PROTOKOLL fra møte 06/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

09. september

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet,,
Linda Døsen (digitalt og forlot møtet under behandlingen av sak 41/2020),
Mona Murud og Mari Gjestvang (for Kersti Bjørnstad og forlot møtet under
behandlingen av sak 41/2020).
Andre tilstede:

Ole Einar Dalen, Trond Carlson, Anne Lise Trøen og Rune Jørgensen, Hans
Vintervold og Tove Martens deltok under behandlingen av sak 37/2020

Mari Gjestvang orienterte om elevinntak og tilbudsstruktur ved de videregående skolene før
saksbehandlingen. Hun opplyste blant annet om at det vil bli lagt fram forslag om at tilbudene ved de
videregående skolene skal videreføres for skoleåret 2021-2022, forutsatt tilstrekkelig søkerantall.
Arbeidet med en løsning av manglende kjeveortoped og brev med støtte til søknad fra tannlege Anne
Gro Helgesen om studieopptak ble behandlet før Gjestvang forlot møtet.

Sak 35/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Det var på forhånd bedt om at kjeveortoped og kulturminneforvalter for verdensarven ble tatt opp
under eventuelt, og det ble i tillegg bedt om at initiativ i forhold til såkalte «Eidsiva-midler» fra tidligere
Hedmark fylkeskommune og status for arbeid rundt TV-aksjonen ble satt på dagsorden under
orienteringer/eventuelt.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg som redegjort for over.

Sak 36/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 08. juni 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. juni 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. juni 2020 godkjennes.

Sak 37/2020: Reiselivet i koronatid – orientering og dialog
Hans Vintervold og Tove Martens orienterte. Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.

Regionrådet for Fjellregionen Post og besøksadresse: Aumliveien 4c, 2500 Tynset
www.fjellregionen.no E-post: post@fjellregionen.no

Org. nummer: 991025189

Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Destinasjon Røros søker kommunene om bidrag til videre
arbeid fra de ekstraordinære næringsfondmidlene til videre arbeid.

Sak 38/2020: Prioriteringer Handlingsprogram for fylkesveier 2022-2025(27)
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at følgende hovedveier må prioriteres i
rekkefølge i Handlingsprogrammet for fylkesveier 2022-2025(27) for Innlandet fylkeskommune:
FV 30
FV 29
FV 2222
FV 26
Innspillene fra kommunene om de enkelte veiene gir et godt grunnlag for å lage en mer
detaljert plan for gjennomføring av tiltakene.
Det bes videre om at Handlingsprogrammet inneholder en samlet plan for utbyggingen av
gang- og sykkelveier, som både ses i sammenheng med større utbedringer og de kommunale
prioriteringene av trafikksikkerhetstiltakene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen og innspillene fra kommunene.
Bjørnar Tollan Jordet hadde på forhånd levert et alternativt forslag til vedtak, som ble bearbeidet under
behandlingen av saken og samlet oppslutning fra alle.

Vedtak:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen krever at utbedring av følgende
hovedveier i rekkefølge må prioriteres i Handlingsprogrammet for fylkesveier 20222025(27) for Innlandet fylkeskommune:
- FV 30
- FV 29
- FV 2222
- FV 26/FV28
- FV27
2. FV 30 er en hovedferdselsåre gjennom regionen og en viktig avlastningsvei for RV3.
Det er derfor av avgjørende betydning at denne veien har en standard som gjør det
mulig å fungere som avlastningsvei for RV3. Det er store skader, særlig på strekningen
mellom Rendalen og Tynset, som i dag gjør at nødetater ikke kan kjøre utrykning i
utrykningsfart på grunn av veiens beskaffenhet. Dette er avgjørende for liv og helse.
3. FV 29, FV 26/FV28 og FV27 er viktige øst-vest-forbindelser i det nye Innlandet. Dette er
også viktige beredskapsveier i situasjoner hvor hovedferdselsårene i Innlandet er
blokkert eller stengt. Vintervedlikeholdet må forbedres for å øke oppetiden, og for FV27
er det et spesielt behov for utbedringer i området rundt Enden. FV 26/FV28 har fortsatt
partier med store skader etter NATO-øvelsen Trident juncture. Regionrådet forventer at
disse og andre skader utbedres.

4. FV 2222 mellom Tynset og Tolga utgjør en viktig vei for næringslivet. Det er av
vesentlig betydning for hele Fjellregionen at transportårene inn til FIAS sitt anlegg på
Eid ikke utgjør en trafikkfare for øvrig transport langs veien. Det er også viktig å sikre
lokalbefolkningen som bor langs veien trygge ferdselsårer i sitt nærmiljø.
5. Regionrådet er særlig opptatt av at flaskehalser på de aktuelle veiene utbedres. Dette er
viktige transportårer for næringsliv og lokalbefolkning. Av sentrale flaskehalser nevnes
særlig jernbaneunderganger på FV30 i Tynset og på FV2222 i Alvdal, og Tolga bru på
FV26. Disse utgjør flaskehalser som må løses for å ivareta hensynet til næringsliv,
lokalsamfunn og trafikksikkerhet.

6. Arbeidsutvalget i Fjellregionen er opptatt av at handlingsplan for fylkesveier bygger
opp under KS sitt politiske mål om attraktive byer og tettsteder der det forventes at
kommuner og fylker: «Utvikler et mønster for arealbruk som bygger opp under gang-,
sykkel- og kollektivtransport, som er aktivitets- og helsefremmende og stimulerer til
handel, service og arbeidsplasser i sentrum, samtidig som det legges til rette for vekst
og bosetting i hele kommunen.»
Det fylkeskommunale handlingsprogrammet for fylkesveier må inneholde en samlet plan
for utbyggingen av gang- og sykkelveier som bygger opp under denne målsetningen og
støtter opp under kommunale mål for utvikling av lokalsamfunn. Her danner de kommunale
prioriteringene av prosjekter og trafikksikkerhetstiltak et godt grunnlag for en helhetlig
plan.

Sak 39/2020: Nye rammebetingelser for drosjenæringen
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune ta initiativ for å få vurdert
mulighetene for samordning av avtaler om skoleskyss og pasientreiser med drosjenæringen. Det bes
også om at det tas grep for bedre dialog med kommunene/ regionrådene om utvikling av
kollektivtilbudene.
Rune Jørgensen og Kristin Langtjernet opplyste at Innlandstrafikk har tatt selvkritikk i forhold til
manglende dialog og informasjon rundt nedleggelse av busstilbudene i sommer, og at det nå er tatt
flere grep for at dette skal kunne bli bedre i framtiden.
Nødvendigheten av dette er også signalisert fra utvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune,
som etter initiativ fra regionrådsleder Runa Finborud ba om en orientering på sitt møte nå i september.
Mona Murud informerte om at Sp-leder Trygve S. Vedum har stilt spørsmål til statsråd Knut Arild
Hareide om ytterligere utsettelse av endringene for drosjenæringen, som foreløpig ikke er besvart.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune ta initiativ for å få
vurdert mulighetene for samordning av avtaler om skoleskyss og pasientreiser med
drosjenæringen. Det bes også om at det tas grep for bedre dialog med kommunene/
regionrådene om utvikling av kollektivtilbudene.

Sak 40/2020: Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 og
organisering - drøfting
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Runa Finborud orienterte om arbeidet som er startet i arbeidsgruppa som skal framme forslag om
organisering, og foreslo at saken utsettes og at det gjennomføres et møte med ordførere og rådmenn
før saken behandles videre. I dette møtet må også budsjett for 2021 drøftes.
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 41/2020: Orienteringer
Før nødvendige avklaringer om organisering og handlingsplan er behandlet, legger regionrådgiver
foreløpig opp til at det kan rapporteres om arbeid i forhold til de nye hovedmålene og andre oppgaver,
inkludert nytt fra fylkeskommunen. Det var ingen innsigelser til dette.
FN’s bærekraftsmål
Rune Jørgensen orienterte om deltakelse på møte i arbeidsgruppe i kommunene om videre arbeid
etter avslag på søknad hos Fylkesmannen om tilskudd til arbeid med felles klima- og miljøplaner.
Gruppa ønsket videre dialog med Fyklkesmannen under en samling på Tolga 11. september, som er
«korona-avlyst». Regionrådets rolle må avklares under behandlingen av handlingsplan (jfr sak
40/2020).
Bredbåndsdekning/mobildekning
Merete Myhre Moen orienterte om mulighetene for å søke tilskudd fra de såkalte «Eidsiva-midlene»
fra tidligere Hedmark fylkeskommune, som skal lyses ut.
Kommunene har bra oversikt over arbeid og muligheter for ytterligere bredbåndsdekning, men det er
behov for bedre kunnskap i forhold til mobildekning.
Konklusjon: Det legges fram en sak på neste møte om hvordan arbeidet med mobildekning kan
gjennomføres.
Landbruket
Trond Carlsson informerte om at det iverksettes tre landbruksrelaterte prosjekter om psykisk helse,
billigere driftsbygninger og mat og reiseliv – i tillegg til at det arbeides med reiseliv med sikte på
samling om destinasjonsselskaper med deltakelse fra flere kommuner.

-

Interessepolitikk:
Infrastruktur og kollektivtilbud
Orientering om busstilbudet gitt under behandlingen av sak 39/2020.
Rune Jørgensen orienterte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har møtt ny statssekretær i
Samferdselsdepartementet, Johan Ragnar Aarset, for orientering og dialog om arbeidet.
I samarbeid med SJ Norge vil det denne uka bli invitert til et åpent møte på Røros tirsdag 20. oktober
om passasjertog-tilbudet, og det skal være et arbeidsmøte med SJ etter dette møtet samme dag.

-

Helsetjenester
Merete Myhre Moen orienterte om møte i referansegruppa for Sykehuset Innlandet og arbeidet med
Helsefellesskap, der det ser ut til at Innlandet blir delt inn i åtte regioner og at man skal benytte
allerede etablerte møteplasser.

-

Utdanningstilbud
Rune Jørgensen orienterte om at han på grunn av sykdom har overtatt ansvaret for å utarbeide en
skisse for arbeid i forhold til rekruttering til viktige tilbud ved de videregående skolene for
samfunnsutviklingen i Fjellregionen, med foreløpig hovedfokus på restaurant- og matfag og naturbruk
på kort sikt. En sak om dette med midler til å kjøpe noe bistand vil kunne legges fram på neste møte
om det er tilslutning til å gå videre med dette.
Dialogen viste at det ikke var tilslutning til å gå videre med dette nå, og at det i stedet bør arbeides
med tiltak på lengre sikt.
Konklusjon: Regionrådgiver går ikke videre med skissert arbeid. Bjørnar Tollan Jordet legger
fram forslag til videre arbeid på neste møte.

-

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet

-

Andre aktuelle politiske spørsmål
TV-aksjonen
Kristin Langtjernet ba om og fikk informasjon fra de andre kommunene om mulige alternative
Mottakere av støtte i forbindelse med høstens TV-aksjon.
Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Ole Einar Dalen informerte om at det nye styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen har hatt sitt første
møte og startet arbeidet med hvilke saker de vil prioritere i tiden som kommer.
Klimatoppmøte med «korona-vri» planlegges gjennomført med bredere deltakelse fra elevene enn
tidligere, og det blir arrangement fredag 2. oktober
Rune Jørgensen informerte om at UE Innlandet har fått bistand til å gjennomføre dette arbeidet fra
Ingrid Eide på grunn av at Ørjan Lønningen er sykemeldt, og at det nå arbeides for å få avklart alle
detaljer.
Hjemflytting og attraktivitet
Forankring av utviklingsarbeid
Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
«Sammen om rett aktivitet for alle» - status om utvidelse til flere kommuner utsettes til neste møte.
Andre aktuelle saker
-Nytt fra Innlandet fylkeskommune
Det vises til orienteringer i flere saker.

Sak 42/2020: Eventuelt
Kjeveortoped
Mari Gjestvang orienterte om arbeidet gjennom år for å løse utfordringen med manglende tilbud i

Fjellregionen, og pågående arbeid for en stipendieordning for søkere til spesialistutdanningen på
feltet.
Merete Myhre Moen informerte om kontakt med tannlege Anne Gro Helgesen, som vil søke nå med
sikte på å tilby dette på Tynset.
Rune Jørgensen orienterte om at utkast til støtte-brev til opptaksnemda er skrevet og kan sendes, noe
som kan bidra positivt til hennes søknad. I brevet heter det også i forhold til fylkeskommunens arbeid
med en stipendieordning at «Regionrådet for Fjellregionen vil gjennom dialog finne ut hvordan vi kan
delta til en løsning til beste for innbyggerne i alle våre kommuner».
Konklusjon: Støtte-brev til opptaksnemda godkjennes og gjengis i protokollen (følger til slutt),
og dialog om mulige løsninger gjennomføres.
Kulturminneforvalter for verdensarven
Bjørnar Tollan Jordet hadde på forhånd levert et forslag med oppfordring til Innlandet fylkeskommune
om å støtte opp om arbeidet med å opprette en stilling som kulturminneforvalter for verdensarven
knyttet til Røros bergstad og Circumferensen.
Runa Finborud påpekte at dette vil være en oppfølging av tidligere rapport Regionrådet for
Fjellregionen fikk utarbeidet om kulturminnemiljøet og mulighetene for å utvikle dette. Samtidig hadde
regionrådsleder og regionrådgiver diskutert om dette burde være en del av et mer omfattende innspill
til fylkeskommunen om budsjettet.
Konklusjon: Framlagt forslag (gjengitt under) sendes fylkeskommunen og det legges fram sak
om mer generelt budsjettinnspill på neste møte.

Innspill til Innlandet fylkeskommune:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune støtte opp under
arbeidet om å opprette en stilling som kulturminneforvalter for verdensarven knyttet til Røros
bergstad og Circumferensen, og at man gjennom budsjettprosessen for 2021 forplikter seg til
et samarbeid med aktuelle kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsutvalget delegerer
det til leder av regionrådet og regionrådgiver å utforme et innspill til fylkeskommunen med
nødvendig informasjon i samarbeid med verdensarvkoordinator og Engerdal kommune.

Til Opptaksnemda
for spesialistutdanning i odontologi
Universitetet i Oslo

Dato:

09.09.2020

Arkiv:

A-2020

Jrn.:

10169

Regionrådet for Fjellregionen er kjent med at tannlege Anne Gro Helgesen søker om studieopptak for
å kunne tilby kjeveortopedi på Tynset.
Innbyggerne i våre seks kommuner, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen, må i dag reise til
Elverum, Hamar eller Trondheim for å få kjeveortopedisk behandling etter at tidligere kjeveortoped på
Tynset ble pensjonist. Det betyr for mange en månedlig reise over år på opptil 2,5 timer hver vei for å
få den nødvendige behandlingen.
Hedmark fylkeskommune (nå en del av Innlandet) sammen med lokale krefter har lagt ned mye arbeid
for å løse denne uholdbare situasjonen. Nå har vi muligheten til en langsiktig løsning til beste for alle
våre innbyggere, og vi håper at Anne Gro Helgesen kan få gjennomført den nødvendige utdanningen.
Innlandet fylkeskommune arbeider med en stipendieordning som kan bidra til at denne utfordringen
løses, og Regionrådet for Fjellregionen vil gjennom dialog finne ut hvordan vi kan delta til en løsning til
beste for innbyggerne i alle våre kommuner.

Med vennlig hilsen
Runa Finborud
Regionrådsleder og ordfører i Os

Merete Myhre Moen
Ordfører i Tynset

Rune Jørgensen
Regionrådgiver

Kristin Langtjernet
Nestleder i regionrådet og ordfører i Folldal

Mona Murud
Ordfører i Alvdal

Linda Døsen
Ordfører i Rendalen

Bjørnar T. Jordet
Ordfører i Tolga

