PROTOKOLL fra møte 05/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

06. juni 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Ragnhild Aashaug, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Runa Finborud, Svein Kjetil Bjørnseth (for Norvald Illevold), Jan
Håvard Refsethås, Hans Vintervold og Kristine Feragen.
Observatører fra Trøndelag: Karin Bjørkhaug og Ingvill Dalseg.
Forfall:

Hedmark fylkeskommune og Arild Einar Trøen.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen.
Under sak 27/2018, som ble behandlet først, representerte Ulf Dahl, Stein
Erik Granhaug og Kjell Skaugen Forsvaret, og rådmennene Marius Jermstad,
Torill Tjeldnes og Siv Stuedal Sjøvold deltok.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 26/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 02. mai 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 02. mai godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 02. mai godkjennes.

Sak 27/2018: Orientering om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
Ulf Dahl fra FLO orienterte om øvelsen, svarte på spørsmål og ble supplert av Granberg/Skaugen.
Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.
I dialogen ble det blant annet stilt spørsmål ved at det planlegges at installasjoner for eksempel i
forhold til kommunikasjon skal tas ned etter at øvelsen er over, og det bør følges opp av
kommunene/regionrådet om dette kan bli stående av beredskapshensyn og for utbygging av
infrastruktur i kommuner der dette er aktuelt.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 28/2018: Henvendelse fra OS SV om regionreformen
Ordfører Runa Finborud orienterte om spørsmålene fra Os SV om eventuelle utredninger om en
samlet inntreden i Trøndelag for kommunene i Fjellregionen og/eller en egen utredning for Os.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.

Vedtak:
Arbeidsutvalget ser ikke at det er grunnlag for å iverksette en felles utredning om en samlet
inntreden i Trøndelag for kommunene i Fjellregionen på det nåværende tidspunkt.

Sak 29/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rune Jørgensen orienterte
- fra Fjellkonferansen og rådsmøte i Fjellnettverket på Fagernes, der det var fokus på mat,
reiseliv og politikk med blant annet presentasjon av fjellindeksen (som regionrådet ble
orientert om 23. mai).
- om siste nasjonale samling i Byregionprogrammet, der Fjellregionen er med gjennom
prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen». Rapportene
fra de andre over 30 deltakende regionene i landet forteller i stor grad om fokus på
utarbeidelse av felles strategiske planer, næringsplaner og etablering av felles enheter for
arbeid med næringsutvikling.
- om fellesmøte for internasjonale råd i fire av kommunene, der det arbeides for å etablere
et fellesorgan til hjelp og støtte for rådene.
- om at arbeidsutvalget i fellesnemda for sammenslåingen av Hedmark og Oppland har
vedtatt at det skal opprettes ei referansegruppe med lederne av regionrådene uten
administrativ deltakelse
Ragnhild Aashaug orienterte om at Fjellnettverket har deltatt på høring i Stortinget om
revidert nasjonalbudsjett med hovedfokus på funn fra fjellindeksen og behov for utbygging
av bredbånd.
Hans Vintervold orienterte om at sivile tjenester ved Røros (og andre) lensmannskontorer
nå legges ned, og at det må gjøres en politisk jobb om dette ikke skal føre til dårligere
tjenester for innbyggerne.

-

FV 30/andre fylkesveier
Jan Håvard Refsethås orienterte om arbeidet og at det tas sikte på å fremme en søknad til
høsten om bompengefinansiert utbygging av FV30.

-

RV3
Johnny Hagen orienterte om møte i Vegforum RV3, som har spesiell fokus på Tunna bru og
Lonåsen. Arbeidsutvalget i forumet utvides med regionrådleder Merete Myhre Moen og
Arild Olsbakk fra Norsk Lastebileierforbund.

-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om at Jernbaneforum Midt-Norge støtter nå aktivt målet om
elektrifisering av Røros- og Solørbanen, og at det det sannsynligvis blir et møte med
statsråd Ketil Solvik-Olsen fredag 22. juni på toget fra Elverum til Alvdal.

-

Fly
Hans Vintervold orienterte om at Lufthavrådet og Røros kommune har levert innspill til ny
anbudsrunde med blant annet ønske om at Oslo-Røros skal bestå som eget ruteområde og
at tilbudet utvides til tre daglige rotasjoner. Regionrådet har også levert et innspill som
støtter opp om dette.
Det arbeides videre politisk i forhold til rullebanen og mulighetene for chartertrafikk.

-

Reiseliv
Ragnhild Aashaug orienterte om at det er arbeidet med å få startet et arbeid i forhold til
skilting i regionen, men dette har så langt ikke gitt resultater.
Det er invitert til møte i regionalt partnerskap for opplevelsesnæringene i Hedmark etter
sommerferien. Hilde Frankmo Tveråen med Norvald Illevold som vara er representant fra
regionrådet. Siden Ragnhild Aashaug er ansvarlig for saksfeltet sammen med Hilde F.
Tveråen, er det et spørsmål om Ragnhild Aashaug skal overta plassen til Norvald Illevold.
Konklusjon: Ragnhild Aashaug overtar varaplassen, og administrasjonen gir beskjed
til HFK om endringen.

-

Primærnæringen
Ragnhild Aashaug orienterte om at det er levert et innspill til Høyskolen Innlandet om
høyskoletilbud innen jordbruket etter konsultasjon med medlemmer i referansegruppa.

-

Kollektivtilbudet
Hilde Frankmo Tveråen orienterte om at Hedmark Trafikk planlegger et noe bedre
busstilbud etter sommeren mellom Tynset og Røros, Folldal og Tynset, et nytt tilbud mellom
Tynset og Trondheim (som gir to avganger hver vei) og bestillingsrute mellom Folldal og
Hjerkinn til alle togavganger. Dialogen med HT om dette fortsetter.

-

Bredbånd
Ikke noe nytt siden sist.

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen orienterte om høring fra NVE om forskrift om utbygginger av Trafo-kiosker,
som vil bety at utbyggerne skal ta alle kostnader. Det kan være en konsekvens av dette at for
eksempel etablering av datasentre i beste fall blir mye vanskeligere.
Dette er en høring som svært få kommuner har registrert og gitt uttalelser til, og det arbeides for å
få forlenget høringsfristen/stoppe endringen og hun oppfordret til engasjement i saken.
Tidsrammen for møtet tillot ikke flere orienteringer, men i innkallingen var det vist til:

Kompetanseutvikling
Regionkoordinator-stillingen i 50 prosent blir besatt
To klasser i restaurant- og matfag starter opp ved NØVGS til høsten, inkludert VG2 kokk og servitør

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Speed-date gjennomføres i Trondheim 7. juni

Ungdomsrådet for Fjellregionen

Sak 30/2018: Eventuelt
Rune Jørgensen informerte om at det er problematisk å starte arbeidet med handlingsplan og
budsjett for 2019 samt økonomiplan, siden det må skje flere avklaringer i henhold til gjeldende
handlingsplan.
Konklusjon: Det gjennomføres et arbeidsmøte for arbeidsutvalget onsdag 22. august.
Administrasjon og leder utarbeider plan for dagen som også omfatter arbeid i forhold
til sammenslåingen av Hedmark og Oppland.

