PROTOKOLL fra møte 05/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

08. juni 2020, fjernmøte på Teams

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen og Bjørnar Tollan
Jordet (fra sak 32/2020), Linda Døsen, Mona Murud og Kjersti Bjørnstad.
Forfall:

Hedda Johansen og Anne Lise Trøen

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Trond Carlsson

Sak 29/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 30/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 04. mai 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. mai 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. mai 2020 godkjennes.

Sak 31/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Det var varslet at forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.
Regionrådsleder Runa Finborud orienterte om et justert forslag til plan etter at ordførerne og
regionrådgiver hadde gjennomgått høringsuttalelsene og vurdert disse.
De viktigste endringene fra forslaget som ble sendt på høring er:
- Under sentrale interessepolitiske saker legges kollektivtilbud til infrastruktur
- Ungdomsmedvirkning forsterkes og ungt entreprenørskap inngår
- Det skal samarbeides om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem og øke attraktiviteten for
bosetting og etableringer
- Økt inkludering er ett av de områdene regionrådet skal bidra til
- Strekpunkt om at regionrådet skal være diskusjonsarena for interkommunale tjenester tas ut
Vedtak:
Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til møtet i Regionrådet for Fjellregionen 23. juni:
Forslag til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 godkjennes.
Planen rulleres høsten 2022.

Regionrådet for Fjellregionen Post og besøksadresse: Aumliveien 4c, 2500 Tynset
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Org. nummer: 991025189

Sak 32/2020: Partnerskapsavtale og eventuell tilleggsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene - drøfting
Det var varslet at forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.
Regionrådsleder Runa Finborud orienterte om at det før helgen kom tilbakemelding fra Innlandet
fylkeskommune på forslaget til tilleggsavtale, som ble lagt fram av kommunene i november.
Regionrådgiver Rune Jørgensen orienterte om at denne tilbakemeldingen kan bety at kommunene må
bidra med rundt 2 millioner kroner i tillegg til 1 million kroner til utviklingstiltak – dersom virksomheten
skal videreføres på dagens nivå og kjøp av tjenester. Det er etter hans vurdering flere viktige spørsmål
som fortsatt ikke er avklart i forhold til økonomi og drift.
Rådmennene/kommunedirektørene ble orientert fredag, og de ønsker et fellesmøte med ordførerne i
forkant av møtet i regionrådet 23. juni for å klargjøre videre håndtering av saken fra kommunene.
Vedtak:
Regionrådsleder tar ny kontakt med fylkeskommunen om dialogmøte med sikte på avklaring av
ubesvarte spørsmål før fellesmøte mellom ordførere og rådmenn 23. juni.

Sak 33/2020: Orienteringer
Rune Jørgensen orienterte om status i forhold til arbeid i tilknytning til koronapandemien:
- Hjelpeteamet for næringslivet som sådan er avviklet, men aktørene fortsetter sitt arbeid
innenfor normale rammer
- To tiltak i forhold til kulturaktørene er fortsatt under arbeid. Dette gjelder bistand til
beredskapsplaner og eventuelt samarbeid mellom flere om digital produksjon
- Rammen på 600.000 kroner som AU bevilget på siste møte er tilstrekkelig i forhold til arbeid
som er utført og ikke er avsluttet
Trond Carlsson informerte om at det i regjeringens siste tiltakspakke er lagt inn 600 millioner kroner til
kommunale næringsfond, og at det ligger an til at Innlandet får 65 millioner kroner av dette.
Kommunene kan dermed påregne at det kommer midler som skal gå direkte til bedrifter.
Fylkesutvalget vil trolig behandle sak om dette på ekstraordinært møte 30. juni.
-

Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rune Jørgensen orienterte om vedtak i Innlandet fylkeskommune som støtter opp om
regionens interesser i forhold til NTP, mens det må arbeides videre i forhold til Trøndelag
fylkeskommunes innspill og holdning til elektrifisering av Røros- og Solørbanen.

-

FV 30/andre fylkesveier
Rune Jørgensen minnet om at kommunene har frist til å levere innspill til Innlandet
fylkeskommune om Handlingsprogram for fylkesveier 20. juni (Tynset har fått noen dagers
utsettelse), og det er viktig å levere innspill om disse skal bli vurdert.
Det planlegges å legge fram en sak om felles prioriteringer til arbeidsutvalgets møte i
september.
Merete Myhre Moen informerte om at det skal være et møte på Koppang tirsdag om framdrift
på FV 30, og at hun vil delta på dette møtet.

-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om første styremøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 26.
mai etter årsmøtet i januar. Aktiviteten har vært meget høy med deltakelse på mange arenaer.

Nå er det tatt initiativ til et møte med statsråd Hareide og det blir iverksatt arbeid for å få fram
ferske tall for klimaregnskap om Røros- og Solørbanen elektrifiseres. Førstkommede onsdag
er det møte for alle jernbaneforaene med jernbanedirektøren.
-

Kollektivtilbudet
Kristin Langtjernet informerte at arbeidet med «Smart transport i distriktene» har stoppet noe
opp i vår, men at det vil komme i gang igjen.

-

Bredbånd
Rune Jørgensen informerte om at Innlandet fylkeskommune i møte med
rådmennene/kommunedirektørene sist fredag tok til orde for et regionalt samarbeid på dette
området. Kommunene må eventuelt følge opp dette.
Runa Finborud orienterte om det forrige fredag var en samling med flere kommuner der
aktuelle søknadar/planer var tema.

Næringsutvikling
Trond Carlsson informerte om at det er mange bedrifter som har fått innvilget søknader om
kompetanseutvikling og annen utvikling, og at Innlandet fylkeskommune vil fortsette tilbudet om
etablereropplæring.
Rune Jørgensen informerte om at virkemiddelaktørene som har utgjort hjelpeteamet under
koronapandemien, arbeider med tanke på etablererkurs i Fjellregionen i høst, som så langt ikke har
vært planlagt fra fylkeskommunens side.
Kompetanseutvikling
Rune Jørgensen orienterte om at arbeidet i forhold til tilbudsstruktur og rekruttering til viktige
samfunnsmessige tilbud ved de videregående skolene, er startet opp og prioriteres.
Innlandet fylkeskommune har reist spørsmål om samarbeid med Nord-Gudbrandsdal om
«Kompetansepilot Innlandet», og regionrådgiver har levert et innspill om dette. Om dette blir aktuelt vil
ikke bli avklart før etter sommerferien. Fylkeskommunen må eventuelt søke innen 1. oktober.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen informerte om at forsinket vårmøte med trafikksikkerhet som tema og valg av ny
ledelse gjennomføres 12. juni. Så langt er det påmeldte deltakere fra Tynset og Rendalen, mens
Tolga og Røros har meldt at de ikke kan delta. Han oppfordret ordførerne i de øvrige kommunene til å
bidra til at flest mulig deltar.
Andre aktuelle saker
Bjørnar T. Jordet reiste spørsmål om brev som er ankommet om skoleskyss-fakturering. Ingen andre
hadde satt seg inn i dette, og dette må vurderes i og av kommunene.
Kristin Langtjernet informerte om utsagn fra bussjåfører om at det må påregnes nedskjæringer i
rutetilbud flere steder til høsten. Ingen andre hadde registrert dette, og regionrådgiver undersøker.
Mona Murud reiste spørsmål om endringer av Yrkestransportloven med betydning for drosjenæringen,
som regjeringen så langt har utsatt gjennomføringen av fra 1. juli til 1. november. Regionrådgiver
undersøker om det eventuelt kan tas initiativ i forhold til dette.

Sak 34/2020: Eventuelt
Ordførerne orienterte om håndteringen av TV-aksjonen i den enkelte kommune og anbefalingen om å
støtte Rivers.Global. Ordførerne holder dialog om videre framdrift for behandling av saker i
kommunene.
Bjørnar T. Jordet informerte om diskusjon i SV om opprop om kommuneøkonomien, som det arbeides
for et bredt samarbeid om. Han oppfordret alle til å engasjere seg i dette. Det er fokus på tiltakspakker

i forbindelse med koronapandemien, kompensasjon for merutgiftene til kommuner og
fylkeskommuner, underfinansiering av kommunene og behov for bedre beredskap og desentralisering.

Runa Finborud informerte om planlagt webinar med Abakus om anbudsregler og -muligheter til
høsten, og fikk tilslutning til å arbeide videre for at dette skal gjennomføres.

