PROTOKOLL fra møte 08/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

03. oktober 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Hans Vintervold, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Norvald Illevold, Jan Håvard
Refsethås og Arild Einar Trøen.
Forfall:

Hedmark fylkeskommune, Ungdomsrådet for Fjellregionen og Trøndelag
fylkeskommune.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Ørjan Lønningen.

Regionrådgiver ba om at det under eventuelt ble behandlet spørsmål om anvisningsmyndighet til
nytilsatt regionkoordinator Ørjan Lønningen, som har startet i 50 prosent vikariat ut 2019. Dette ble
bifalt.
Det var ellers ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 39/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 05. september 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. september godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. september godkjennes.

Sak 40/2018: Revidert budsjett 2018
Rune Jørgensen orienterte om detaljene i forslaget.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).

Sak 41/2018: Entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende
Ungdomsmesse
Runa Finborud orienterte om arbeidet som er gjort i arbeidsgruppa.
Forslag til vedtak:
1. Entreprenørskapsarbeidet i skolene gjennomføres i henhold til avtale med UE Hedmark i
skoleåret 2018/2019. Kommunene anmodes om å betale et bidrag på 30.000 kroner hver til
denne delen av arbeidet, og det legges inn 240.00 kroner i regionrådets budsjett for 2019.
2. Skapende Ungdomsmesse gjennomføres på Tynset i 2019. Det budsjetteres med
600.000 kroner i regionrådets budsjett med 300.000 kroner i ekstern finansiering.

3. Arbeidsgruppe opprettet i november 2017 får forlenget frist til å legge fram en ny rapport
innen 1. mars 2019, og saken vurderes på nytt etter dette.
Vedtak:
1. Entreprenørskapsarbeidet i skolene gjennomføres i henhold til avtale med UE
Hedmark i skoleåret 2018/2019. Kommunene anmodes om å betale et bidrag på
30.000 kroner hver til denne delen av arbeidet, og det legges inn 240.00 kroner i
regionrådets budsjett for 2019.
2. Skapende Ungdomsmesse gjennomføres på Tynset i 2019. Det budsjetteres med
600.000 kroner i regionrådets budsjett med 300.000 kroner i ekstern finansiering.
3. Arbeidsgruppe opprettet i november 2017 får forlenget frist til å legge fram en ny
rapport innen 1. mars 2019, og saken vurderes på nytt etter dette.

Sak 42/2018: Budsjett 2019 og Økonomiplan
Rune Jørgensen orienterte om detaljene i forslaget, og understreket at det innebærer at det ikke
bevilges midler til høyskolearbeidet verken ved Tynset Studie- og Høyskolesenter eller Røros
Ressurs fra regionrådet i 2019.
Han orienterte også om at den reduserte aktiviteten og handlingsrommet innebærer at dersom
administrasjonen skal delta på ulike interessepolitiske arenaer som tidligere, må deler av kostander
til reise og opphold dekkes av det avsatte beløpet til dette formålet.
Arbeidsutvalget må derfor foreta en nærmere prioritering av oppgaver.
Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2019,
hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. I tillegg
anmodes kommunene om å bevilge 30.000 kroner til entreprenørskapsarbeidet i skolene.
3. Økonomiplanen behandles høsten 2019.
Vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for
Fjellregionen i 2019, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes
til prosjekter og tiltak. I tillegg anmodes kommunene om å bevilge 30.000 kroner til
entreprenørskapsarbeidet i skolene.
3. Økonomiplanen behandles høsten 2019.

Sak 43/2018: Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen
Ragnhild Aashaug foreslo et nytt punkt under Næringsutvikling:
«Strategidokument Matregion Røros revideres og det etableres en handlingsplan tilknyttet
strategien»
Dette forslaget falt med tre mot fem stemmer.
Runa Finborud foreslo følgende endringer under Kompetanseutvikling:
Punkt 3 erstattes med: «Følge opp tilbud, utfordringer og muligheter for de tre videregående
skolene i regionen.»
Tilleggspunkt: «Arbeide med fagskoletilbud og finansiering.»
Forslaget til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt, mens tilleggspunktet falt med tre mot fem
stemmer.

Forslag til vedtak:
Forlag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen vedtas og legges fram for
regionrådet til behandling (godkjennelse).
Vedtak:
Forlag til Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen vedtas med endringen
som framkom under behandlingen og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).

Sak 44/2018: Jernbaneløsning Hamar - uttalelse
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Merete Myhre Moen la fram et omforent forslag.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Rørosbanen sammen med
Solørbanen må elektrifiseres så snart som mulig for at det skal etableres et dobbeltspor
mellom Oslo og Trondheim for passasjer- og godstrafikk. Dette vil være spesielt viktig for å
etablere en internasjonal godskorridor mellom Nord-Norge og Europa.
Utbyggingen av Intercity er av stor betydning for passasjertrafikken på Østlandet, og
arbeidsutvalget har forståelse for at denne utbyggingen prioriteres. Valg av trase i Hamar må
ivareta både behovet for en god IC-løsning og at tog på Rørosbanen kan kjøre direkte til og
fra Oslo uten å snu på Hamar.
Arbeidsutvalget oppfatter at informasjonen fra jernbanemyndighetene om mulige trasevalg i
Hamar er noe forskjellig, men viser at behovene for IC-utbyggingen og Rørosbanen
elektrifisert ivaretas på en sikrest måte gjennom en østre trase. Jernbanemyndighetene og
andre oppfordres derfor til å arbeide videre med en østlig trase med stasjon ved
Vikingskipet.
Uttalelsen sendes Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Bane Nor og andre
aktuelle mottakere

Sak 45/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
Merete Myhre Moen orienterte om dialogmøte med Hedmark-ordførerne og tre av fylkespolitikerne i
Hedmark tidligere på dagen i forhold til regionreformen.
Rune Jørgensen orienterte om at det er opprettet kontakt med administrasjonen i Trøndelag Sør.
Jan Håvard Refsethås orienterte om at det i møte torsdag vil bli diskutert å flytte dette sekretariatet.
Det ble konkludert med at det også bør gjennomføres et møte med fylkespolitikere i Trøndelag,
gjerne i samarbeid med Trøndelag Sør. Jan Håvard Refsethås undersøker mulighetene.
FV 30/andre fylkesveier
Jan Håvard Refsethås orienterte om at bompengefinansiering er ett skritt nærmere etter enstemmig
vedtak om videre utredninger i Holtålen kommunestyre.
RV3
Johnny Hagen orienterte om at det er nytt møte i Vegforum RV3 på Koppang 30. november,
der blant annet løsning for utbygging i Lonåsen vil bli diskutert videre.
Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om felles uttalelse fra Jernbaneforum Nord og Jernbaneforum Rørosog Solørbanen om internasjonal godskorridor mellom Nord-Norge og Europa med en rekke
tiltak som bør gjennomføres – inkludert elektrifisering av hele Rørosbanen.

Fly
Hans Vintervold informerte om at flyplassalliansen vil bli etablert i neste uke, møte med
Samferdselsdepartementet om en tredje rotasjon med flytilbud, kontakt med næringskomiteen på
Stortinget og at hele rullebanen er vedlikeholdt i sommer.
Reiseliv
Ragnhild Aashaug orienterte om strategiprosessen i Destinasjon Røros, og at det er et ønske om
reiselivsstrategi i kommunene.
Hans Vintervold informerte om at autorisasjonen til Destinasjon Røros som bærekraftig destinasjon
skal rekvalifiseres neste år, og at det er viktig at denne statusen opprettholdes.
Primærnæringen
Ragnhild Aashaug orienterte om at det har vært mye jobbing med rovviltproblematikken og tørken i
sommer, og at det nå er søkt om et forprosjekt om beite i utmarka. Det har vært mye kontakt med
Landbruksnettverket i forbindelse med blant annet disse sakene.
Kollektivtilbudet
Hilde Frankmo Tveråen informerte om at Folldal kommune har sagt ja til å være med i et
innovasjonsprosjekt som Hedmark Trafikk arbeider for å få realisert etter tidligere initiativ gjennom
regionrådet. Det er trolig mulig for flere kommuner å bli med, og interesserte kan ta kontakt med
Lasse Jordbru i Hedmark Trafikk.
Orienteringene ble avsluttet etter dette på grunn av tidsrammen.

Sak 46 /2018: Eventuelt
Rune Jørgensen orienterte om plan for gjennomføring av møte i Regionrådet for Fjellregionen 24.
oktober, der regionrådleder og regionrådgiver har foreslått temaet «Fjellregionen i de nye
fylkeskommunene». Det framkom ingen innsigelser.
Rune Jørgensen ba om at det ble gjort vedtak om anvisningsmyndighet til regionkoordinator Ørjan
Lønningen, slik det også er gjort for tidligere medarbeidere i denne stillingen.
Vedtak:
Regionkoordinator Ørjan Lønningen gis anvisningsmyndighet for Regionrådet for
Fjellregionen.

