Karin B. Bjørkhaug som nestleder i samferdselskomiteen i
Trøndelag om å reise den grenseoverskridende problematikken ved neste anbudsrunde,
noe hun lovte å ta med videre.
Det ble stilt spørsmål om mulighetene for å komme med innspill til mulige ruteendringer i
Hedmark nå, og dette må undersøkes.

-

Bredbånd
Fra de fleste kommunene ble det rapportert om at det blir deltakelse på seminar i Hedmark
torsdag og fredag med fokus på nye søknader for satstinger.

Næringsutvikling
Fellesmøte med referansegruppe kompetanseutvikling og eget møte gjennomføres mandag 30.
april.

Kompetanseutvikling
Merete Myhre Moen orienterte om at det i tillegg til fellesmøte er tatt grep for å starte arbeidet med
en organisering av Tynset studie- og høyskolesenter, og det skal være et møte fredag.
Runa Finborud orienterte om at arbeidet med utredning av entreprenørskapsarbeidet i skolene er i
gang, men ikke vil bli ferdig innen fristen 1. april. Det er konstatert behov for en form for restart ved
flere skoler, styrket samarbeid med næringslivet med fokus på innovasjon fra bedrifter under
Skapende Ungdomsmesse. Rune Jørgensen understreket at det er nødvendig med en rask
avklaring av om SUM 2019 skal gjennomføres og videreføres av hensyn til bestilling av lokaler og
andre avtaler.

Kommunikasjon

Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Merete Myhre Moen informerte om at det ble levert søknader om rekrutteringsprosjekt både fra
regionrådet og Rørosregionen Næringshage til Hedmark fylkeskommune tidligere i år.
Det arbeides nå for å avklare en samordning av dette.

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Nyvalgt leder, Kristine Herfjord Feragen fra Røros, og nyvalgt nestleder, Karoline S. Jordet fra
Rendalen, presenterte seg. De ble valgt på vårmøtet, som hadde fokus på ungdom og miljø.
Kommunene og næringslivet vil få et brev fra Ungdomsrådet med forslag til en rekke tiltak og ønske
om dialog, som de håper vil bli fulgt opp.

Sak 18/2018: Eventuelt
Rune Jørgensen orienterte om en henvendelse fra Holtålen kommune, der det framgår at de for
2018 og 2019 kun ønsker å betale 15 kroner til drift av AU og ikke 35 kroner per innbygger til
prosjekter og tiltak. Det må legges fram sak om dette på neste møte, og regionrådgiver ønsket
signaler på holdningen i arbeidsutvalget. Tilbakemeldingen var at Holtålen kommune må betale på
lik linje med de øvrige kommunene.
Rune Jørgensen orienterte om initiativ fra Regionrådet for Hallingdal om forslag til endringer i
kommuneloven, der regjeringen vil at regionrådene heretter må kalle seg «Interkommunalt politisk
råd». En rekke regionråd har støttet initiativet fra Hallingdal om et felles brev til Stortinget med
oppfordring om å si nei til dette forslaget.
Konklusjon: Arbeidsutvalget gir sin støtte til brevet fra Hallingdal regionråd.
Merete Myhre Moen orienterte om at det blir møte med stortingsbenkene fra Hedmark og SørTrøndelag 19. april, og hun ba om innspill til aktuelle temaer som skal tas opp og samles i et kort
notat.
Aktuelle temaer og ansvarlige for å levere korte innspill til regionrådgiver:
Flyplassen – Bjørn Salvesen
LHL-klinikkene – Bjørn Salvesen
Elektrifisering av Røros- og Solørbanen/RV 3 – Merete Myhre Moen
Høyskoletilbud – Runa Finborud
Bredbånd – Rune Jørgensen
Lensmannskontorene og sivile oppgaver – Bjørn Salvesen
Arbeidsgiveravgift og distriktsindeks – Johnny Hagen
Runa Finborud reiste spørsmål om å avgi uttalelser til utredningen fra ekspertutvalget om nye
oppgaver til fylkeskommunene.
Rune Jørgensen opplyste at det planlegges sak til neste AU-møte og at det gjerne må gis uttalelser
også fra kommunene. Det tas kontakt med rådmannsforum under arbeidet med saken.

