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Innkalling til AU-møte onsdag 04. desember 2019
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
onsdag 04. desember kl. 11.00 – 14.30 på Savalen Fjellhotell og Spa, Tynset.
Det blir servert lunsj ca. kl. 12.30.
Eventuelle forfall meldes til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf. 91 39 39 89 eller
rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf. 95 11 05 77.

Med vennlig hilsen

Runa Finborud
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver
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SAKSLISTE AU-MØTE 04.12.2019
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 04. desember 2019
kl. 11.00– 14.30
Savalen Fjellhotell og Spa, Tynset

Sak 51/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. november 2019
Sak 52/2019: Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for Fjellregionen – orientering om
status
Sak 53/2019: Sammen om rett aktivitet for alle - orientering
Sak 54/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021, arbeidsoppgaver og
organisering av arbeidet i regionrådet
Sak 55/2019: Valg til ulike organer
Sak 56/2019: NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk - høringsuttalelse
Sak 57/2019: Møteplan 2020
Sak 58/2019: Orienteringer
Sak 59/2019: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møte 06. november 2019

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 51/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. november 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 06. november 2019 ble sendt ut til deltakerne for
tilbakemeldinger, som er vanlig prosedyre. Det kom ingen innspill om endringer, men et par skrivefeil
er rettet opp i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. november 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 52/2019: Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for
Fjellregionen – orientering om status
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget godkjente på sitt møte i juni «Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for
Fjellregionen». Planen kan leses her:
http://www.fjellregionen.no/6074.6068.Styrende-dokumenter.html
Regionrådgiver vil orientere om status for arbeidet med de tiltak administrasjonen har ansvar for,
inkludert nye hjemmesider.
Arbeidsgruppa med kommunikasjonsansvarlige i kommunene hadde en gjennomgang 25. november,
og det vil bli rapportert fra denne samlingen.
Ordførerne anmodes om å orientere om status for de tiltakene i planen kommunene har ansvar for.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 53/2019: Sammen om rett aktivitet for alle - orientering
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådgiver (nestleder i styringsgruppa) og prosjektleder Sergio Chavez vil orientere om
inkluderingsarbeidet som ble iverksatt i mars 2018 i samarbeid mellom Tynset Idrettsforening (TIF),
internasjonalt råd i Tynset kommune og Regionrådet for Fjellregionen.
Styret i TIF og styringsgruppa ønsker allerede nå at arbeidet skal fortsette etter våren 2021, og at flere
interesserte kommuner og/eller lag og foreninger inviteres til et samarbeid som kan startes tidligere
om det er interesse for dette.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 54/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021,
arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet i regionrådet
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådet for Fjellregionen gjorde på sitt møte 20. november 2019 følgende vedtak:
«Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjennomfører en prosess for rullering av
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021, som behandles i regionrådet våren 2020. Arbeidet
med å vurdere organiseringen av rådet og prioritering av oppgaver startes parallelt.»
Dette er ett av temaene på en felles samling med ordførere og rådmenn i forkant av arbeidsutvalgets
møte, og prosess vil bli diskutert i dette forumet. Konklusjoner fra denne samlingen vil derfor bli
oppsummert under behandlingen av saken i arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 55/2019: Valg til ulike organer
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådet for Fjellregionen og kommunene oppnevner representanter til en rekke råd og utvalg.
En oversikt, som ikke er fullstendig, kan leses i vedlegget til årsmeldingen for 2018, som kan leses
her:
http://www.fjellregionen.no/5106.1069.Arsmeldinger.html
I denne omgang bør det velges til representanter i tråd med oppstillingen under.
Fjellnettverket
Det skal velges to representanter med personlige vararepresentanter til rådsmøtet, som avvikles i
Oslo 25. februar.
I tillegg kan det utpekes en kandidat til styret, der det skal velges to representanter fra regionrådene
som er medlemmer. Avtroppende styremedlem Ragnhild Aashaug sitter i valgkomiteen. Det er en
forventning om at det stilles administrative ressurser til disposisjon for styremedlemmene, og
regionrådgiver Rune Jørgensen har deltatt aktivt i dette arbeidet de siste årene.
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Regionrådet skal utpeke ett styremedlem/varamedlem, som i tråd med praksis innkalles til
styremøtene uavhengig av formell status – som avtales mellom de fire regionrådene i Hedmark som er
medlemmer.
Vedkommende som velges kan utpekes som kandidat til vervene som leder eller nestleder, men
Regionrådet for Fjellregionen kan også foreslå en annen kandidat til disse vervene.
Fylkesordfører Arnfinn Nergård i Hedmark er i dag leder med Gunnar A. Gundersen i Glommen Skog
som nestleder. Regionrådgiver Rune Jørgensen er daglig leder.
Vegforum RV3
Dette organet er ikke formalisert, men har den siste tiden hatt tidligere Alvdal-ordfører Johnny Hagen
som leder med regionrådgiver Terje Røe i Sør-Østerdal som sekretær.
Forumet bør etter regionrådgivers vurdering formaliseres med leder og nestleder som minimum.
Derfor bør det utpekes en kandidat fra Regionrådet for Fjellregionen til leder eller nestleder.

Vannområdene Glomma og Grensevassdragene
Regionrådet for Fjellregionen skal oppnevne representanter til vannområdeutvalgene for Glomma og
Grensevassdragene, som Fylkesmannen i Innlandet er sekretariat for.
Det kan velges en representant til hvert av vannområdene, eller en felles representant.
Den siste perioden har tidligere ordfører Norvald Illevold i Rendalen med tidligere ordfører Hilde F.
Tveråen i Folldal som vararepresentant, vært representant for vannområde Glomma.
For vannområdet Grensevassdragene har ordfører Runa Finborud i Os vært representant med
tidligere ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga som vararepresentant.
Regionrådgiver er usikker på møtefrekvens og arbeidsmengde i disse utvalgene.
Forslag til vedtak blir lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 56/2019: NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk - høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Finansdepartementet har sendt på høring en offentlig utredning fra et såkalt ekspertutvalg om
skattelegging av vannkraftverk. Dokumentene kan i sin helhet leses her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201916-skattlegging-avvannkraftverk/id2670665/
Finansdepartementet skriver selv i sin pressemelding i forbindelse med presentasjonen:
«Utvalget har kommet med forslag som vil gi selskapene insentiv til å gjennomføre lønnsomme
investeringer. Det blir dermed større verdier som kan fordeles mellom selskap, staten, kommuner og
fylkeskommuner.
-

Utvalgets hovedfunn:
Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på
lønnsomheten i kraftverket. Det svekker selskapenes insentiv til å investere og lønnsomme ressurser
kan gå tapt.
Med en nøytral grunnrenteskatt vil selskapene ha insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer.
Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, på like vilkår som øvrig næringsliv.
Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift samt å normalisere
eiendomsskatten for vannkraftverk. Grunnrenteskattesatsen må økes fra 37 til 39 prosent, hvis de
samlede offentlige inntekter skal holdes uendret.
Forslagene vil isolert sett redusere kraftinntektene til kommuner og fylkeskommuner. En ønsket
fordeling mellom staten, kommuner og fylkeskommuner kan fortsatt oppnås ved egne ordninger for
omfordeling av inntekter. Dette bør vurderes nærmere ved oppfølging av utvalgets forslag.
Utvalget anbefaler også andre justeringer i skattevilkårene for vannkraft. Nedre grense i
grunnrenteskatten reduseres fra 10 000 til 1 500 kVA. Inntekter fra opprinnelsesgarantier inkluderes i
grunnrenteskatten. Friinntektsrenten i grunnrenteskatten skal være en risikofri rente, men utvalget er
delt i hvordan denne risikofrie friinntektsrenten bør fastsettes.
Videre anbefaler utvalget å endre grunnlaget for eiendomsskatt til skattemessig verdi av driftsmidler
der produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettigheter ikke inngår i grunnlaget. Utvalget
anbefaler også at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt
for vindkraftverk.»
Regionrådgiver mener at forslagene bør avvises, siden det er mer sannsynlig at de vil motvirke
samfunnsnyttige investeringer enn å gi intensiver - som mandatet gikk ut på.

Regionrådgiver vil spesielt framheve følgende begrunnelser:
-

-

Som det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om å skjerpe grunnrenteskatten
innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner. Vertskommunene vil på den annen
side tape 3,66 milliarder kroner dersom konsesjonsavgiftene og konsesjonskraften avvikles og
eiendomsskattereglene blir endret til skattemessig verdi.
Omfordelingen er dramatisk og gjelder ikke kun for nye utbygginger, men også for allerede foretatte
utbygginger, nye som gamle. Dette er et brudd på den samfunnskontrakten som ligger til grunn for de
foretatte utbyggingene.
Utvalget har ikke foreslått noen form for kompensasjon til de kommuner og fylkeskommuner som vil
lide tap på utvalgets forslag, men henvist fordelingsspørsmål til departementet, og dermed gjøre dette
avhengig av budsjettvedtak i Stortinget med fare for manglende langsiktighet.
Inntektstapet i millionklassen for flere av kommunene i Fjellregionen kan gi meget dramatiske kutt i
nødvendige og lovpålagte tjenestetilbud til innbyggerne.
Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte kommuner for de
naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til storsamfunnet. Lokalsamfunnene må få sin
rettmessige del av verdiskapningen dette gir.
Utvalget overser at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at formålet med konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som vannkraftproduksjonen i
konsesjonsperioden gir opphav til. Høyere kraftpriser gir høyere verdiskaping.
Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens
kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har et
legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i
kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de inngrep vannkraftkraftutbygging representerer øke.
I stedet for å følge forslagene til utvalget, som har medført at det er varslet full stans i videre
vannkraftutbygginger, bør regjeringen fremme forslag som både stimulerer lokalsamfunn og næringsliv
til å satse mer på tiltak som bidrar til nødvendige omstillinger for å nå nasjonale og internasjonale
klimamål Norge har forpliktet seg til å arbeide etter.
Utbygginger og bruk av naturressursene må skje på en slik måte at den unike lokale oppslutningen
ikke forvitrer gjennom beslutninger som flytter enda større verdier fra lokalsamfunnene der de skapes,
til sentrale myndigheter og selskaper.
Regionrådgiver registrerer at det blant annet er spilt inn forslag om endringer i innretningen av
grunnrenteskatten og at eiendomsskatteverdsettelsen av småkraftverk skjer etter markedsverdi.
Det er også avgjørende at regjeringen sørger for at det etableres ordninger som sikrer de berørte
lokalsamfunn inntekter fra vindkraft, enten det er på sjø eller land.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene i NOU 2019:16 om å avvikle
de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Det samme gjelder
forslaget om endret verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må
kunne ta stilling til dette uten videre utredninger, og foreslå ordninger med fordeling av
verdiskapningen som stimulerer til flere lokale tiltak for å nå klimamålene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Finansdepartementet og aktuelle stortingspolitikere.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 57/2019: Møteplan 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Med bakgrunn i de nødvendige diskusjoner og saksbehandlinger som må gjennomføres om
strategiplan, arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet i regionrådet, etableringen av Innlandet
fylkeskommune og en rekke andre saker, velger regionrådgiver å foreslå en møteplan for 2020 bygd
på samme prinsipp som tidligere med møte hver måned for arbeidsutvalget og to møter i regionrådet,
med unntak av at det ikke er lagt inn AU-møter i juli og august.
Mai-møtet er lagt til mandag 4. mai av hensyn til møter i hovedutvalgene i Innlandet fylkeskommune
den onsdagen. Av hensyn til utsendelse av saksdokumenter til møtet i regionrådet senere i måneden,
som blant annet må behandle regnskapet for 2019, kan ikke dette utsettes.
Etter nødvendige avklaringer kan møteplanen ellers endres om det er formålstjenlig.
I forslaget er det tatt hensyn til vedtatt møteplan for Innlandet fylkeskommune og andre større
arrangementer der regionrådet bør være representert. Det er derfor viktig å få avklart under
behandlingen av saken om det er andre kjente hensyn som bør tas.
Dersom partnerskapsavtale blir vedtatt med tilleggsavtale om overgangsordning, skal Innlandet
fylkeskommune delta på 4-6 møter i året. Hvilke møter fylkeskommunen skal forplikte seg til å delta
på, kan avklares når dette er klart.
Med disse forutsetningene foreslås følgende møteplan:
Måned

AU

Januar

Onsdag 08.

Februar

Onsdag 12.

Mars

Onsdag 04.

April

Onsdag 01.

Mai

Mandag 04.

Juni

Onsdag 10.

Regionråd

Merknad/annet
Agenda Innlandet Hamar 14. januar
Årsmøte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Tynset 15. januar
«Vi bygger Innlandet» Otta 16.januar
Skapende Ungdomsmesse Røros 5. februar
Kommunalkomiteen – møte Røros 18. februar
Rådsmøte Fjellnettverket 25. februar
Hematt i Oslo 27. mars

Onsdag 20.

Strategiplan, regnskap mm i regionrådet
Fjellkonferanse 26.-28. mai

Juli
August
September

Onsdag 09.

Oktober

Onsdag 07.

November

Onsdag 04.

Desember

Onsdag 02.

Forslag til vedtak:
Forslag til møteplan vedtas.

Klimatoppmøte for ungdom, dato ikke endelig
fastsatt
Onsdag 18.

Budsjett, handlingsplan mm i regionrådet

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.12.2019
Sak 58/2019: 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
Politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er invitert til AU-møte i januar
eller annen passende dato for orientering og dialog om Distriktsmeldingen, som ble lagt fram i
høst og skal behandles i Stortinget
-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3

-

Jernbane
Årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 15. januar på Tynset med besøk av SJ
Norge

-

Fly

-

Reiseliv

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Ny reiselivsplan i Tynset kommune

Næringsutvikling
Møte i referansegruppa 26. november
Kompetanseutvikling
Brev om spisset toppidrett er sendt fylkestinget i Innlandet, som skal behandle forslag fra påtroppende
fylkesrådmann om å legge ned tilbudet på Tynset og i Elverum og Stange
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Orienteres under sak 52/2019
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Andre aktuelle saker

Sak 59/2019: Eventuelt

