Ordfører Johnny Hagen
Ordfører Hans Vintervold
Ordfører Norvald Illevold
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen
Ordfører Runa Finborud
Ordfører Ragnhild Aashaug
Ordfører Jan Håvard Refsethås
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK
Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Arild Einar Trøen
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK
Leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen, Kristine Herfjord Feragen
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Trøndelag FK (observatør)
Fylkespolitiker Karin Bjørkhaug, Trøndelag FK (observatør)
Fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Trøndelag FK (observatør)

Dato: 29.08.2018

Arkiv: B-2018

Jnr.: 9912

Innkalling til AU-møte onsdag 5. september 2018
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
onsdag 5. september 2018, kl. 11.00 - 14.30 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
OBS: Ordførerne fra Hedmark-kommunene møter kl 09.00 for orienteringer og dialog med Anno
Museum og Kunstbanken. Rådmenn og andre fra kommunene er velkommen til denne samlingen.
Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.15.
Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf. 91 39 39 89 eller
rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf. 95 11 05 77.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

SAKSLISTE AU-MØTE 05.09.2018
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 05. september 2018
kl. 11.00 - 14.30
Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Sak 31/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 06.juni 2018
Sak 32/2018: «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030» i Hedmark – høring
Sak 33/2018: Trøndelagsplanen 2018-2030 – høring
Sak 34/2018: Valg av medlem til styringsgruppa for «Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant
kompetanse til Fjellregionen»
Sak 35/2018: Videre arbeid i forhold til regionreformen og samhandling med Trøndelag og Innlandet
Sak 36/2018: Budsjett 2019 – orientering og drøfting
Sak 37/2018: Orienteringer
Sak 38/2018: Eventuelt

Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet 06. juni 2018

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 31/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 06. juni 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 06. juni ble sendt ut på vanlig måte. Det kom ikke
innspill om endringer. Det er derfor ikke foretatt noen endringer i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. juni godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 32/2018: «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030» i
Hedmark - høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Hedmark fylkeskommune har i sommer sendt utkast til «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft
2019-2030» på høring med frist 7. september.
Høringsbrev og utkast til plan kan leses på følgende link:
https://www.hedmark.org/meny/politikk/saker-pa-horing/
Regionrådgiver er i utgangspunktet noe forundret over at det tas sikte på å ferdigstille denne planen i
desember 2018, siden Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.
Det betyr at de to fylkeskommunene har et omfattende arbeid foran seg for å samkjøre de ulike
regionale planene de allerede har, og andre styringsdokumenter som må utarbeides til nye Innlandet
fylkeskommune. Det er derfor et spørsmål om fokus ikke bør være på dette arbeidet.
På den annen side vil innspillene som leveres nå, være viktige første bidrag til prosessene og
beslutningene som venter. I arbeidet med å forme den nye fylkeskommunen må det være en god
dialog med kommunene/regionene for å skape politikk og verktøy som gjør det mulig å nå felles mål
med utgangspunkt i visjonen «Nye utfordringer – større muligheter».
Oppland har tidligere i år blant annet vedtatt en regional plan for kompetanse og en annen for
verdiskapning. Hedmark har flere planer som i hvert fall dreier seg om beslektede temaer, og de to
fylkeskommunene har blant annet en felles strategi for bioøkonomi.
Det er viktig at det for Innlandet fylkeskommune blir utarbeidet en planstrategi som er håndterlig både
for den nye fylkeskommunen og kommunene/regionene. Det er også viktig at denne strategien og de
konkrete planene – og ikke minst tiltakene – tar hensyn til de regionale forskjellene, behovene og
ønskene i de ulike geografiske områdene i den nye fylkeskommunen med utgangspunkt i de lokale
ressursene og fortrinnene. Videre er det viktig at det ligger en helhetlig tenking for
samfunnsutviklingen til grunn, ikke minst i forhold til nærings- og kompetanseutvikling.
I det utsendte planforslaget er det delvis redegjort for de regionale forskjellene i Hedmark, noe som
trolig vil bli forsterket når også Oppland tas inn. Det er etter regionrådgivers mening en svakhet at i
omtalen av Fjellregionen, er ikke våre kommuner i Trøndelag tatt med i grunnlaget for vurderingene.
På mange områder et dette viktig, ikke minst i forhold til kompetanseutviklingen både gjennom de tre
videregående skolene i regionen og tilbudet om desentralisert høyskoleutdanning – som benyttes av
innbyggere fra hele regionen og mange utenfor Fjellregionen.
Hedmark fylkeskommune har tidligere tatt med Røros og Holtålen i statistikk- og faktamaterialet i
omtalen av Fjellregionen, og det er ønskelig at dette også blir gjort i tiden som kommer. For oss er det
naturlig å se på hele Fjellregionen som en bo- og arbeidsregion i en rekke sammenhenger, og
kommunene har de samme utfordringene på svært mange områder – ikke minst i forhold til
befolkningsutvikling, demografi og behovet for å skape nye arbeidsplasser.

I de regionale planene må disse forskjellene, utfordringene og tiltakene som støttes tydeliggjøres.
Dette er nødvendig for at dette skal bli gode verktøy for kommunene/regionrådene i samspill med
fylkeskommunene, der også behovet for samarbeid med nabofylker kommer fram.
Regionrådet for Fjellregionen har opprettet en rekke referansegrupper, blant annet for næringsutvikling
og kompetanseutvikling, som har som hovedoppgave å drøfte og gi innspill til gjennomføring av tiltak,
slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til målene i
Strategisk plan for Fjellregionen (vedtatt i november 2017). Alle gruppene har ansvar for nødvendig
dialog på tvers av fagområdene.
Høringsperioden for regional plan for kompetanse og arbeidskraft fra Hedmark fylkeskommune, har
dessverre ikke gjort det mulig med en drøfting av forslaget i disse gruppene. Samtidig synliggjør dette
at det må være opp til regionrådene selv å utpeke representanter til ulike fora i fylkeskommunen(e) alt
etter hvordan de er organisert. Referansegruppen for kompetanseutvikling ledes for tiden av Osordfører Runa Finborud, mens Tynset-ordfører og regionrådsleder Merete Myhre Moen leder gruppa
med ansvar for næringsutvikling.
Forslaget om at regionrådslederne skal sitte i Kompetanseforum, bør etter regionrådgivers vurdering
derfor endres i tråd med dette.
Uansett om Hedmark fylkeskommune velger å sluttføre arbeidet med det utsendte planforslaget eller å
prioritere en samordning med Oppland, vil regionrådgiver peke på noen saker som er viktige for
Fjellregionen. Det er vanskelig å vurdere om disse kan sies å være ivaretatt innen de fire temastrategiene som er valgt og hvilken strategi de omfattes av, med det er under gjort et forsøk på
plassering i forhold hvordan planforslaget er bygd opp.
Det viktigste er at dette følges opp med konkrete tiltak gjennom handlingsprogrammet, der det altså
må være rom for tiltak som varierer mellom regionene i fylket. Og for Fjellregionen er det viktig at dette
i størst mulig grad samkjøres med det som skjer i Trøndelag, slik at innbyggerne samlet gis et best
mulig tilbud.
Læringslivet – livslang læring
• Det er avgjørende at det gode arbeidet som skjer i grunnskolene i Fjellregionen fortsetter
• Senter for voksnes læring eller andre tiltak må sørge for at innsatsen når også de voksne som
står uten rett til utdanning. Det er vanskelig å se hvordan dette kan ivaretas gjennom
Karrieresenteret som er etablert på Hamar.
• Det er også nødvendig å håndtere situasjonen i forhold til søkere med voksenrett, noe som
blant annet ble synliggjort ved opptaket i høst da 13 søkere med voksenrett ikke fikk tilbud ved
NØVGS.
Det
desentraliserte høyskoletilbudet gjennom Tynset studie- og høyskolesenter, som også må
•
utvikle samarbeidet med Røros Ressurs, må støttes
• Avtalen mellom Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen om bruk av lokaler
ved Nord-Østerdal videregående skole må videreføres – uavhengig av om pågående arbeid
gir en annen organisering av dette tilbudet
• Ordningen med regionkoordinator (50 prosent stilling i dag), som arbeider med
kompetanseutvikling på mange områder, videreføres og helst styrkes
Attraktive arbeidsplasser – gründerskap og kompetansearbeidsplasser
• Samarbeidet med UE Hedmark må fortsette og gi rom for at organisasjonen fortsatt skal ha
egen avdeling på Tynset
• Regionalt forankrede rekrutteringstiltak støttes
• Regionalt forankrede integreringstiltak støttes
• Regionalt forankret strategisk arbeid for attraktive arbeidsplasser støttes, slik Hedmark
fylkeskommune for eksempel har gjort og gjør i forhold til etablering av datasentre og innen
bioøkonomi
Markedsorienterte og lærende klynger og nettverk
• Næringsstrukturen i Fjellregionen med spesielt mange små bedrifter,
gjør at det er nødvendig med ekstra innsats og ressurser over tid, og at
det gis hjelp til strategiske grep for å bidra til utvikling av
klyngesamarbeid

Innovasjon i offentlig sektor
• Innsatsen for å styrke infrastrukturen, både gjennom bredbåndutbygging og på annen måte,
må fortsette for å legge forholdene til rette for satsinger på dette området
• Satsingsområder må være lokalt forankret og vurderes også ut fra deltakelse i nasjonale
prosjekter/programmer
• Ressurser for å følge utviklingen på mange områder og spre kunnskap bør vurderes
I planforslaget foreslås det opprettelsen av Kompetanseforum Hedmark, som det bør vurderes om
skal utvides til Innlandet først som sist. Som tidligere nevnt er det regionrådgivers oppfatning at
kommunene/regionrådene selv må få velge deltakere i ulike råd og utvalg som opprettes.
Det er også et spørsmål om det bør vurderes om Kompetanseforum Hedmark/Innlandet skal erstattes
med et organ som også kan favne bredere temamessig. For Regionrådet for Fjellregionen var
regionalt partnerskap, som det ikke har vært samlinger i de siste årene, en viktig arena for å møte
sentrale aktører og drøfte saker med på en rekke samfunnsområder – selv om det ble truffet få
beslutninger. Dette kan eventuelt forbedres gjennom et mer forpliktende samarbeid.
Når det gjelder kunnskapsgrunnlag, bes det altså om at også kommunene i Trøndelag (Holtålen og
Røros) tas med i faktagrunnlag om Fjellregionen. Det er også viktig at god kontakt med
fylkeskommunene Hedmark/Innlandet grenser til ivaretas på en god måte – gjerne gjennom
regionrådene i grensestrøkene.
I forhold til Handlingsprogrammet vises det til tidligere omtaler i saksutredningen om viktige saker for
Fjellregionen. I tillegg kan nevnes at i forhold til de aller fleste tiltakene som er foreslått, er dette arbeid
som allerede pågår i Fjellregionen gjennom aktører som er nevnt og i samarbeid med andre. Derfor er
det så viktig at disse aktørene kan fortsette sitt arbeid for en positiv samfunnsutvikling.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til vurderingene i saksutredningen, som
sendes som høringsuttalelse til Hedmark fylkeskommune til «Regional plan for kompetanse og
arbeidskraft i Hedmark 2019-2030», med kopi til Trøndelag fylkeskommune.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 33/2018: Trøndelagsplanen 2018-2030 – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Trøndelag fylkeskommune har sendt «Trøndelagsplanen 2018-2030» med visjonen «Vi knytter fylket
sammen» med høringsfrist 31. august.
Høringsbrev og utkast til plan kan leses på følgende link:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen2018-30/
Trøndelagsplanen skal være fylkets overordnede plan og skal følges opp med detaljerte temaplaner
og –strategier, eller konkretiseres direkte gjennom egne tematiske handlingsprogram. Disse
dokumentene vil selvsagt bli viktige i forhold til politikk og tiltak som iverksettes innenfor de tre valgte
innsatsområdene:
• Bolyst og livskvalitet
• Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
• Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner
Trøndelags satsinger og prioriteringer er viktig for samarbeidet på tvers av fylkesgrensen med
Hedmark/Innlandet i Fjellregionen og andre grensestrøk. Dette er etter regionrådgivers vurdering ikke
godt nok ivaretatt i høringsutkastet med ni prioriterte retningsmål innen de tre innsatsområdene.
Dette kommer for eksempel fram på side 7 under omtalen av «I 2030 er
Trøndelag best i Norge på regional samhandling», der forholdet til og
samhandling med nabofylkene ikke kommer klart fram.

Dette fokuset bør Trøndelag – sett fra Fjellregionen - også ha innen næringsutvikling, opplæring,
transport, kultur med forvaltning av verdensarven Røros Bergstad og Cirkumferensen og forvaltning
av naturområder. De nye fylkeskommunene må bidra og støtte opp om det brede og betydelige
samarbeidet som er i Fjellregionen og som kan utvikles videre gjennom felles innsats.
Innspill til noen konkrete punkter i utkastet:
På side 5 heter det at målet om at «I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag»
noe som blant annet betyr at «frivilligsektoren er aktiv og inkluderende». Det er viktig at både
fylkeskommunen og kommunene også inkluderer frivilligheten i sitt arbeid.
På side 7 bør altså samhandlingen med nabofylkene også inn som et viktig punkt. I denne
sammenheng vil regionrådgiver også peke på at Trøndelag fylkeskommune med sine åtte definerte
fjellkommuner bør vurdere medlemskap i Fjellnettverket, der Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark
og en rekke regionråd og enkeltkommuner er medlemmer og arbeider for å fremme levende
fjellbygder.
På side 8 heter det at høgskole- og universitetssektoren bør knytte bedre kontakt med næringslivet
utenfor lærestedenes nærmeste omland. Her bør det legges til at det også bør opprettes
desentraliserte tilbud der det er formålstjenlig, noe som er av stor betydning for kompetanseutviklingen
i Fjellregionen.
På side 11 heter det at målet om at «I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur»
og betyr blant annet at «areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene».
Her bør det også inn på tvers av fylkesgrensene, der transporten rundt Røros er et godt eksempel på
nødvendigheten av dette.
På side 13 heter det at målet om at «I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og
samferdselssystem» som blant annet betyr at «Trøndelag skal være en pådriver for økt andel
godstransport på sjø». Her bør det legges til «og bane» med tanke på arbeidet for elektrifisering av
Rørosbanen, etablering av Røros- og Dovrebanen som «dobbeltspor» mellom nord og sør og flere
jernbaneutfordringer i Trøndelag.
Det er etter regionrådgivers vurdering viktig at det i arbeidet med de mer detaljerte planene tas hensyn
til de regionale forskjellene, behovene og ønskene i de ulike geografiske områdene (inkludert
nabokommuner i andre fylker) med utgangspunkt i de lokale ressursene og fortrinnene.
Regionrådet for Fjellregionen er opptatt av at det bør være god kontakt mellom fylkeskommunene og
regionrådet, og ønsker at både den politiske og administrative deltakelsen fra Trøndelag opprettholdes
for vårt regionråd.
Samarbeidsavtalen fra 2014 mellom Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om
opplæringstilbudet i Fjellregionen, er et eksempel på samarbeid som må følges opp framover – der
regionrådet kan være en fornuftig arena å benytte til informasjon og dialog.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Trøndelagsplanen i større grad bør ta
hensyn til samhandling på tvers av fylkeskommunene. Dette er for noen områder beskrevet i
saksutredningen, som sendes Trøndelag fylkeskommune som høringsuttalelse til
«Trøndelagsplanen 2018-2030» med kopi til Hedmark/Innlandet fylkeskommune.
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Sak 34/2018: Valg av medlem til styringsgruppa for «Kompetanse 2020 –
rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til tidligere orienteringer om forprosjektet «Rekruttering av arbeidstakere», som ble
gjennomført med tidligere næringssjef Arild Løvik som prosjektleder og daværende regionrådsleder
Ragnhild Aashaug som ett av medlemmene i ei arbeidsgruppe.
Hovedmålet med dette forprosjektet var «å tilrettelegge for utvikling og kompetanseheving gjennom
rekruttering av arbeidstakere til de over 100 ledige jobbene hos bedrifter og kommuner i NordØsterdal, samt Norsk Helsearkiv som skal etableres på Tynset med rundt 50
arbeidsplasser.»

Arbeidet resulterte i at det ble sendt to søknader til Hedmark fylkeskommune om et videre arbeid – fra
Regionrådet for Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage AS. Disse søknadene ble senere
samkjørt i en felles plan og søknad med følgende målsetting:
«Sikre privat og offentlig virksomhet i Fjellregionen framtidig tilgang til relevant kompetanse gjennom
rekruttering av unge voksne.»
I prosjektbeskrivelsen heter det blant annet følgende:
«Private bedrifter og offentlige virksomheter involveres i planlegging, gjennomføring og evaluering av
alle aktivitetene, slik at forankring av arbeidet sikres på en tilfredsstillende måte.
Kartlegginger og vurderinger som er gjennomført, viser at det er behov for arbeidskraft i en rekke
bransjer, og det vil derfor være nødvendig med ulike aktiviteter rettet for eksempel mot
utdanningsinstitusjoner i flere byer og andre miljøer i tillegg til internt i Fjellregionen.
Hovedarbeidsoppgaver:
1. Gjennomføre og evaluere speed-date i Trondheim med interesserte virksomheter 7. juni
Dette tiltaket er planlagt gjennom et pågående kompetansearbeid i kommunene med hovedfokus
på kompetanseplaner og rekruttering. Private virksomheter er også invitert til å delta.
2. Øke bevisstheten om kompetanseutvikling i næringslivet og beskrive behov
Rørosregionen Næringshage og Regionrådet for Fjellregionen gjennomførte en kartlegging av
kompetansebehov i næringslivet i 2014/2015. Denne viste blant annet et tydelig behov for økt
fokus i bedriftene. Næringshagen vil følge opp dette blant annet gjennom dybdeintervjuer med
utvalgte bedrifter og registrering av behov.
3. Utvikle Fjelltrainee-ordningen
Denne ordningen gir i 2018 et rekordtilfang av unge arbeidstakere, og det er et ønske både i privat
og offentlig virksomhet om å utvikle ordningen videre.
4. Legge til rette for faglige og sosiale nettverk for unge tilflyttere
Det er gjennomført tiltak i forbindelse med Fjelltrainee-ordningen, og det er ønskelig å utvikle og
systematisere arbeidet for faglige og sosiale nettverk.
5. Utarbeide kommunikasjons- og markedsplan
Dette tiltaket er nedfelt i de strategiske dokumentene vedtatt av regionrådet, og skal blant annet
inneholde strategier og tiltak for rekrutteringsarbeidet. Denne planen vil derfor klargjøre oppgaver
og ansvar for arbeidet etter prosjektperioden.
6. Evaluere gjennomførte tiltak, videreutvikle metodikk og gjennomføre nye tiltak
Det skal være rom for å prøve ut flere konkrete tiltak og metodikker som fortløpende evalueres og
gir grunnlag for nye tiltak. Deltakerne vil bli bedt om å rapportere resultater, slik at disse kan
måles. Resultatmål utarbeides for hvert tiltak.»
Tiltaket har et budsjett på 2 millioner kroner over to år fra sommeren 2018 til 2020. Hedmark
fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune bidrar med 500.000 kroner hver, mens det er lagt til
grunn 400.000 kroner i egeninnsats og 600.000 kroner fra næringsliv og offentlige organisasjoner for
deltakelse på ulike arrangementer/tiltak. Det er altså ikke lagt til grunn at regionrådet eller kommunene
deltar med økonomiske midler direkte, og næringshagen har på denne bakgrunn iverksatt arbeidet.
Regionrådet for Fjellregionen har ansvaret for gjennomføring av hovedarbeidsoppgave 5: «Utarbeide
kommunikasjons- og markedsplan». Dette er et tiltak som er en del av regionrådets handlingsplan for
2017-2018. Øvrige oppgaver har Rørosregionen Næringshage AS ansvaret for.
Det skal i tråd med planen opprettes en styringsgruppe med tre medlemmer, en fra Rørosregionen
Næringshage AS, en fra Næringsforum i Fjellregionen og en fra Regionrådet for Fjellregionen.
Arbeidsutvalget må derfor velge en representant til styringsgruppa. Det er etter regionrådgivers
vurdering naturlig at det også velges en vara.
Forslag til vedtak:
……………….. velges som regionrådets representant i styringsgruppa for «Kompetanse 2020 –
rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen». ……………………velges som
vararepresentant.
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Sak 35/2018: Videre arbeid i forhold til regionreformen og samhandling med
Trøndelag og Innlandet
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til orienteringer på arbeidsmøte i arbeidsutvalget 22. august fra prosjektleder og
påtroppende fylkesrådmann i Innlandet, Tron Bamrud, regionrådsleder i Trøndelag Sør, Jan Håvard
Refsethås, og andre innspill på møtet.
Konklusjonen på denne dialogen var at det settes opp en sak på dagens møte om det videre arbeidet.
Viktig bakgrunnsinformasjon for hvilke grep som kan/bør tas fra regionrådets side er også hvilken
informasjon regionrådsleder Merete Myhre Moen kan gi fra møte 31. august i referansegruppa som er
opprettet med alle 10 regionrådslederne i Hedmark og Oppland og to medlemmer fra fellesnemda.
Det samme gjelder i forhold til hva som nå skjer på fylkes- og riksplan etter at arbeidet med å slå
sammen Finnmark og Troms er stoppet opp, og det er varslet forslag om å reversere regionreformen i
Stortinget.
Til tross for usikkerhetene bør det gjøres en vurdering blant annet av følgende:

•
•
•
•
•
•

klargjøring og prioritering av viktige saker for Fjellregionen i forhold til fylkeskommunene –
basert på tidligere notat og høringsuttalelser og planer. Regionrådgiver har ikke hatt kapasitet til
å forberede en egen sak om dette til dagens møte.
hvordan kommunene/regionrådet og fylkeskommunene bør samarbeide, inkludert hvilken rolle
det er ønskelig at administrasjonen skal ha
hvilke politiske kontakter skal tas i forhold til prosessen i Innlandet? (kontakt med sittende
fylkespolitikere fra regionen, fylkesrådet i Hedmark, ledelsen i Oppland, fellesnemda, mot andre
regionråd)
hvilke grep skal tas for samarbeid mellom Trøndelag Sør og Regionrådet for Fjellregionen?
er det aktuelt å ta initiativ for andre samarbeidskonstellasjoner enn i dag?
hvilke nye oppgaver er det viktig at fylkeskommunene får? – forberedelser til innspill etter
bebudet forslag fra regjeringen i oktober

Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 36/2018: Budsjett 2019 – orientering og drøfting
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til orienteringer på arbeidsmøte i arbeidsutvalget 22. august om status for arbeidet i forhold
til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018, og utfordringer med å presentere et
budsjett for 2019 og eventuell økonomiplan for de kommende år.
Regionrådgiver har et mål om å kunne presentere budsjettskisser for 2019 under behandlingen av
saken for å få innspill til mulige løsninger. Dette gjelder spesielt i forhold til drift av det desentraliserte
høyskoletilbudet i regi av Tynset studie- og høyskolesenter samt gjennomføring av Skapende
Ungdomsmesse.
Forslag til vedtak vil eventuelt bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 37/2018: Orienteringer
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike
saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rapport fra referansegruppa i forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune gis
under behandlingen av sak 35/2018.
-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3
Alvdal kommune tok initiativ og fikk endret planene om stenging av RV3 i høst.

-

Jernbane
Dialogmøte med samferdselsministeren
Kontaktmøte med Nordland 24. august

-

Fly
Utredning mm gjennom Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen

-

Reiseliv

-

Primærnæringen
Flere initiativ tatt i sommer både i forhold til utfordringene i forhold til tørke og rovdyr.

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Kompetanseutvikling
Arbeidet med sykepleier-utdanning pågår.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Høstmøte 5. oktober med «klimatoppmøte» og valg av ny leder

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.09.2018
Sak 38/2018: Eventuelt

