PROTOKOLL fra møte 04/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

07. april 2021

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien/digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud (under sak 27/2021), Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen,
Bjørnar Tollan Jordet, Linda Døsen, Mona Murud, Kjersti Bjørnstad og Ole
Einar Dalen.
Andre tilstede:

Truls Gihlemoen, Anne Lise Trøen, Trond Carlson og Rune Jørgensen.
Hilde Birgitte Bye og Hanne Finstad deltok under behandlingen av sak 29/2021.

Sak 27/2021 ble behandlet etter sak 31/2021 og sak 29/2021 etter delvis behandling av sak 32/2021.

Sak 25/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Bjørnar Tollan Jordet ba om at det under Eventuelt ble diskutert to saker, henvendelse fra
Veteranforeningen og eventuell jubileumsgave til FIAS.
Rune Jørgensen viste til utsendt utkast til brev dagen før møtet om jernbanetilbudet, og at det er
ønskelig at det tas stilling til dette under orienteringssaken.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 26/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 03. mars 2021
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. mars 2021 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. mars 2021 godkjennes.

Sak 27/2021: Status ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Runa Finborud orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa, som foreløpig ikke har konkludert. Det er nå
lagt en plan som vil gjøre det mulig å behandle et forslag på AU-møtet 10. mai. I mellomtiden er det
nødvendig å ta stilling til hvem som skal utføre økonomitjenester fra 1. mai og kontorlokaler.
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Runa Finborud la fram forslag til vedtak, som ble bifalt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget godkjenner at Os kommune overtar økonomitjenestene for Regionrådet for
Fjellregionen midlertidig inntil endelig organisering er på plass. Det betyr i første omgang fra
1.5.2021 og ut året.
Kommunedirektøren i Os inngår avtale med Innlandet fylkeskommune om dette.
Det inngås avtale om forlengelse av leie av kontorlokalene i Kompetansesenteret for andre
kvartal med mulighet for forlengelse. Regionrådsleder får fullmakt til å avklare leieforhold.

Sak 28/2021: Vegnettsplan Innlandet – høring
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til sitt innspill til Handlingsprogrammet for
fylkesveier i september og ber om følgende endringer i høringsforslaget til Vegnettsplan:
FV 30 Koppang-Tynset oppgraderes fra C til B
FV 2222 Alvdal-Tynset oppgraderes fra C til B
I tråd med fylkeskommunens uttalte mål om å bedre transportmulighetene på tvers i Innlandet,
foreslås i tillegg:
FV 219 Atndalen oppgraderes fra C til B
Det vises til for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Bjørnar Tollan Jordet stilte spørsmål ved om at det var en skrivefeil angående FV 2222, og at forslaget
skulle være at denne oppgraderes fra D til C og gjelder hele strekningen Alvdal-Tolga. Etter nærmere
undersøkelser ble dette bekreftet.
Det ble gjennom dialogen oppnådd enighet om å ta med denne endringen, men stryke resten av
forslaget til vedtak.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til sitt innspill til Handlingsprogrammet
for fylkesveier i september og ber om følgende endringer i høringsforslaget til Vegnettsplan:
FV 30 Koppang-Tynset oppgraderes fra C til B
FV 2222 Alvdal-Tolga oppgraderes fra D til C

Sak 29/2021: Handlingsprogram for fylkesveier 2022-2025 - orientering
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Hanne Finstad og Hilde Birgitte Bye orienterte, og presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.
I ordskiftet ble det spesielt stor fokus på behovet for å ruste opp FV 30 og jernbaneundergangene
både på Tynset og Alvdal, som er tatt ut av høringsforslaget i forhold til tidligere plan, manglende
oppfølging av lovnader fra daværende Hedmark fylkeskommune etter militærøvelsen Trident juncture
og at det generelt er for små midler til nødvendige tiltak på fylkesveiene.

Innspillene i møtet og på andre måter blir vurdert til behandling av høringsuttalelse i arbeidsutvalget
10. mai.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 30/2021: Voksnes læring i Innlandet - harmonisering av tilbud og fremtidig
organisering – høring
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at desentralisert modell må legges til grunn for
tilbud og organisering av voksnes læring i Innlandet, og mulighetene for et bredere samarbeid med
Trøndelag om blant annet karriereveiledning må vurderes.
Det bør også vurderes en modell der lokale studiesentre som Tynset Studie- og Høgskolesenter
(TSH) får et større ansvar med tilstrekkelig grunnfinansiering, før det konkluderes om hvordan
voksnes læring skal organiseres og driftes i Innlandet.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Rune Jørgensen gjorde oppmerksom på at i første linje i forslaget til vedtak er ordet en falt ut før
desentralisert, og at dette justeres.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at en desentralisert modell må legges til
grunn for tilbud og organisering av voksnes læring i Innlandet, og mulighetene for et bredere
samarbeid med Trøndelag om blant annet karriereveiledning må vurderes.
Det bør også vurderes en modell der lokale studiesentre som Tynset Studie- og
Høgskolesenter (TSH) får et større ansvar med tilstrekkelig grunnfinansiering, før det
konkluderes om hvordan voksnes læring skal organiseres og driftes i Innlandet.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 31/2021: Den tredje statsmakt -Domstolene i endring - høring
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at endringer i rettskretser og rettssteder fortsatt
bør besluttes av regjeringen og Stortinget.
Kommisjonens forslag om å slå sammen tingretten og jordskifteretten avvises, og oppgaven med
merking av verneområder må beholdes.
Kommisjonens anbefaling om å nedsette «et utvalg for å utrede ytterligere tiltak som kan dempe
veksten i sakskostnader», men at ambisjonen bør være å redusere kostnadene ved å benytte
domstolene som vår sentrale konfliktløser.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Kristin Langtjernet spurte om det manglet noe tekst i tredje setning i forslaget til vedtak. Rune
Jørgensen bekreftet dette, og foreslo endring til:
Kommisjonens anbefaling om å nedsette «et utvalg for å utrede ytterligere tiltak som kan dempe
veksten i sakskostnader» støttes, men ambisjonen bør være å redusere kostnadene ved å benytte
domstolene som vår sentrale konfliktløser.

Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at endringer i rettskretser og rettssteder
fortsatt bør besluttes av regjeringen og Stortinget.
Kommisjonens forslag om å slå sammen tingretten og jordskifteretten avvises, og oppgaven
med merking av verneområder må beholdes.
Kommisjonens anbefaling om å nedsette «et utvalg for å utrede ytterligere tiltak som kan
dempe veksten i sakskostnader» støttes, men ambisjonen bør være å redusere kostnadene ved
å benytte domstolene som vår sentrale konfliktløser.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 32/2021: Orienteringer
Interessepolitikk:
Infrastruktur og kollektivtilbud
Rapport fra møte i Veiforum RV3
Merete Myhre Moen og Rune Jørgensen orienterte og påpekte at det må arbeides internt i alle partier
for å oppnå større tempo i utbedringene av RV 3. Sekretariatet (regionrådgiver i Sør-Østerdal)
arbeider med et brev/notat som kan benyttes i dette arbeidet.
Rapport om arbeid for bedre rutetilbud på Rørosbanen
Rune Jørgensen orienterte om utfordrende arbeid etter dialogmøte med SJ Norge på Røros i oktober,
og at det er ønskelig å sende utsendt brev til Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner om videre
arbeid med sikte på et bedre tilbud fra desember 2022.
Konklusjon: Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at utsendt brev sendes fylkeskommunene.

Helsetjenester
Status arbeidet med kjeveortoped
Rune Jørgensen orienterte om at det fortsatt ventes på avtale om dialog med Innlandet
fylkeskommune for å komme videre i arbeidet med stipend/støtte til tannlege som vil gjennomføre
utdanningen og tilby tjenesten i Fjellregionen.

Utdanningstilbud
Søkertall og linjetilbud videregående skoler
Rune Jørgensen informerte om at situasjonen er den samme som tidligere, det er gode søkertall til
NØVGS og Storsteigen – men at kokk og servitør på VG 2 er utsatt i forhold til å bli iverksatt fra
høsten – trolig går det greit i forhold til hest ved Storsteigen.
Kjersti Bjørnstad orienterte om at det er utfordringer i forhold til søkning til restaurant og matfag og
reiseliv i hele fylket, og at det er ønskelig å vurdere tiltak i fellesskap.
Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Rune Jørgensen orienterte om at etter fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, skal to bedrifter fra
NØVGS delta under Norgesmesterskapet, der en bedrift fra Røros vgs også er kvalifisert.
Han orienterte også om styremøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen, som blant annet arbeider med et
innspill til regionrådets utkast til handlingsplan.

Andre aktuelle saker
Kjersti Bjørnstad orienterte om nytt fra Innlandet fylkeskommune, og hennes presentasjon er
tilgjengelig hos administrasjonen.
Høring om planprogram for regionale planer vil det bli lagt fram sak om på i arbeidsutvalget 10.mai
sammen med handlingsprogrammet for fylkesveier, supplerte Rune Jørgensen. Høring om PPtjenesten må kommunene håndtere, og dette er kommunedirektørene orientert om.
Mobilitetsstrategi og kulturstrategi kommer også på høring.
Bjørnstad gjorde også oppmerksom på søknadsfrist for bredbåndsmidler 14. juni og programmet
INNspirator 1. mai. Dette programmet skal løfte fram unge, dyktige folk (20-35 år) som ønsker å være
med å inspirere til utvikling og endring i Innlandet framover.

Sak 33/2021: Eventuelt
Bjørnar Tollan Jordet viste til henvendelse fra Veteranforeningen om støtte til aktiviteter, og reiste
spørsmål om et bidrag fra regionrådet.
Konklusjon: Kommunene må vurdere om og hvordan aktiviteter kan støttes.
Bjørnar Tollan Jordet orienterte om henvendelse om eventuell kunstnerisk gave til FIAS i forbindelse
med jubileum fra eierkommunene.
Konklusjon: Det takkes nei til tilbudet om felles gave.

