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Innkalling til AU-møte mandag 08. juni 2020
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
mandag 08. juni kl. 10.00 – 12.00.
Møtet avvikles som fjernmøte på Teams.
Pause blir vurdert underveis.
Eventuelle forfall meldes til mariann.streitlien@innlandetfylke.no eller tlf. 91 39 39 89 eller
rune.jorgensen@innlandetfylke.no eller tlf. 95 11 05 77.
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Rune Jørgensen
regionrådgiver
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Dato:
Tid:
Sted:

mandag 08. juni 2020
kl. 10.00– 12.00
Fjernmøte på Teams

Sak 29/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 30/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 04. mai 2020
Sak 31/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Sak 32/2020: Partnerskapsavtale og eventuell tilleggsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og
kommunene - drøfting
Sak 33/2020: Orienteringer
Sak 34/2020: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møte 04. mai 2020

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 29/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Saksdokumentene ble lagt ut på vanlig måte tirsdag 02. juni og melding sendt til arbeidsutvalgets
medlemmer og andre.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 30/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 04. mai 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet 04. mai 2020 ble sendt ut til deltakerne for tilbakemeldinger, som er
vanlig prosedyre. Det kom ingen forslag til endringer, og det er derfor heller ikke foretatt endringer i
det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. mars 2020 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 31/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Strategisk plan for Fjellregionen skulle etter planen ha vært rullert høsten 2019. Dette arbeidet ble ikke
iverksatt blant annet på grunn av usikkerheter rundt etableringen av Innlandet fylkeskommune og
vedtaket i Røros kommune om å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen på samme måte som
Holtålen kommune.
Gjennom en prosess med blant annet ordførere og rådmenn ble det avklart at det var ønskelig med en
smalere plan enn tidligere, som kun omhandler arbeidet til Regionrådet for Fjellregionen.
Arbeidsutvalget behandlet sak om Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024 på sitt
møte 3. februar 2020. I protokollen fra møtet heter det:
«Rune Jørgensen kommenterte det utsendte utkastet til strategisk plan.
Bjørnar T. Jordet presenterte et alternativt forslag, som gjennom dialogen ble justert på ett punkt.
Møtedeltakerne samlet seg om at det justerte forslaget fra Bjørnar T. Jordet sendes på høring med
følgebrev som også inneholder regionrådgivers vurdering av de viktigste forskjellene mellom
utkastene. Disse ser stikkordsmessig ut til å være:
-

Forholdet til FNs bærekraftsmål: Skal det utarbeides en felles strategi for gjennomføring av disse
målene i Fjellregionen, eller skal de prege tiltak som gjennomføres?
Skal regionrådet ha som oppgave å «koordinere kommunikasjonsarbeid for å styrke
Fjellregionens omdømme og synliggjøre fortrinn og muligheter»?
Skal regionrådet ha som oppgave å koordinere utviklingsarbeid på områder
samarbeidspartnere ønsker?

Det justerte forslaget fra Bjørn T. Jordet er gjengitt til slutt i denne protokollen.
Forslag til vedtak:
Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen legges ut på høring med frist 20.april for
påfølgende behandling i arbeidsutvalget og regionrådet i mai.
Vedtak:
Justert utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen med følgebrev som
beskrevet legges ut på høring med frist 20.april for påfølgende behandling i arbeidsutvalget og
regionrådet i mai.»
Koronapandemien bidro til at flere av kommunene ikke fikk behandlet utkastet innen fristen, og på
arbeidsutvalgets møte 4.mai ble det derfor besluttet å utsette behandlingen til arbeidsutvalgets møte
8. juni og et regionrådsmøte i slutten av juni. Dette vil bli gjennomført tirsdag 23. juni.
Fra medlemmene er det levert følgende høringsuttalelser:

Innlandet fylkeskommune har administrativt svart at «Innlandet fylkeskommune støtter
endringen som ble gjort slik at FN's bærekraftsmål kommer tydeligere fram i strategien. Ut over
dette har ikke fylkeskommunen ytterligere merknader.
Kommunestyret i Os gjorde følgende enstemmige vedtak:
Os kommune støtter utkast til strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen, med følgende endring:
I perioden 2020-2024 skal regionrådet samarbeide om følgende mål:
Ekstra kulepunkt nr. 4; (3 kulepunkt i opprinnelig utkast)
• Det skal utarbeides en felles strategi for samordning innen næringsutvikling, dette gjelder i
hovedsak å sikre tilstrekkelige næringsarealer i hele regionen. I denne strategien må det også
inngå koordinerende arbeid i hele regionen innen samordning av næringspolitikken.
Endring av kulepunkt 4 under arbeidsmåter og øvrig samarbeid; - Regionrådet skal bidra til økt
innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning.
Kommunestyret i Folldal gjorde følgende vedtak med 14 mot 3 stemmer:
Kommunestyret slutter seg til Utkast til strategisk plan for regionrådet for Fjellregionen 2020 – 2024.
Punktet om infrastruktur må utvides til også å omhandle kollektivtilbudet.
Mindretallet ønsket å ta ut målsettingene om FNs bærekraftsmål og landbruket, og det heter i
forslaget: Ikke fordi disse områdene ikke er viktige, men fordi det er vanskelig å se Regionrådets rolle i
arbeidet for å oppnå målene.
Folldal kommune ber om at det innarbeides mål knyttet til kollektivtransport og mål om allmenn og
tilfredsstillende veistandard i regionen i den strategiske planen.
Kommunestyret i Tolga gjorde følgende vedtak med 8 mot 7 stemmer:
Tolga kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024, med
følgende endringsforslag;
- Første strek-punkt endres til: «Regionrådet for Fjellregionen skal fremme felles interessepolitikk
som bidrar til gode rammebetingelser for innbyggere og næringsliv i Fjellregionen».
- «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til interkommunale
tjenester» – vurderes og ses i sammenheng med mandat og organisering av Regionrådet
Mindretallet ønsket følgende vedtak:
- første strekpunkt i rådmannens innstilling strykes
Nytt pkt 4 under mål:
- Regionrådet for Fjellregionen skal jobbe målrettet med markedsføring og tiltak for å øke
tilflyttingen.

Forslag om nytt pkt 2 under «Arbeidsmåter og øvrig samarbeid»:
Samarbeide om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem. I dette arbeidet skal felles jobbutlysninger
og bedriftsbesøk for rådgiverne i ungdomsskolen vurderes. Ungdomsrådet for Fjellregionen og
ungdomsrådene i kommunene skal involveres aktivt i arbeidet.
Nytt pkt 5 under mål:
Det skal utarbeides en felles strategi for samordning og koordinering av næringspolitikken i regionen,
der en i hovedsak legger vekt på å sikre tilstrekkelig med næringsarealer i hele regionen.
Kommunestyret i Tynset gjorde følgende enstemmige vedtak:
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024,
med følgende endringsforslag;
- strekpunkt om «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til
interkommunale tjenester», tas ut
Nytt punkt 4 under mål:
- Regionrådet for Fjellregionen skal jobbe målrettet med markedsføring og tiltak for å øke
tilflyttingen.
Nytt punkt 2 under «Arbeidsmåter og øvrig samarbeid»
- Samarbeide om nye tiltak for å få flere unge til å flytte hjem. I dette arbeidet skal felles
jobbutlysninger og bedriftsbesøk for rådgiverne i ungdomsskolen vurderes. Ungdomsrådet for
Fjellregionen og ungdomsrådene i kommunene skal involveres aktivt i arbeidet.
Kommunestyret i Alvdal gjorde etter at tre forslag om endringer var falt et enstemmig vedtak:
Alvdal kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024,
med følgende endringsforslag;
- strekpunkt om «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til
interkommunale tjenester», tas ut
Et mindretall (7-10) stemte for at strekpunktet «Regionrådet skal være en diskusjonsarena for
samarbeid og dialog knyttet til interkommunale tjenester», skulle bli stående.
Et mindretall (6-11) stemte for at overordnet mål i Strategisk plan for Fjellregionen skulle videreføres
og mål og strategi for ungt entreprenørskap (gjengitt under)
Det overordnede målet lyder:
Styrke regionens attraktivitet og verdiskapingsevne med utgangspunkt i regionens fortrinn.
Dette skal oppnås gjennom målrettede aktiviteter innen følgende hovedinnsatsområder:
•
Interessepolitikk
•
Næringsutvikling
•
Kompetanseutvikling
•
Kommunikasjon
Bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege tiltak som iverksettes på alle
hovedinnsatsområder.
Kompetanseutvikling
Delmål: være ledende innen ungt entreprenørskap i Norge.
Strategi: involvere bedrifter, utdanningsinstitusjoner, ungdom og andre samarbeidspartnere for å
utvikle ungt entreprenørskap i regionen.
Et mindretall (2-15) stemte for et tillegg under punktet om landbruk om «Å legge til rette for økologisk
landbruk».
Rendalen kommune har ikke avgitt høringsuttalelse.
Ingen andre organisasjoner eller enkeltpersoner har levert innspill til planutkastet.

Regionrådgiver hadde ikke sett det nye utkastet til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
2020-2024 før behandlingen av saken i arbeidsutvalget i februar. En gjennomgang i ettertid har etter
hans vurdering gitt grunn til å stille flere spørsmål, behov for å klargjøre betydningen av flere av
punktene og mulige konsekvenser blant annet for pågående arbeid.
De spørsmål som ble stilt under behandlingen i februar og framkom av protokollen, er omtalt i
saksutredningene i Tynset, Alvdal og Tolga uten at det resulterte i konkrete forslag eller vedtak utover
det som framkommer av redegjørelsene over.
Disse forholdene sammen med behandling i flere av kommunene de siste dagene i mai, gjør at det
arbeides med et revidert utkast fram mot behandlingen av saken i arbeidsutvalget. Målet er at dette
skal foreligge til møtet eller bli sendt ut i forkant.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 32/2020: Partnerskapsavtale og eventuell tilleggsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene - drøfting
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Den daværende fellesnemda for sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner til
Innlandet fylkeskommune, behandlet en sak om forslag til partnerskapsavtale mellom
fylkeskommunene og kommunene 9. september 2019.
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
1. Fellesnemnda tar innspillene fra kommunene i høringsrunden til orientering.
2. Fellesnemnda legger en partnerskapsmodell til grunn som formalisert samarbeidsform mellom IFK
og kommunene.
3. Fellesnemnda slutter seg til forslag til revidert partnerskapsavtale.
4. Fellesnemnda har intensjon om å bidra med inntil 2,5 mill. kr til det enkelte regionråd i tråd med
partnerskapsavtalen. Endelig vedtak om økonomisk andel vil bli gjort i fylkestinget i Innlandet
fylkeskommune i desember 2019, knyttet til behandlingen av årsbudsjett 2020 og økonomiplan
2020-2023.
5. Samarbeidende kommuner i Innlandet bes om å slutte seg til framlagt forslag til
partnerskapsavtale og oppfylle den økonomiske delen av avtalen på tilsvarende måte.
6. Partnerskapsavtalen underskrives av den enkelte kommune og fylkestinget i Innlandet
fylkeskommune i løpet februar 2020.
7. Det gjennomføres en evaluering og enkel revidering av partnerskapsavtalen innen utgangen av
2020.
8. Fylkesordfører i Innlandet får fullmakt til å underskrive vedlagte partnerskapsavtale med den
enkelte kommune.
9. Ved nyansettelser ved / i regionkontorene / regionrådene skal alle ansettes av kommunen(e).

Medlemskommunene i Regionrådet for Fjellregionen hadde et dialogmøte med fylkesordfører,
påtroppende fylkesrådmann og en saksbehandler 7. november 2019, der også regionrådgiver deltok.

Her ble det presentert et utkast til tilleggsavtale, som partnerskapsavtalen åpner for, der også
regionrådet inngår som en part. Dette var etter kommunenes vurdering nødvendig på grunn av
uklarheter i forslaget til partnerskapsavtale, ikke minst i forhold til økonomi og drift. Det ble lovet en
tilbakemelding fra ledelsen i fylkeskommunen.
Behandlingen av Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 i Fylkestinget i desember og
påfølgende brev til kommunene i februar ga noen avklaringer i forhold til driften i 2020, men skapte
samtidig nye uklarheter i forhold til 2021 og senere.
Fylkestinget bevilget i desember 2,5 millioner kroner i 2020 til hvert regionråd (med unntak av
Hadeland) i tråd med partnerskapsavtalen, men 50 prosent av lønnskostnadene til daglig leder skal
trekkes fra dette beløpet.
Kommunene har i skrivende stund etter det regionrådgiver kjenner til fortsatt ikke mottatt noen
tilbakemelding fra ledelsen i Innlandet fylkeskommune i forhold til utkastet til tilleggsavtale, som ble
presentert i november.
Ordførerne har til nå vært samstemt avventende i forhold til behandling av forslaget til
partnerskapsavtale i påvente av tilbakemelding og videre dialog, som er etterlyst flere ganger.
Arbeidsutvalget bør vurdere hvordan denne saken skal håndteres nå.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 33/2020: Orienteringer
Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike
saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Regionrådgiver vil orientere om status i forhold til arbeid som utføres i tilknytning til koronapandemien
gjennom regionrådet.
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Status om innspill til NTP-arbeidet fra fylkeskommunene både i forhold til veier, jernbane og
annet.
-

FV 30/andre fylkesveier
Kommunene har frist til å levere innspill til Innlandet fylkeskommune om Handlingsprogram for
fylkesveier 20. juni, og det planlegges å legge fram en sak om felles prioriteringer til
arbeidsutvalgets møte i september.

-

RV3

-

Jernbane
Orientering fra styremøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 26. mai.

-

Fly

-

Reiseliv

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd
Initiativ fra Innlandet fylkeskommune om regionalt samarbeid og status i kommunene.

Næringsutvikling
Kompetanseutvikling
Status arbeid i forhold til tilbudsstruktur videregående skole og henvendelse fra fylkeskommunen om
Kompetansepilot Innlandet.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Vårmøte med trafikksikkerhet som tema og valg av ny ledelse 12. juni.
Andre aktuelle saker

SAKSUTREDNING AU-MØTE 08.06.2020
Sak 34/2020: Eventuelt
Høstens TV-aksjonen og komiteer i kommunene – status og framdrift

