PROTOKOLL fra møte 01/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

03. januar 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Ragnhild Aashaug, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Runa Finborud, Norvald Illevold, Arild Einar Trøen, Erlend Myking
og Anne Karin Torp Adolfsen (forlot møtet etter behandlingen av sak
02/2018).
Forfall:

Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, fylkesordfører og fylkesrådmann i
Trøndelag og Ungdomsrådet for Fjellregionen.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen. Aud M. Riseng, Arne Fredheim, Tor Haugstulen, Stein
Tronsmoen og Atle Fiskvik deltok under behandlingen av sak 02/2018.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 01/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 6. desember 2017
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06.desember godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06.desember godkjennes.

Sak 02/2018: Samferdsel i Hedmark – orienteringer og dialog
Aud M.Riseng orienterte om følgende:
- Iverksetting av Handlingsplan for fylkesveger 2018-2021
Handlingsprogram for riksveger 2028-2023 – behandlet i fylkestinget i desember
Vegnettsplan for Hedmark – skal ut på høring til april 2018
Presentasjonen til Riseng er tilgjengelig hos administrasjonen.
Arne Fredheim orienterte om følgende:
Iverksetting av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021
Presentasjonen til Fredheim er tilgjengelig hos administrasjonen.
Anne Karin Torp Adolfsen informerte om at Hedmark fylkeskommune på samme måte som
Regionrådet for Fjellregionen tidligere har gjort, vil levere innspill til Jernbanedirektoratet i
forbindelse med konkurranseutsetting av persontrafikken blant annet på Rørosbanen. Der vil i hvert
fall ønsket om å tette det såkalte hullet i to-timers frekvensen mellom Hamar og Røros være med.
I dialogen ble en rekke enkeltsaker reist som må følges opp av de direkte involverte, blant annet
gjennom høringen av Vegnettsplan med frist 15. april
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 03/2018: Valg av kandidat til styret i Jernbaneforum Røros- og
Solørbanen
Forslag til vedtak:
………………………….. velges som kandidat til styret i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen fra
Regionrådet for Fjellregionen.
Vedtak:
Arnfinn Nergård velges som kandidat til styret i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen fra
Regionrådet for Fjellregionen.

Sak 04/2018: Orienteringer
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
Merete Myhre Moen informerte om kontakt med regionrådene i Valdres, Nord- og MidtGudbrandsdal i forhold til arbeidet med sammenslåingen av Hedmark og Oppland, og det er avtalt
et dialogmøte 11. januar. Det er også tatt kontakt med Sør-Østerdal regionråd.
FV 30/andre fylkesveier
RV3
Johnny Hagen informerte om at det er tatt kontakt med Sør-Østerdal regionråd med mål om
revitalisering av Vegforum RV3.
Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om at årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen gjennomføres på
Kongsvinger fredag 26. januar og oppfordret til deltakelse.
-

Fly
Reiseliv (var uteglemt i sakspapirene)
Primærnæringen
Kollektivtilbudet
Bredbånd

Næringsutvikling
-

Matregionen Røros

Kompetanseutvikling
Kommunikasjon
-

Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak

Alle de ansvarlige ordførerne ble oppfordret til å vurdere deltakere i refereransegruppene og
mandater og melde synspunkter til regionrådgiver i løpet av kort tid, slik at det som planlagt
kan legges fram sak om dette på møtet i februar.

Sak 05/2018: Eventuelt
Merete Myhre Moen reiste spørsmålet om eventuell behandling av uttalelse om opprettelse av EUbyrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER).
Konklusjon: Ordførerne oppfordres til å ta stilling til ordfører-brev til regjeringen og
behandling av sak i kommunene.

