PROTOKOLL fra møte 02/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

14. februar 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Ragnhild Aashaug, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Runa Finborud, Svein Kjetil Bjørnseth (for Norvald Illevold), Per
Gunnar Sveen og Sigurd Skage.
Forfall:
Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Norvald Illevold (Svein Kjetil
Bjørnseth møtte), fylkesordfører og fylkesrådmann i Trøndelag,
rådmannsforum og Ungdomsrådet for Fjellregionen.
Andre tilstede:

Kristin Vitsø Bjørnstad, Aina Winsvold, May Tove Dalbakk, Arne Horten og
Per Arild Eggen (under behandlingen av sak 07/2018) og Rune Jørgensen.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 06/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 3. januar 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. januar godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. januar godkjennes.

Sak 07/2018: Orientering og dialog om sammenslåingen av Hedmark og
Oppland
Fylkesråd Per Gunnar Sveen orienterte om prosessen, som nå skal gjennomføres i regi av ei
fellesnemd med 74 medlemmer og et arbeidsutvalg med 18 medlemmer.
Lokalisering for ulike administrasjoner, navnet Innlandet, styringsform med formannskapsmodell og
opprettelse av 18 arbeidsgrupper er blant det som er besluttet.
Kommunene og regionrådene er så langt ikke invitert inn i arbeidet, men det vil bli invitert til et møte
med kommunene i løpet av kort tid.
Regionrådsleder Metere Myhre Moen ba om det blir vurdert å opprette en referansegruppe med
medlemmer fra alle regionrådene.
I dialogen ble også nylig framlagt rapport fra et ekspertutvalg, som har vurdert nye oppgaver for
fylkeskommunene, berørt. Regjeringen har invitert til å avgi høringsuttalelser innen 9. mai.
Det ble bedt om at det utarbeides en høringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.
Kommunene kan også avgi egne uttalelser.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 08/2018: Orientering fra Sparebankstiftelsen Hedmark
Leder for samfunn og gaver, Kristin Vitsø Bjørnstad, orienterte om mulighetene til å søke om gaver
fra stiftelsen. Hennes presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.
Etablerte gaveområder er:
- Idrett og friluftsliv
- Kultur og samfunn
- Humanitære formål
Nye satsningsområder er:
- Kunnskap
- Næringsutvikling og entreprenørskap
Kristin Vitsø Bjørnstad besøkte etter lunsj Tynset studie- og høyskolesenter for orientering og dialog
om eventuelt samarbeid.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 09/2018. Opprettelse av referansegrupper og mandater
Under behandlingen av saken framkom det forslag om endringer i hvem som skal inviteres inn i
flere av referansegruppene. Disse endringene framgår av tabellen under.
Det ble ikke framsatt forslag om endringer i de foreslåtte mandatene for de ulike
referansegruppene.

Forslag til vedtak:
Mandater for referansegruppene og premissene for arbeidet det er redegjort for i saksutredningen,
godkjennes.
Egen referansegruppe for «Matregionen Røros» opprettes ikke, oppgavene ivaretas av
referansegruppe «Primærnæringen».
De politiske lederne har ansvar for iverksettelse av arbeidet i referansegruppene.
Vedtak:
Mandater for referansegruppene og premissene for arbeidet det er redegjort for i
saksutredningen, godkjennes med de endringer som framkom i møtet.
Egen referansegruppe for «Matregionen Røros» opprettes ikke, oppgavene ivaretas av
referansegruppe «Primærnæringen».
De politiske lederne har ansvar for iverksettelse av arbeidet i referansegruppene.

Hovedinnsatsområder/
delområder

Ledelse

Referansegruppe - inviteres

Sekr./adm. støtte

Generelt, inkludert arbeidet med
alliansepartnere

Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold

Arbeidsutvalget med inviterte
samarbeidspartnere etter behov

Regionrådgiver

FV30/andre fylkesveier

Jan Håvard
Refsethås/
Norvald Illevold

Rute 30 og politisk ledelse i StorElvdal

RV3

Johnny Hagen/
Norvald Illevold

Vegforum RV3

Sør-Østerdal regionråd

Jernbane – elektrifisering mm

Merete Myhre
Moen/
Johnny Hagen
Hans Vintervold/
Runa Finborud

Styremedlemmer i Jernbaneforum
fra Fjellregionen og lokal ledelse
Bane Nor
Lufthavnrådet på Røros

Regionrådgiver

Primærnæringen/
Matregionen Røros

Ragnhild
Aashaug/
Norvald Illevold

Reiseliv

Ragnhild
Aashaug/
Hilde Frankmo
Tveråen

Ledelse Landbruksnettverket,
Rørosmat og tillitsvalgte i Norges
Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag
Destinasjon Røros, Rondanevegen,
Fishspot, nasjonalparkforvaltere og
næringsmedarbeiderne og
kulturmedarbeiderne i kommunene

Kollektivtilbudet

Johnny Hagen/
Hilde Frankmo
Tveråen

Hedmark Trafikk, Atb, Trønderbilene
og Ungdomsrådet for Fjellregionen

Bredbånd

Ragnhild
Aashaug/
Jan H. Refsethås

Kontaktpersonene i kommunene og
bredbåndskoordinatorene i
fylkeskommunene

Næringsutvikling

Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold

Kompetanseutvikling

Runa Finborud/
Merete Myhre
Moen

Næringsmedarbeiderne i
kommunene, Destinasjon Røros,
Rørosregionen Næringshage,
Hedmark Kunnskapspark, Næringsforum i Fjellregionen og
Landbruksnettverket
Rektorene vgs, Tynset Studie- og
høyskolesenter, Røros Ressurs,
NAV, UE Hedmark, Tverrfaglig
opplæringskontor, representant for
de internasjonale rådene,
Voksenopplæringssentrene,
Ungdomsrådet for Fjellregionen,
Næringsforum i Fjellregionen,
representant for grunnskolene og
personalsjefene i kommunene

Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold
Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold

Arbeidsutvalget og
kommunikasjonsmedarbeiderne i
kommunene
Kommunikasjonsmedarbeiderne i
kommunene og samarbeidspartnere
når avklart

Interessepolitikk:

Fly

Regionkoordinator

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon,
inkludert rekrutteringstiltak

Regionrådgiver

Sak 10/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Merete Myhre Moen informerte om at det er gjennomført flere møter med andre regionråd i
forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland.

-

FV 30/andre fylkesveier
Ingen aktivitet rapportert.

-

RV3
Johnny Hagen informerte om at Vegforum RV3 har holdt møte og valgt ham til leder og Erik
Aaen som nestleder. Statens Vegvesen deltok. Fokus på ferdiggjøring av strekningen
mellom Hanestad og Alvdal Skurlag samt Lonåsen. Flere møter er avtalt.

-

Jernbane
Merete Myhre Moen og Arnfinn Nergård orienterte om årsmøte i Jernbaneforum Røros- og
Solørbanen, der statssekretær Anders Werp var gjest. God dialog. Arnfinn Nergård
gjenvalgt som leder med Gunnar Gundersen som ny nestleder.

-

Fly
Rune Jørgensen orienterte om at Lufthavnrådet har hatt skriftlig og muntlig dialog med
Widerøe om problemer med regulariteten i det siste, det er avtalt møte med Avinor torsdag
15. februar og møte i Lufthavnalliansen (flere mindre flyplasser) under Vinterfestspillene på
Røros.

-

Reiseliv
Rune Jørgensen orienterte om møte med Destinasjon Røros og Innovasjon Norge om å
starte arbeid med skilting og infotavler. Rørosregionen Næringshage arbeider med plan.

-

Primærnæringen/Matregionen Røros
Ragnhild Aashaug informerte om deltakelse på Grüne Woche, der
Landbruksdepartementet presenterte ny satsting som Fjellregionen kan koble seg på.
En henvendelse fra Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk vil bli tatt opp i referansegruppa.

-

Kollektivtilbudet
Rune Jørgensen orienterte om dialogmøte med NSB om konkurranseutsetting av trafikken
på Rørosbanen, der vedtak i AU før nyttår ble gjennomgått og utdypet.
Johnny Hagen rapporterte om dialogmøte med Hedmark Trafikk, der en rekke saker ble tatt
opp med en fellesnevner om at koordineringen av buss- og togtilbud må bli bedre. Han
ønsker tilbakemelding om små og store saker som kan tas opp på et neste dialogmøte.

-

Bredbånd
Ingen aktivitet rapportert.

Næringsutvikling
Ingen aktivitet rapportert.

Kompetanseutvikling
Rune Jørgensen rapporterte om over 80 søkere til arkivutdanning, og vel 60 har fått tilbud
om oppstart i mars. NTNU er fakturert for om lag en halv million kroner mer enn avtalt til
Tynset Studie- og høyskolesenter etter vedtak i Stortinget.
Rune Jørgensen orienterte om stor deltakelse på Skapende Ungdomsmesse.
Runa Finborud orienterte om at hun venter på representant fra næringslivet som skal delta i
utredningsarbeidet om entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen, som har frist i april.

Kommunikasjon
-

Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Ingen aktivitet rapportert.

Rune Jørgensen orienterte om at det blir vårmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen mandag 5.
mars, og at det nå er kandidater til vervene som leder og nestleder. Tema blir ungdom og miljø.
Rune Jørgensen orienterte om at regnskapet for 2017 vil vise et mindreforbruk på om lag 450. 000
kroner, mens avsluttede prosjekter viser et merforbruk på vel 80.000 kroner.
Merete Myhre Moen orienterte om at det ser ut til å bli et møte med stortingspolitikere 19. april.

Sak 11/2018: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

