PROTOKOLL fra møte 05/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

05. juni 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Johnny Hagen, Runa Finborud, Ragnhild Aashaug (fra
sak 31/2019), Norvald Illevold, Hans Vintervold, Hedda Johansen (fra sak
31/2019), Arild Einar Trøen og Hanne Varhaug Søberg (forlot møtet under
behandlingen av sak 33/2019).
Forfall:

Jan Håvard Refsethås, Hilde Frankmo Tveråen, fylkesrådet i Hedmark og
Trøndelag fylkeskommune.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og May Tove Dalbakk. Bjørn Magnar Aunmo, Erik
Kindølshaug og Oddbjørg Morseth under behandlingen av sak 30/2019.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 29/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 08. mai 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. mai 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. mai 2019 godkjennes.

Sak 30/2019: Veteranplaner i kommunene – orienteringer og dialog
Merete Myhre Moen, Bjørn Magnar Aunmo fra NVIO og Erik Kindølshaug fra Forsvarsforeningen
innledet til dialog.
Dialogen viste at det er bred enighet om å lage en felles veteranplan med involvering av
kommunene, NVIO, Forsvarsforeningen og eventuelt flere.
Utarbeidet mal og erfaring fra andre som har laget planer vil være et godt utgangspunkt.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Rådmannsforum i Fjellregionen bes om å vurdere videre arbeid med felles veteranplan med
mål om ferdigstillelse innen 8. mai 2020.

Sak 31/2019: Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene –
høringsuttalelse
Runa Finborud ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i sin ansettelse i Hedmark
fylkeskommune. Regionrådsleder og fylkesdirektør konkluderte med at hun var habil.
Rune Jørgensen viste til tidligere orienteringer om avtaleutkastet, og pekte på noen av
hovedpunktene i saksutredningen knyttet til ambisjoner, ressurser og organisering.
Hanne Varhaug Søberg opplyste at det blir et dialogmøte med ledelsen i Innlandet

fylkeskommune 13. august før sak legges fram for politisk behandling.
Hun avsto fra å stemme med begrunnelse i den videre behandlingen i Hedmark
fylkeskommune/Innlandet fylkeskommune.
I dialogen var utfordringene i forhold til regionrådenes sammensetning, rolle og arbeidsoppgaver
med opprettelsen av Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner et sentralt tema. Det må lages en
prosess for videre arbeid i forhold til dette.
Politisk ledelse og administrasjonen vil forberede dette til et møte etter sommerferien.
Ragnhild Aashaug satte fram forslag om endring i tredje avsnitt, slik at vedtaket blir lydende at
«Avtaleutkastet må derfor bearbeides videre….». Dette fikk tilslutning.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er positiv til at gjeldende samarbeidsavtale med
Hedmark fylkeskommune erstattes av en partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og
kommunene i Fjellregionen.
Det utsendte utkastet til avtale har for lave ambisjoner for samarbeidet, og det er en rekke
ubesvarte spørsmål i forhold til ressursene. Dette har betydning også for organiseringen av en
kraftfull samhandlingsarena.
Avtaleutkastet bør derfor bearbeides videre gjennom dialog med kommunene og regionrådene for å
avklare viktige forutsetninger, ikke minst i forhold til ressurser, før det kan tas stilling til et endelig
forslag.
Det vises forøvrig til vurderingene i saksutredningen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er positiv til at gjeldende samarbeidsavtale
med Hedmark fylkeskommune erstattes av en partnerskapsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene i Fjellregionen.
Det utsendte utkastet til avtale har for lave ambisjoner for samarbeidet, og det er en rekke
ubesvarte spørsmål i forhold til ressursene. Dette har betydning også for organiseringen av
en kraftfull samhandlingsarena.
Avtaleutkastet må derfor bearbeides videre gjennom dialog med kommunene og
regionrådene for å avklare viktige forutsetninger, ikke minst i forhold til ressurser, før det
kan tas stilling til et endelig forslag.
Det vises forøvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 32/2019: Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for
Fjellregionen
Rune Jørgensen gjennomgikk hovedpunktene i planen, som i stor grad er preget av at
www.fjellregionen.no flyttes til ny plattform og oppgraderes, og oppfordringer til kommunene om å
vurdere flere tiltak i planen.
Forslag til vedtak:
Den framlagte kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for Fjellregionen vedtas.
Vedtak:
Den framlagte kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for Fjellregionen vedtas.

Sak 33/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
Rune Jørgensen informerte om deltakelse på Arena Trøndelag, der «Leve hele livet»,
revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen var sentrale tema.

Han informerte også om fjellkonferansen, der reiseliv og mat var sentrale tema, og rådsmøtet i
Fjellnettverket, der fjellpolitikk sto i sentrum og Ragnhild Aashaug ble valgt inn i valgkomiteen som
skal foreslå styre på rådsmøtet neste år.
Runa Finborud informerte om møte i Klimadepartementet om verdensarven, der det er spilt inn
ønske om etablering av statlige arbeidsplasser i Fjellregionen innen kulturminnefeltet.
-FV 30/andre fylkesveier
Norvald Illevold opplyste at det pågår asfaltarbeid i Rendalen, men at det ikke er klart hvor mye som
skal gjøres.
Hanne Varhaug Søberg opplyste at etter NATO-øvelsen i fjor prioriteres utbedring av private veier
før de offentlige veiene tas.
-RV3
Johnny Hagen informerte om at de siste opplysningene tilsier at breddeutvidelsen mellom Hanestad
og Alvdal ferdigstilles i år, men at toppdekket legges neste år.
Alvdal kommune har godkjent reguleringsplan for strekningen fra Alvdal grense til Alvdal Skurlag.
Tidligere omtalt møte i Vegforum RV3 21. juni går som planlagt.
-Jernbane
Rune Jørgensen informerte om at rapport om godspotensialet for internasjonal godskorridor mellom
nord og sør straks er ferdig, og den vil vise at markedspotensialet er en dobling av godsmengden
på jernbane, at 350 tungbiler per dag kan unngås og at investeringer på 25 milliarder kroner i
jernbane kan forsvares og midler til veiutbedringer reduseres.
Han informerte også om dialogmøte med jernbanedirektøren sist mandag sammen med styreleder
Arnfinn Nergård i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og de ni andre foraene i landet.
Jernbaneforaene samlet seg om en felles godsuttalelse, som blant annet støtter målene for Rørosog Solørbanen.
-Fly
Hans Vintervold informerte om at en avgjørelse om anbudet for tilbudet på Røros er ventet i løpet
av juni.
Han opplyste også at Flyplassalliansen har fått gjennomslag for en endring av flyplassavgiftene til
beste for blant andre Røros og utvidet parkeringstid.
-Primærnæringen
Ragnhild Aashaug informerte om presentasjonen av Fylkesmannens nye bygdeutviklingsprogram i
Tolga. Programmet er blant annet mer rettet mot små og mellomstore bruk enn tidligere, økologisk
drift er løftet og det gis støtte til mobiliseringstiltak for omlegging til løsdrift. Fylkeskommunen
overtar forvaltningen av midlene fra nyttår.
Hun mener det bør vurderes politiske initiativ for å vurdere arbeid for å støtte økologisk drift.

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen viste til diskusjonen på regionrådets møte 22. mai og behovet for å komme
videre med arbeidet for avklaringer og en prosess rundt dette. Dette blir også tema i planlagt møte i
referansegruppa 24. juni. Nye grep kan vurderes etter dette.

Kompetanseutvikling
May Tove Dalbakk orienterte om status for Tynset Studie- og høyskolesenter (TSH), og opplyste
at 60 studenter har deltatt på arkivstudiene i regi av NTNU. 11 av deltakerne har fått jobb ved
Helsearkivet. Det er gode signaler fra NTNU om å fortsette samarbeidet.
Signalene etter samtaler med statsråder og andre i forbindelse med åpningen av Norsk Helsearkiv
om sykepleierutdanning er gode.
Hun understreket at det også er viktig å arbeide videre med andre tilbud som næringslivet og
offentlige virksomheter har behov for, og sette tøffe mål i forbindelse med at Hedmark
fylkeskommune har budsjettert med 7 millioner kroner til utvikling av tilbudet ved TSH.
En offentlig utredning som nå vil bli sendt på høring, inneholder forslag som vil være positive for
de lokale studiesentrene.
Merete Myhre Moen opplyste at Tynset kommune vil få hjelp av Klosser Innovasjon til

å utarbeide nødvendig søknad i forhold til de budsjetterte midlene hos HFK.
Rune Jørgensen uttrykte håp om at søknaden også må gi rom for bidrag til den daglige driften av
TSH, siden det i utgangspunktet ikke er midler tilgjengelig for dette til andre halvår.

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen informerte om styremøte sist fredag, der videre planlegging av klimatoppmøte 4.
oktober og åpent møte kvelden før var blant temaene. Det er håp om at statssekretær vil delta på
klimatoppmøtet, som foreløpig er økonomisk støttet av Ungdommens Fylkesting i Hedmark og
FIAS.
På spørsmål fra Norvald Illevold, ble det svart at ungdomsrådet ikke har vurdert å behandle en
høringsuttalelse om vindkraft.

Sak 34/2019: Eventuelt
Ingen saker til behandling, siden det ble diskusjon om næringsarbeidet under orienteringene.

