PROTOKOLL fra møte 08/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen (godkjent per e-post)
Dato:
Sted:

03. november 2021
Kompetansesenteret Aumliveien/digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet,
Linda Døsen, Leif Langodden (for Mona Murud), Truls Gihlemoen (digitalt),
Anne Lisen Trøen og Ole Einar Dalen.
Forfall:

Mona Murud (Leif Langodden møtte) og Olav Røssum (valgt etter Kjersti
Bjørnstad)

Andre tilstede:

Trond Carlson (digitalt) og Rune Jørgensen

Sak 59/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Rune Jørgensen informerte om at Fylkestinget i forrige uke valgte Olav Røssum som nytt medlem
etter Kjersti Bjørnstad, som er blitt statssekretær. Røssum har meldt forfall.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 60/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 06. oktober 2021
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. oktober 2021 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. oktober 2021 godkjennes.

Sak 61/2021: Regnskap og revidert budsjett 2021
Rune Jørgensen kommenterte noe av innholdet og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2021 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2021 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
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Sak 62/2021: Godtgjøring Os kommune for økonomitjenester 2021
Runa Finborud ba om å få sin habilitet vurdert, og fratrådte så behandling av habilitetsspørsmålet.
Arbeidsutvalget fant henne habil, og hun tiltrådte videre behandling av saken.
Forslag til vedtak:
Regionrådet for Fjellregionen utbetaler en godtgjørelse til Os kommune på 140.000 kroner for
utførelsen av økonomitjenester i 2021.
Vedtak:
Regionrådet for Fjellregionen utbetaler en godtgjørelse til Os kommune på 140.000 kroner for
utførelsen av økonomitjenester i 2021.

Sak 63/2021: Avvikling av Regionrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen og Runa Finborud orienterte om noen av punktene om forpliktelsene.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak for regionrådet:
Regionrådet for Fjellregionen avvikles med virkning fra 31.12.2021.
Alle økonomiske midler overføres til Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal, som
overtar alle forpliktelser fra regionrådet i tråd med saksutredningen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak for regionrådet:
Regionrådet for Fjellregionen avvikles med virkning fra 31.12.2021.
Alle økonomiske midler overføres til Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal, som
overtar alle forpliktelser fra regionrådet i tråd med saksutredningen.

Sak 64/2021: Orienteringer
-Nytt om interessepolitiske tiltak
Rune Jørgensen rapporterte fra samling om kompetansepolitikk i Innlandet fylkeskommune, og det ble
på oppfordring konkludert med at presentasjonene fra samlingen oversendes ordførerne.
Rune Jørgensen rapporterte fra deltakelse på konferanse om mobilitet i distriktene, der det ble mye
informasjon og ikke var rom til å komme med refleksjoner og innspill til fylkeskommunens videre
arbeid.
Runa Finborud viste til innspill som er levert fra ordførerne til forslaget til statsbudsjett og de nye
regjeringspartiene, og understreket at det må følges opp på mange områder.
Merete Myhre Moen supplerte med at kommunene må forberede seg på å bidra til driften av Tynset
Studie- og høyskolesenter ett år til, siden det neppe kommer noe forslag fra den nye regjeringen
allerede nå om midler til de desentraliserte studiestedene.
Runa Finborud informerte om videre arbeid for å få tilskudd til Femundløpet over statsbudsjettet, og at
dette også er en sak det må arbeides videre. Trond Carlson opplyste at sak om søknad om støtte fra

selskapet vil bli behandlet før jul i fylkeskommunen.
-Nytt om andre tiltak i handlingsplanen
Runa Finborud orienterte om at det legges opp til to møter 24. november, der Regionrådet for
Fjellregionen møtes først og behandler saker om revidert budsjett og avvikling, og at
representantskapet i Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal deretter konstitueres.
Etter ønske fra Trond Carlson legges orientering om regionale planer inn som sak i regionrådets møte.
Nord-Østerdalsting arrangeres ikke denne dagen.
Nytt fra Innlandet fylkeskommune (denne orienteringen ble holdt først)
Trond Carlson ba om å få orientere om regionale planer under regionrådets møte, blant annet i forhold
til videre arbeid med samling blant annet på Tynset. Dette ønsket ble etterkommet.
Han orienterte videre om at det under Fylkestingets møte ble vedtatt at ni tilbud ved de videregående
skolene ikke skal lyses ut – ingen av dem er på Nord-Østerdal eller Storsteigen videregående skoler.
I Handlingsprogrammet for fylkesveger 2022-2025 blir det tatt inn et punkt om det skal omtales videre
planlegging av blant annet jernbaneundergangen på FV 30 i Tynset. Truls Gihlemoen supplerte med
at det er uttalt at dette skal skje i løpet av de to siste årene i perioden for å kunne prioriteres i neste
handlingsprogram.
Carlson opplyste også at det nå jobbes med to kampanjer om rekruttering av elever til de
videregående skolene – en rettet mot naturbruk og en i forhold til mat- og restaurantfag.
Saker om «fylkeskommunen ut i regionene» og karrieresentre i regionene – blant annet på Tynset –
kommer til politisk behandling før jul.

Sak 65/2021: Eventuelt
Kristin Langtjernet spurte om plan for møte med statsforvalteren onsdag 1. desember. Runa Finborud
opplyste at hun sammen med regionrådgiver skal ha et planleggingsmøte med statsforvalteren
mandag, men at det legges opp til møte i Ungdomsrådet for Fjellregionen før lunsj og med
kommunene etter lunsj.
Rune Jørgensen inviterte ordførerne til å delta på samlingen i ungdomsrådet.
Runa Finborud informerte om henvendelse fra NIVIO (veteranene) både om tilskudd og deltakelse på
møte 10. november. Merete Myhre Moen deltar på møtet og videre håndtering diskuteres etter dette.
Bjørnar Tollan Jordet tok opp finansieringen av mobilutbyggingsprosjekt, og at det er behov for
klargjøring av hva den enkelte kommune skal bidra med. Formuleringene i sak til kommunene har
skapt tvil om dette, og ordførerne må klargjøre dette med kommunedirektørene som henholdsvis
styrings- og prosjektgruppe.

