PROTOKOLL fra møte 05/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

10. mai 2021

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien/digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud (forlot møtet under behandlingen av sak 44/2021), Kristin
Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet, Linda Døsen, Mona
Murud og Kjersti Bjørnstad (forlot møtet etter behandlingen av sak 38/2021).
Forfall:

Ole Einar Dalen

Andre tilstede:

Truls Gihlemoen, Anne Lise Trøen, Trond Carlson og Rune Jørgensen.
Bersvend Salbu, Anette Friis Pedersen, Beate Hjertager og Anne Kristin Rodal
deltok under behandlingen av sak 36/2021

Sak 34/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Runa Finborud ba om å få behandlet forslag til uttalelse om jordbruksoppgjøret og henvendelse fra
Røros-ordføreren om innkjøp av lokalmat under eventuelt.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 35/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 7. april 2021
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. april 2021 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. april 2021 godkjennes.

Sak 36/2021: Orientering fra Anno Museum om bygningsvernrådgiver
Bersvend Salbu orienterte, og hans presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering, og videre arbeid avtales direkte med kommunene.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering, og videre arbeid avtales direkte med kommunene.
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Sak 37/2021: Regnskap 2020
Rune Jørgensen orienterte, og informerte om en feil i saksutredningen. Det er ikke nødvendig å legge
inn 180.000 kroner til Ungdomskonferanse for Fjellungdom ved revidering av budsjett 2021, fordi det
allerede ligger inne et balansert budsjett med 290.000 kroner i inntekter og utgifter.
Han ba derfor om at i punkt 4 i forslaget til vedtak endres beløpet fra 310.000 til 130.000 kroner.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2020 slik det framgår av tabellen i saksutredningen.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai: «Regnskapet for 2020
godkjennes»
3. Det regnskapsmessige resultatet på 1.629.907 kroner overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond.
4. Budsjettet for 2021 økes med 310.000 kroner i tråd med saksutredningen ved revidering,
finansiert fra disposisjonsfond/partnerskapsfond.

Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2020 slik det framgår av tabellen i
saksutredningen.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai: «Regnskapet for
2020 godkjennes».
3. Det regnskapsmessige resultatet på 1.629.907 kroner overføres til
disposisjonsfond/partnerskapsfond.
4. Budsjettet for 2021 økes med 130.000 kroner i tråd med saksutredningen ved
revidering, finansiert fra disposisjonsfond/partnerskapsfond.

Sak 38/2021: Årsmelding 2020
Runa Finborud og Rune Jørgensen kommenterte noen av punktene i forslaget til årsmelding.
Bjørnar Tollan Jordet informerte om at Jo Esten Trøan har overtatt for Leif Vingelen som
opposisjonens representant i regionrådet, og dette redigeres inn i forslaget.

Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2020, som også er årsberetning for 2020.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai :«Årsmelding 2020
godkjennes som årsberetning for 2020.»
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2020, som også er årsberetning for 2020.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte 26. mai :«Årsmelding
2020 godkjennes som årsberetning for 2020.»

Sak 39/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022
Rune Jørgensen orienterte om at etter at sakspapirene ble lagt ut, er det kommet innspill fra Livestock
om at Hematt bør «være en naturlig del av handlingsplanen til regionrådet».

Videre behandler fylkesutvalget i Innlandet en sak om uttalelse 11. mai med positive tilbakemeldinger
uten konkrete endringsforslag, men det heter at «Handlingsplanen bør tydeligere beskrive
sammenhengen mellom regionrådets plan og de økonomiske virkemidlene som ligger i
partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunene.» Dette bør det være mulig å følge opp
ved neste rullering.
Bjørnar Tollan Jordet orienterte om at under drøftingen i kommunestyret i Tolga framkom det i all
hovedsak støtte til det utsendte forslaget.
Runa Finborud gjorde oppmerksom på skrivefeil i forslaget til vedtak, det skal være handlingsplanen
for 2021-2022.
Rune Jørgensen gjennomgikk utsendt vedlegg med regionrådgivers vurderinger av innspillene, som
konkluderte med ett forslag om en endring om at det legges inn ett nytt punkt:
-

Ta initiativ til et samarbeid mellom kommunene og næringslivet om sommerjobber for ungdom
Ansvar: Arbeidsutvalget i samarbeid med Ungdomsrådet for Fjellregionen.

Bjørnar Tollan Jordet foreslo at «samarbeid» endres til «samtaler», noe som ble bifalt.

Forslag til vedtak:
Endringer som framkom under behandlingen av saken i arbeidsutvalget innarbeides i forslaget til
Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-21, og legges fram for regionrådet 26. mai med
følgende forslag til vedtak: «Handlingsplanen for 2020-2021 vedtas».
Vedtak:
Endringen som framkom under behandlingen av saken i arbeidsutvalget innarbeides i forslaget
til Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22, og legges fram for regionrådet 26.
mai med følgende forslag til vedtak: «Handlingsplanen for 2021-2022 vedtas».

Sak 40/2021: Ny organisering av Regionrådet for Fjellregionen
Bjørnar Tollan Jordet orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa og forslaget til samarbeidsavtale, som ble
gjennomgått i detalj.
Det ble enighet om følgende endringer, som legges inn i avtaleforslag som behandles av regionrådet
26.mai:
-

Navnet endres til Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal, uten Regionrådet for
Fjellregionen. Dette justeres i punkt 1.
I punkt 6 endres første setning til: Kommunene trer inn som likeverdige eiere av rådet.
I punkt 9 endres andre setning til: Ved oppløsning avtaler kommunene hvem som har ansvar
for oppbevaring av rådets arkiver.

Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Det ble utarbeidet et omforent forslag til vedtak, som fikk tilslutning.
Vedtak:
1. Justert forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene om «Interkommunalt politisk
råd for Nord-Østerdal» legges fram til behandling i Regionrådet for Fjellregionen
26.mai.
2. Det anbefales at regionrådet gjør følgende vedtak: «Regionrådet anbefaler kommunene
å vedta forslaget til samarbeidsavtale, som gjøres gjeldende fra 1. september 2021, og
ber om at saken behandles innen utgangen av juni».
3. Arbeidsutvalget har ansvar for at ny organisasjon er operativ fra 1. januar 2022.

Sak 41/2021: Handlingsprogram for fylkesveier 2022-25/27 – høring
Bjørnar Tollan Jordet foreslo at i forslaget til vedtak strykes formuleringen om Vegnettsplan, som fikk
tilslutning.
Det ble utarbeidet et omforent forslag om at det i omtalen av jernbaneundergangene legges inn at
detaljprosjektering må startes opp umiddelbart.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen står fast på sine prioriteringer av FV 30, FV 29,
FV 2222, FV 26/FV28 og FV27, slik det framgår av vedtak 9. september 2020.
Jernbaneundergangene på Tynset og i Alvdal må inn igjen i handlingsprogrammet for fylkesveier, og
FV 30 Koppang-Tynset oppgraderes fra C til B og FV 2222 Alvdal-Tolga oppgraderes fra D til C i
Vegnettsplanen.
Fylkeskommunen og staten må sammen ta ansvar for at nødvendige utbedringer av FV30 skjer
umiddelbart, og vurdere flere tiltak enn skisserte strakstiltak og planlagt asfaltarbeid utover året.

Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen står fast på sine prioriteringer av FV 30, FV 29,
FV 2222, FV 26/FV28 og FV27, slik det framgår av vedtak 9. september 2020.
Jernbaneundergangene på Tynset og i Alvdal må inn igjen i handlingsprogrammet for
fylkesveier, og detaljprosjektering må startes opp umiddelbart.
Fylkeskommunen og staten må sammen ta ansvar for at nødvendige utbedringer av FV30 skjer
umiddelbart, og vurdere flere tiltak enn skisserte strakstiltak og planlagt asfaltarbeid utover
året.

Sak 42/2021: Planprogram for tre regionale planer – høring
Bjørnar Tollan Jordet foreslo at det i forslaget til vedtak gjøres en endring i første setning der det
legges inn «differensierte tiltak i de ulike delene av Innlandet, som støtter opp om…». Dette fikk
tilslutning.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at arbeidet med de regionale planene må
resultere i differensierte tiltak som støtter opp om velfungerende og gode regionale tiltak og
organisasjoner.
Gjennom dialog må det tas grep som styrker samhandlingen med kommunene for å nå målene, som
overordnet oppleves som gode.
Arbeidsutvalget legger til grunn at flere konkrete tiltak kan diskuteres underveis i arbeidet med
planene, og viser for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at arbeidet med de regionale planene må
resultere i differensierte tiltak i de ulike delene av Innlandet, som støtter opp om velfungerende
og gode regionale tiltak og organisasjoner.
Gjennom dialog må det tas grep som styrker samhandlingen med kommunene for å nå målene,
som overordnet oppleves som gode.
Arbeidsutvalget legger til grunn at flere konkrete tiltak kan diskuteres underveis i arbeidet med
planene, og viser for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 43 /2021: Orienteringer
Bredbåndsdekning/mobildekning
Rune Jørgensen informerte om at resultatet av søknad om tilskudd til å bedre mobildekningen i
kommunene trolig vil komme i juni.
Interessepolitikk:
-

Infrastruktur og kollektivtilbud

Rune Jørgensen informerte at styret i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har vedtatt
handlingsplan, og at i dialogmøte med Jernbanedirektoratet har Innlandet fylkeskommune støttet
forslag om ruteendringer fra desember 2022. Dette er også gjort av Trøndelag Sør interkommunalt
politisk råd, mens det er noe uklart om Trøndelag fylkeskommune vil gjøre det samme.
-

Helsetjenester

Rune Jørgensen informerte om at det i juni-møtet vil bli fremmet sak om økonomisk bidrag for at
Anne Gro Helgesen skal kunne gjennomføre utdannelse til kjeveortoped. Det er fortsatt nødvendig
med noen avklaringer i forhold til stipendordning i Innlandet fylkeskommune.
-

Utdanningstilbud

Rune Jørgensen informerte om at etter at Hovedutvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune
gjorde vedtak om igangsettelse av alle linjetilbud ved NØVGS, har regionrådsleder og
regionrådgiver sendt brev til Trøndelag fylkeskommune. Der er det foreslått å legge ned tilbud ved
Røros vgs, som blant annet ser ut til å få konsekvenser for om lag 13 ungdommer i regionrådets
medlemskommuner. Brevet oversendes arbeidsutvalgets medlemmer til orientering.

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Rune Jørgensen informerte om at vårsamling ungdomsrådet måtte utsettes på grunn av
koronasituasjonen, men det kan bli en samling i juni med fokus på sommerjobber.
Andre aktuelle saker
Rune Jørgensen informerte om at fylkesveier blir tema på regionrådets møte 26. mai sammen med
saker som må behandles. Det blir flere deltakere fra Innlandet fylkeskommune.
Merete Myhre Moen/Runa Finborud informerte om arbeidet med veteranplaner, der det kan ha
oppstått noen misforståelser mellom kommunene. Status og framdrift tas opp med
kommunedirektørene.

Sak 44/2021: Eventuelt
Runa Finborud/Bjørnar Tollan Jordet presenterte utkast til uttalelse om jordbruksforhandlingene.
Konklusjon: Budskapet i uttalelsen støttes, regionrådgiver bearbeider noe språklig og sender
til Stortinget og andre aktuelle mottakere og oversendt uttalelse gjengis bakerst i protokollen.
Kristin Langtjernet refererte mottatt henvendelse fra Røros-ordføreren om innkjøp av lokalmat.
Konklusjon: Saken diskuteres videre i tilknytning til generalforsamlingen i Abakus i mai.

Stortinget
postmottak@stortinget.no

Dato:

10.05.2021

Arkiv:

A-2021

Jrn.:

10237

Uttalelse om jordbruksoppgjøret
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune, behandlet i dag en uttalelse om
jordbruksoppgjøret, og vedtok følgende:
Regjeringa har ikke skjønt alvoret
Forhandlingsinstituttet er et viktig grunnprinsipp i norsk arbeidsliv. Vi har stor respekt for
partene i arbeidslivet og at forhandlinger skal gjennomføres mellom likeverdige parter.
Allikevel velger vi å ta til orde i årets jordbruksforhandlinger. Statens tilbud viser tydelig at
regjeringa ikke tar inn over seg det alvoret som vi står midt oppe i. En global krise har vist oss
at samfunnssikkerhet og beredskap krever at også Norge sikrer produksjon på egne ressurser.
Vi har alle nå fått sett at krisetider gjør at man ikke kan shoppe varer og tjenester fritt, selv om
lommeboka er full. Vi kan ikke basere oss på at andre sørger for at norske matbord er dekka.
Derfor må sjølbergingsgraden knyttet til matproduksjon opp, noe det er bred politisk enighet.
Men tilbudet fra regjeringa til norske bønder viser at denne enigheten kun eksisterer på papiret
og i festtaler, og at forståelsen av hvordan man øker sjølforsyningsgraden er fraværende. Med
fokus på beredskap og samfunnssikkerhet, så kan ikke landbruket lenger vente på at fagre ord
blir gjort til kroner og øre i forhandlinger.
Skal vi øke sjølforsyningsgraden må hele bredden i landbruket løftes. Vi har ikke råd til å miste
en eneste bonde, et eneste gårdsbruk eller la landbruksressurser på inn- og utmark bli stående
ubrukt. Vi trenger et landbruksoppgjør som gir trygghet for investeringer, som sikrer
rekruttering og framtidstro i landbruket, og som løfter statusen for norske bønder.
Erna Solberg har snakket mye om den nasjonale dugnaden det siste året. Det å sikre norsk
matforsyning, matproduksjon og matvaresikkerhet er ikke dugnadsarbeid, det er viktig
verdiskapning og beredskap for hele landet.
Regjeringa forsøker å skape et bilde av kravstore bønder som nekter å forhandle. Regjeringa
og Stortinget burde heller bruke kreftene på å sette makt bak de fagre løftene om beredskap,
samfunnssikkerhet og økt sjølforsyning.
Årets jordbruksoppgjør er ikke et lønnsoppgjør, det er et veivalg for å ruste fellesskapet for
framtida.
Dersom det er spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 95110577 eller e-post:
rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver

