PROTOKOLL fra møte 04/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

04. mai 2020, fjernmøte på Teams

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet,
Henning Dalbakk (for Linda Døsen), Mona Murud og Kjersti Bjørnstad.
Forfall:

Linda Døsen og Hedda Johansen

Andre tilstede:
.

Rune Jørgensen, Trond Carlsson og Anne Lise Trøen.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 19/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 04. mars 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. mars 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. mars 2020 godkjennes.

Sak 20/2020: Klimakur 2030 – høringsuttalelse (behandlet per mail pga frist)
Denne saken ble behandlet per mail på grunn av høringsfristen. Det kom ingen forslag til endringer.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene i «Klimakur 2030» om blant
annet å redusere produksjonen av rødt kjøtt, som vil redusere landbruksproduksjonen med
fare for brakklegging av deler av landet.
Myndighetene og landbruks- og skognæringen må fortsette arbeidet for en politikk som øker
sjølbergingsgraden og beredskapen, slik at vi møter uforutsette hendelser nasjonalt og
internasjonalt med mer trygg lokal matproduksjon. Tiltakene må tilpasses de lokale
forutsetningene for produksjon.
Hele Solør- og Rørosbanen må elektrifiseres så snart som mulig.
Det vises for øvrig til saksutredningen med flere mulige positive tiltak som bidrag til å nå
klimamålene.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene i «Klimakur 2030» om blant
annet å redusere produksjonen av rødt kjøtt, som vil redusere landbruksproduksjonen med
fare for brakklegging av deler av landet.
Myndighetene og landbruks- og skognæringen må fortsette arbeidet for en politikk som øker
sjølbergingsgraden og beredskapen, slik at vi møter uforutsette hendelser nasjonalt og
internasjonalt med mer trygg lokal matproduksjon. Tiltakene må tilpasses de lokale
forutsetningene for produksjon.
Hele Solør- og Rørosbanen må elektrifiseres så snart som mulig.
Det vises for øvrig til saksutredningen med flere mulige positive tiltak som bidrag til å nå
klimamålene.
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Sak 21/2020: Innlandsstrategien 2020-2024 – høringsuttalelse
Bjørnar Tollan Jordet informerte om at det i fylkesutvalget er signalisert at man ønsker færre planer og
et mer helhetlig planverk enn tidligere i de to fylkeskommunene som ble slått sammen fra 1. januar.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de foreslåtte utviklingsmålene i
Innlandsstrategien, ber om at omfanget av regionale planer reduseres og at arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres først. Det er også avgjørende at samhandlingen med
kommunene utvikles for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå målene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de foreslåtte utviklingsmålene i
Innlandsstrategien, ber om at omfanget av regionale planer reduseres og at arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres først. Det er også avgjørende at samhandlingen
med kommunene utvikles for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå målene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 22/2020: Domstolstrukturen – høringsuttalelse
I ordskiftet ble det understreket at politikerne har en jobb å gjøre i forhold til det videre arbeidet med
dette forslaget i regjeringen og eventuelt Stortinget.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene fra Domstolkommisjonen og Justisog beredskapsdepartementet om endringer i domstolstrukturen.
Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett må opprettholdes samlokalisert på Tynset, og
det må vurderes om nedslagsfelt og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt på i innspillet til
Domstolkommisjonen i mai 2019.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene fra Domstolkommisjonen og
Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i domstolstrukturen.
Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett må opprettholdes samlokalisert på
Tynset, og det må vurderes om nedslagsfelt og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt
på i innspillet til Domstolkommisjonen i mai 2019.

Sak 23/2020: Regnskap 2019
Rune Jørgensen gjorde under sin gjennomgang oppmerksom på at det det er en feil i teksten. Det står
at utgiftene er nesten 700.000 lavere enn budsjettert. Det riktige er nesten 600.000 kroner, og dette
rettes opp to steder i årsmeldingen også.
Det er også dialog mellom regnskapsfører og revisor om det som kan se ut til å være en feil i en note,
som eventuelt også justeres.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors
godkjennelse: «Regnskapet for 2019 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 709.587 kroner overføres disposisjonsfondet.

Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2019.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2019 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 709.587 kroner overføres disposisjonsfondet.

Sak 24/2020: Årsmelding/årsberetning 2019
Rune Jørgensen kommentere enkelte kapitler og viste til informasjonen gitt under behandlingen av
regnskapet.
Forslag til vedtak:
1.Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2019, som også er årsberetning for 2019.
2.Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors
godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2019 godkjennes som årsberetning for 2019.»
Vedtak:
1.Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2019, som også er årsberetning for 2019.
2.Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors
godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2019 godkjennes som årsberetning for 2019.»

Sak 25/2020: Bevilgning til arbeidet med koronapandemi-tiltak gjennom
Regionrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen informerte om at hjelpeteamet for næringslivet har vært i dialog med i overkant av
130 bedrifter og bistått med flere søknader, spesielt til bedriftsintern opplæring. Både Rørosregionen
Næringshage og Klosser Innovasjon regner med at flere bedrifter kan ta del i deres ordinære
aktiviteter framover.
Kontakten med kulturaktørene har blant annet vist at det er store utfordringer i forhold til grendehus og
samfunnshus, og det arbeides med flere tiltak.
Det er ønskelig å fortsette arbeidet med hjelpeteamet en tid framover og samtidig støtte opp om
utviklingsarbeid i regi av Destinasjon Røros, som også hensyntar Rendalen og Folldal der
kommunene ikke har samarbeidsavtaler med selskapet.
Regionrådgiver regner med at alt dette kan gjennomføres innenfor den foreslåtte økonomiske
rammen. Noen uklarheter i tildelinger av midler fra Innlandet fylkeskommune til Klosser Innovasjon,
Rørosregionen Næringshage og Destinasjon Røros gjør at det er ønskelig at regionrådet deltar
økonomisk uavhengig av fylkeskommunale bidrag.
Trond Carlsson opplyste at Innlandet fylkeskommune har mottatt søknader på totalt 86 millioner
kroner til ulike støtteordninger, og dette er langt mer enn det som, står til disposisjon.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget bevilger inntil 600.000 kroner til arbeidet med koronapandemi-tiltak i regi av
regionrådet. Budsjettposten «Andre utviklingstiltak» reduseres tilsvarende.
Regionrådgiver får fullmakt til å disponere midlene etter dialog med politisk ledelse.
Vedtak:
Arbeidsutvalget bevilger inntil 600.000 kroner til arbeidet med koronapandemi-tiltak i regi av
regionrådet. Budsjettposten «Andre utviklingstiltak» reduseres tilsvarende.
Regionrådgiver får fullmakt til å disponere midlene etter dialog med politisk ledelse.

Sak 26/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Runa Finborud informerte om at hun etter dialog med regionrådgiver ønsket å endre forslaget til
vedtak, slik at behandlingen av Strategisk plan kan skje før sommerferien.
Det er noe uklart om behandlingen av regnskap og årsmelding/årsberetning kan vente i forhold til
formelle krav, og dette sjekkes derfor ut før endelige datoer fastsettes.
Møtedeltakerne samlet seg til et omforent vedtak.
Forslag til vedtak:
Behandlingen av Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen utsettes. Regionrådets møte
gjennomføres i mai med en første erfaringsutveksling om arbeidet med koronapandemien.
Arbeidsutvalget legger en plan for videre arbeid etter dette.
Vedtak:
Regionrådets planlagte møte i mai gjennomføres hvis nødvendig for å behandle regnskap og
årsmelding/årsberetning. Det gjennomføres regionrådsmøte i slutten av juni for å behandle
Strategisk plan og eventuelt andre saker.

Sak 27/2020: Orienteringer
Det skal normalt rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til
de ulike saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte, men dette ble ikke gjennomført på grunn
av koronapandemi-situasjonen.
Rune Jørgensen informerte om at før saken om eventuell nedleggelse av tilbud ved Storsteigen og
Nord-Østerdal videregående skole for et par uker siden ble kjent, et forslag som ble stoppet av utvalg
for utdanning i Innlandet fylkeskommune, hadde administrasjonen forberedt en konferanse for å sette
søkelys på framtidig tilbudsstruktur og rekruttering til viktige samfunnsmessige utdanningstilbud.
Dette er nå endret til at det er iverksatt et arbeid for å kartlegge den faktiske situasjon og invitere
mange til å komme med innspill til hva som bør gjøres framover. Framdriften er noe usikker, og det vil
bli informert om dette på neste møte.
Henning Dalbakk orientere om arbeidet med et alternativ til årets TV-aksjonen, som kommunene ikke
ønsker å bidra til. Det er blant annet iverksatt arbeid for å avklare juridiske og praktiske spørsmål.
Arbeidsgruppa arbeider videre med dette etter flere innspill om hvordan dette kan løses.

Sak 28/2020: Eventuelt
Runa Finborud tok opp henvendelse fra Innlandet politidistrikt om felles forliksråd, der det foreslås at
Stor-Elvdal og Engerdal blir en del av forliksrådet i Nord-Østerdal. Kommunene bør ikke velge nye
medlemmer før dette er avklart.
Henvendelsen håndteres på neste møte i felles politiråd.
Kristin Langtjernet reiste spørsmål om tiltak fra FARTT-kommunene (alle medlemskommunene i
regionrådet med unntak av Os) om å opprette inntil 30 sengeplasser som eventuelt tillegg til
kapasiteten ved Tynset sykehus under koronapandemien, burde behandles politisk.
Merete Myhre Moen sjekker status med rådmenn, og saken håndteres videre av kommunene.

