PROTOKOLL fra møte 07/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

05. september 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Johnny Hagen (forlot møtet under behandlingen av sak
35/2018), Hilde Frankmo Tveråen, Runa Finborud, Bjørn Salvesen (for Hans
Vintervold) og Hanne Varhaug Søberg.
Forfall:

Ragnhild Aashaug, Norvald Illevold, Jan Håvard Refsethås, Hans Vintervold
(Bjørn Salvesen møtte), Arild Einar Trøen, fylkesrådet i Hedmark,
Ungdomsrådet for Fjellregionen og Trøndelag fylkeskommune.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Hanne Varhaug Søberg avsto fra å stemme under behandlingen av sakene 32/2018 og 33/2018.

Sak 31/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 06. juni 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. juni godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. juni godkjennes.

Sak 32/2018: «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030» i
Hedmark – høring
Hanne Varhaug Søberg informerte om at Hedmark og Oppland fylkeskommuner hadde vurdert om
arbeidet med flere planer skulle fortsette eller stoppes for å konsentrere innsatsen om felles planer
for Innlandet. Konklusjonen ble at arbeidet skulle fortsette og planer samkjøres på et senere
tidspunkt.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til vurderingene i saksutredningen, som sendes
som høringsuttalelse til Hedmark fylkeskommune til «Regional plan for kompetanse og arbeidskraft
i Hedmark 2019-2030», med kopi til Trøndelag fylkeskommune.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til vurderingene i saksutredningen, som
sendes som høringsuttalelse til Hedmark fylkeskommune til «Regional plan for kompetanse
og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030», med kopi til Trøndelag fylkeskommune.

Sak 33/2018: Trøndelagsplanen 2018-2030 – høring
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Trøndelagsplanen i større grad bør ta
hensyn til samhandling på tvers av fylkeskommunene. Dette er for noen områder beskrevet i
saksutredningen, som sendes Trøndelag fylkeskommune som høringsuttalelse til
«Trøndelagsplanen 2018-2030» med kopi til Hedmark/Innlandet fylkeskommune.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at Trøndelagsplanen i større grad bør
ta hensyn til samhandling på tvers av fylkeskommunene. Dette er for noen områder
beskrevet i saksutredningen, som sendes Trøndelag fylkeskommune som høringsuttalelse
til «Trøndelagsplanen 2018-2030» med kopi til Hedmark/Innlandet fylkeskommune.

Sak 34/2018: Valg av medlem til styringsgruppa for «Kompetanse 2020 –
rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
Merete Myhre Moen foreslo at Runa Finborud velges som medlem til styringsgruppa med henne
selv som vararepresentant.
Forslag til vedtak:
……………….. velges som regionrådets representant i styringsgruppa for «Kompetanse 2020 –
rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen». ……………………velges som
vararepresentant.
Vedtak:
Runa Finborud velges som regionrådets representant i styringsgruppa for «Kompetanse
2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen». Merete Myhre Moen velges
som vararepresentant.

Sak 35/2018: Videre arbeid i forhold til regionreformen og samhandling med
Trøndelag og Innlandet
Merete Myhre Moen informerte fra samling for regionrådsledere i Hedmark og Oppland sist fredag,
der det ble diskutert hvordan samarbeidet mellom Innlandet fylkeskommune og
regionrådene/kommunene skal være.
Det legges nå en plan for det videre arbeidet.
Bjørn Salvesen informerte om status i Trøndelag.
Dialogen konkluderte med at første tiltak nå bør være en dialog med sittende fylkespolitikere i
Hedmark og Trøndelag for å presentere viktige saker for Fjellregionen og diskutere utfordringer og
muligheter. Regionrådsleder og regionrådgiver klargjør noen utfordringer til diskusjonen.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Regionrådsleder inviterer fylkespolitikerne fra Hedmark og Trøndelag til et dialogmøte i
forkant av neste møte i arbeidsutvalget for å presentere viktige saker for Fjellregionen og
diskutere utfordringer.

Sak 36/2018: Budsjett 2019 – orientering og drøfting
Regionrådgiver orienterte om skisser til budsjett for neste år, der noen av utfordringene er drift av
høyskoletilbudet og entreprenørskapsarbeidet i skolene/Skapende Ungdomsmesse. Det arbeides
videre fram mot framleggelse på neste møte i arbeidsutvalget.
Det var varslet at eventuelt forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 37/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Det ble rapport fra referansegruppa i forbindelse med etableringen av Innlandet
fylkeskommune under behandlingen av sak 35/2018.

-

FV 30/andre fylkesveier
Ingen ny rapport.

-

RV3
Alvdal kommune tok initiativ og fikk endret planene om stenging av RV3 i høst.

-

Jernbane
Dialogmøte med samferdselsministeren gjennomført på togtur på Rørosbanen i juni av
leder og nestleder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.
Nesten hele styret deltok på kontaktmøte med Nordland 24. august, og det utarbeides en
felles erklæring fra dette møtet.

-

Fly
Utredning om næringslivets behov for en tredje rotasjon på Røros og samfunnsanalyse fra
Transportøkonomisk Institutt under utarbeidelse, finansiert gjennom «Tynset og Røros som
motorer i regional utvikling i Fjellregionen»

-

Reiseliv
Ingen deltakelse på møte i regionalt partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark på
møte kommende mandag.

-

Primærnæringen
Flere initiativ tatt i sommer både i forhold til utfordringene i forhold til tørke og rovdyr.
Norvald Illevold deltar på møte i dag med statsministeren om rovdyrproblematikken. Det må
arbeides videre gjennom de politiske partiene med disse problemstillingene.

-

Kollektivtilbudet
Ikke nye aktivitet siden sist.

-

Bredbånd
Ingen ny rapport.

Næringsutvikling
Ingen ny rapport.

Kompetanseutvikling
Arbeidet med sykepleier-utdanning pågår. Styringsgruppa har møte denne uke. Et tilbud er
avhengig av at drift av TSH sikres og at HINN får flere studieplasser gjennom
statsbudsjettet.
Det står fortsatt søkere med voksenrett på venteliste for plass ved NØVGS.

Kommunikasjon
- Intern kommunikasjon
- Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Ingen ny rapport.

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Høstmøte 5. oktober med «klimatoppmøte» og valg av ny leder. Ingen kandidat klar og
regjonrådgiver ber om bistand til å få fram forslag til kandidater.

Sak 38/2018: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

