PROTOKOLL fra møte 01/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

06. januar 2021

Sted:

Digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet,
Linda Døsen, Mona Murud, Kjersti Bjørnstad (forlot møtet etter behandlingen av
sak 04/2021) og Ole Einar Dalen.
Andre tilstede:

Trond Carlson, Anne Lise Trøen og Rune Jørgensen.

Sak 01/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Mona Murud ba om en drøfting om psykisk helse under Eventuelt, men dette ble utsatt til neste møte.
Runa Finborud varslet oreintering/drøfting om henvendelse om Hackatown.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 18. november 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 18. november 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 18. november 2020 godkjennes.

Sak 03/2021: NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og
bærekraftige lokalsamfunn – høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regjonrådet for Fjellregionen mener at distriktsnæringsutvalget har levert en god
beskrivelse av situasjonen og utfordringene i distriktene, og en rekke gode forslag til grep for levende
og bærekraftige lokalsamfunn.
Med bakgrunn i vurderingene i saksutredningen bør følgende prioriteres på kort sikt:
-

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må fortsette, og det bør vurderes om den kan
utvides.
Det bør med inspirasjon fra havfiskefondet og skattesystemet for kraftkommuner vurderes
flere virkemidler for at en større del av verdiskapningen fra naturen skal bli igjen i distriktene.
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-

-

-

Inntektsfordelingen bør endres i tråd med måten nordmenn bor og bruker fritiden sin på, slik at
økonomien til distriktskommuner med mange fritidsinnbyggere og stor gjennomgangstrafikk og
beredskapsansvar styrkes.
Det bør slås fast at staten må ta ansvar for at bredbånds- og fiberløsninger, som også
omfatter mobiltelefoni, bygges ut over hele landet.
Det bør umiddelbart etableres en ordning som sikrer driften av lokale studiesteder som Tynset
Studie- og høyskolesenter.
Det bør iverksettes tiltak som sørger for at både statlig og fylkeskommunal virksomhet flyttes
ut/etableres i distriktene.
De regionale utviklingsmidlene bør økes etter mange år med kutt. Forsøk med overføring av
deler ansvaret for bruken av midlene til kommuner/interkommunalt samarbeid kan med fordel
gjøres i Innlandet.
Distriktsnæringslivet må ikke blir påført en uforholdsmessig stor andel av byrdene som følger
kostbare utslippskutt, og flere stimuleringstiltak for grønn omstilling bør innføres.

Det er positivt at regjeringen har iverksatt arbeid med en egen strategi for innland/fjell, og
arbeidsutvalget vil gi innspill til flere politisk grep gjennom dette arbeidet.
Under behandlingen av saken framkom det stor tilslutning til vurderingene i saksutredningen. Det ble
foreslått to endringer, som begge ble bifalt.
Bjørnar Tollan Jordet foreslo følgende endring:
- Distriktsnæringslivet, særlig knyttet til jord- og skogbruk, må ikke blir påført en
uforholdsmessig stor andel av byrdene som følger kostbare utslippskutt, og flere
stimuleringstiltak for grønn omstilling bør innføres.
Kristin Langtjernet foreslo følgende endring:
- Det bør iverksettes tiltak som sørger for at både statlig og fylkeskommunal virksomhet
bevares og flyttes ut/etableres i distriktene.
Runa Finborud oppfordret alle kommunene til å behandle sak og levere høringsuttalelse om
utredningen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regjonrådet for Fjellregionen mener at distriktsnæringsutvalget har levert en
god beskrivelse av situasjonen og utfordringene i distriktene, og en rekke gode forslag til grep
for levende og bærekraftige lokalsamfunn.
Med bakgrunn i vurderingene i saksutredningen bør følgende prioriteres på kort sikt:
-

-

-

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må fortsette, og det bør vurderes om
den kan utvides.
Det bør med inspirasjon fra havfiskefondet og skattesystemet for kraftkommuner
vurderes flere virkemidler for at en større del av verdiskapningen fra naturen skal bli
igjen i distriktene.
Inntektsfordelingen bør endres i tråd med måten nordmenn bor og bruker fritiden sin
på, slik at økonomien til distriktskommuner med mange fritidsinnbyggere og stor
gjennomgangstrafikk og beredskapsansvar styrkes.
Det bør slås fast at staten må ta ansvar for at bredbånds- og fiberløsninger, som også
omfatter mobiltelefoni, bygges ut over hele landet.
Det bør umiddelbart etableres en ordning som sikrer driften av lokale studiesteder som
Tynset Studie- og høyskolesenter.

-

-

Det bør iverksettes tiltak som sørger for at både statlig og fylkeskommunal virksomhet
bevares og flyttes ut/etableres i distriktene.
De regionale utviklingsmidlene bør økes etter mange år med kutt. Forsøk med
overføring av deler ansvaret for bruken av midlene til kommuner/interkommunalt
samarbeid kan med fordel gjøres i Innlandet.
Distriktsnæringslivet, særlig innen jord- og skogbruk, må ikke blir påført en
uforholdsmessig stor andel av byrdene som følger kostbare utslippskutt, og flere
stimuleringstiltak for grønn omstilling bør innføres.

Det er positivt at regjeringen har iverksatt arbeid med en egen strategi for innland/fjell, og
arbeidsutvalget vil gi innspill til flere politisk grep gjennom dette arbeidet.

Sak 04/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22 - drøfting
Regionrådsleder Runa Finborud innledet til drøftingen, og skisserte følgende plan:
-

-

Notat om utfordringer til formannskapene med utgangspunkt i Strategisk plan for Regionrådet
for Fjellregionen for drøfting og tilbakemeldinger i januar etter gjennomgang i dagens møte.
Notatet skal utfordre til diskusjon om delmål, tiltak og ansvar for gjennomføring.
Utkast til handlingsplan behandles i arbeidsutvalget i februar og sendes på høring
Frist for uttalelse fra kommunene settes tidsnok til behandling i AU og regionrådet i mai
Det gjennomføres eventuelt et felles teamsmøte for formannskapene både om handlingsplan
og organiseringen, som arbeidsgruppa skal levere forslag om innen utgangen av januar (dette
framkom som forslag under drøftingen)

Denne planen fikk tilslutning.
Regionrådsleder og regionrådgiver utarbeider notat til drøfting i formannskapene på bakgrunn av
drøftingen i arbeidsutvalget, der det var fokus på god forankring av grep som skal tas av regionrådet,
hvilke tiltak som kan iverksettes i fellesskap og hva kommunene må håndtere i arbeidet med å nå
målene som er nedfelt i strategisk plan.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli utarbeidet under behandlingen av saken.
Vedtak:
Videre arbeid gjennomføres i tråd med skissert plan fra regionrådsleder, som sammen med
regionrådgiver utarbeider notat til drøfting i formannskapene.

Sak 05/2021: Kjeveortoped i Fjellregionen - stipendordning
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli utarbeidet under behandlingen av saken.
Merete Myhre Moen orienterte om dialoger og behandlingen av saken i fylkesutvalget, der det ble
vedtatt en stipendordning med 200.000 kroner per år. Et slikt stipend vil trolig gjøre det vanskelig å
starte utdanningen for aktuell kandidat i Fjellregionen.

Valdres og Nord-Gudbrandsdal har trolig den samme utfordringen som Fjellregionen med tilbud om
kjeveortoped, og det var enighet om å ta kontakt med disse regionene med sikte på en eventuell ny
behandling i fylkeskommunen.
Det var enighet om at regionrådet kan delta økonomisk for å finne en løsning, men at det må tas
stilling til beløp senere etter ytterligere dialoger.
Vedtak:
Regionrådsleder tar kontakt med Valdres og Nord-Gudbrandsdal og arbeider videre for å finne
en løsning på utfordringen med kjeveortoped-tilbud i Fjellregionen.

Sak 06/2021: Orienteringer
FN’s bærekraftsmål
Drøftet under saken om handlingsplan.
Bredbåndsdekning/mobildekning
Rune Jørgensen orienterte om at rapport fra Ren Røros Digital om mobildekningen ikke er levert, men
at det skal være et møte med nøkkelfolk i neste uke for å forberede søknader og videre arbeid på
grunnlag av rapporten – som da må foreligge.
Landbruket
Linda Døsen orienterte om at Rendalen kommune har gitt innspill til oppstartsmeldingen om rullering
av forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark, og oppfordret andre kommuner til å gjøre det samme.
Innspillet kan leses her:
Dokument 20/13319 - 20/2244-2 MELDING OM OPPSTART FOR RULLERING AV
FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I HEDMARK - Hovedportal (rendalen.kommune.no)
Hun ga også uttrykk for at rovviltnemda må forbedre sin kontakt med politisk ledelse i kommunene.
Kristin Langtjernet opplyste at Folldal har levert administrativt innspill.
Trond Carlson informerte om at fylkesutvalget vil behandle sak om innspill til jordbruksforhandlingene
og at det om kort tid utlyses midler for flere utviklingstiltak i landbruket.
Interessepolitikk:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
Rune Jørgensen orienterte om at årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen blir
fredag 29. januar, Åmot-ordfører Ole Erik Hørstad er valgt til ny leder i Vegforum RV3.
Med bakgrunn i at Fylkestinget i Innlandet prioriterte utbedring av bruer på
fylkesveiene, spurte han om det bør det tas initiativ for regional prioritering.
Trond Carlson informerte om at man etter alt å dømme har god oversikt i
fylkeskommunen.
Konklusjon: Regionrådgiver undersøker nærmere og kommer tilbake med
orientering/sak.

o

Helsetjenester
Merete Myhre Moen orienterte om møter i Sykehuset Innlandet om nytt Mjøssykehus,
der siste ord ikke er sagt. Hun ga uttrykk for at plassering av et nytt sykehus i
Brumunddal må være greit.

o

Utdanningstilbud
Rune Jørgensen orienterte om god påmelding til dialogmøte om voksnes læring
fredag 22. januar i forbindelse med at Innlandet fylkeskommune arbeider med en
utredning.

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet

o

Andre aktuelle politiske spørsmål

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Rune Jørgensen orienterte om at styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen vil levere innspill om
prioritering av forslag fra regjeringens ungdomspanel etter vellykket høstmøte med over 30 deltakere
fra kommunene.
Hjemflytting og attraktivitet
Forankring av utviklingsarbeid

Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
Rune Jørgensen orienterte om at dialogmøter om «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen»
er gjennomført i alle kommuner utenom Folldal og Os, og at det er håp om at ny prosjektleder etter
Sergio Chavez kan avklares i løpet av kort tid.
Merete Myhre Moen varslet at det vil komme henvendelse om deltakelse i spleiselag for eventuell
fortsatt tilstedeværelse av Innovasjon Norge i Fjellregionen.
Andre aktuelle saker

Sak 07/2021: Eventuelt
Psykisk helse: Drøfting utsettes til neste møte.
Hackatown: Flere ordførere har delvis deltatt på møter om initiativ som er tatt for et slikt arrangement,
men flere spørsmål synes uavklart – blant annet i forhold til økonomi og deltakelse fra næringslivet.
Konklusjon: Avventer konkrete henvendelser fra initiativtakerne.

