PROTOKOLL fra møte 02/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

03. februar 2020

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Merete Myhre Moen (forlot møtet etter behandlingen av sak
07/2020), Bjørnar Tollan Jordet, Kristin Langtjernet (forlot møtet etter
behandlingen av sak 07/2020), Leif Langodden (for Mona Murud), Hedda
Johansen, Anne Lise Trøen og Kjersti Bjørnstad.
Forfall:

Linda Døsen og Mona Murud (Leif Langodden møtte).

Andre tilstede:

Rune Jørgensen, Erling Straalberg, Per Arne Aaen, Siv S. Sjøvold og Torill
Tjeldnes.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.
Sakene under Eventuelt ble behandlet på ulike tidspunkt under møtet.

Sak 06/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 08. januar 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. januar 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. januar 2020 godkjennes.

Sak 07/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen kommenterte det utsendte utkastet til strategisk plan.
Bjørnar T. Jordet presenterte et alternativt forslag, som gjennom dialogen ble justert på ett punkt.
Møtedeltakerne samlet seg om at det justerte forslaget fra Bjørnar T. Jordet sendes på høring med
følgebrev som også inneholder regionrådgivers vurdering av de viktigste forskjellene mellom
utkastene.
Disse ser stikkordsmessig ut til å være:
-

Forholdet til FNs bærekraftsmål: Skal det utarbeides en felles strategi for gjennomføring av
disse målene i Fjellregionen, eller skal de prege tiltak som gjennomføres?
Skal regionrådet ha som oppgave å «koordinere kommunikasjonsarbeid for å styrke
Fjellregionens omdømme og synliggjøre fortrinn og muligheter»?
Skal regionrådet ha som oppgave å koordinere utviklingsarbeid på områder
samarbeidspartnere ønsker?

Det justerte forslaget fra Bjørn T. Jordet er gjengitt til slutt i denne protokollen.
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Forslag til vedtak:
Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen legges ut på høring med frist 20.april for
påfølgende behandling i arbeidsutvalget og regionrådet i mai.
Vedtak:
Justert utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen med følgebrev som
beskrevet legges ut på høring med frist 20.april for påfølgende behandling i arbeidsutvalget og
regionrådet i mai.

Sak 08/2020: Jernbanestasjon på Hamar og betydning for Rørosbanen –
høringsuttalelse
Denne saken var ettersendt på grunn av fellesmøte med Sør-Østerdal 28. januar, som Runa Finborud
refererte fra.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at det velges østlig alternativ C for
dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar.
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig effekt av
investeringene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at det velges østlig alternativ C for
dobbeltspor og stasjonsløsning i Hamar.
Arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må intensiveres for å få størst mulig
effekt av investeringene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Sak 09/2020: Rovdyrsituasjonen og -politikken – dialog om tiltak
Bjørnar T. Jordet foreslo at saken utsettes til neste møte, siden verken politisk ledelse i Rendalen eller
Tynset var tilstede.
Vedtak:
Saken utsettes og tas opp igjen på neste møte.

Sak 10/2020: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rune Jørgensen orienterte om at Trøndelag FK vil ikke benytte seg av observatørplass i
Regionrådet for Fjellregionen, og møtebehov må håndteres på annen måte og diskuteres
framover.
Han orienterte også om deltakelse på møtet i Trøndelag Sør med blant annet orientering om
saken om jernbaneløsning i Hamar.

Runa Finborud orienterte om tilbakemelding fra fylkesordfører Even A. Hagen om at
dialogmøte om partnerskapsavtale og tilleggsavtale i høst nå vil bli fulgt opp.
Runa Finborud orienterte om positive tilbakemeldinger om deltakelse på høring om
Distriktsmeldingen i Stortinget.
-

FV 30/andre fylkesveier
Runa Finborud orienterte om møte med lederen for hovedutvalg for samferdsel i Innlandet FK,
Stein Tronsmoen, der prioritering av fylkesveier det bør satses på ble diskutert.
Bjørnar T. Jordet og Rune Jørgensen orienterte om samferdselskonferansen i Innlandet med
fokus på NTP og fylkesveier. Jørgensen varslet sak om innspill til arbeidet med NTP på neste
møte.

-

Jernbane
Runa Finborud orienterte om årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, der Rørosordfører Isak V. Busch ble valgt til ny leder og Gunnar A. Gundersen ble gjenvalgt som
nestleder, og møte sammen med Regionrådet for Sør-Østerdal om jernbaneløsning på
Hamar.
Rune Jørgensen orienterte om innspill til Jernbanedirektoratet med flere om venterom på
Tynset og stoppmønster Rørosbanen, og at Bane Nor Eiendom har meldt at de vurderer å
bygge et nytt venterom som alternativ til dagens løsning.

-

Reiseliv
Runa Finborud orienterte om deltakelse på matfestivalen i Berlin og blant annet positive
samtaler med politikere fra flere fjellområder.

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen orienterte om møte i referansegruppa etter møtet i arbeidsutvalget, og at
opprettholdelse av stilling i Innovasjon Norge i Fjellregionen blir ett av temaene. Dette initiativet støttes
av arbeidsutvalget.
Kompetanseutvikling
Runa Finborud orienterte om at referansegruppa vil bli innkalt i løpet av kort tid for blant annet å
diskutere videre arbeid med tilbudsstrukturen ved de videregående skolene og eventuell høring om ny
opplæringslov.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Rune Jørgensen orienterte om at det legges opp til en samling før Hematt 27. mars i Oslo (starter kl
1730 på Vulkan), der det blir fokus på næringsvennlige kommuner fra NHO Innlandet. Det er ønskelig
at regionrådsleder og leder for rådmannsforum deltar i dialogen om dette. Dette følges opp i videre
planlegging av arrangementet.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen orienterte om at det jobbes med planlegging av vårmøte, der det er ønskelig med
valg av ny ledelse.

Rune Jørgensen orienterte om dialogmøte med voksenkontaktene for ungdomsrådene med deltakelse
fra nesten alle kommunene, der ungdomsmedvirkningen i kommunene var ett av temaene.

Sak 11/2020: Eventuelt
Erling Straalberg orienterte om drift og utvikling av Tynset Studie- og Høgskolesenter.
Han konkluderte med at kommunene må behandle saker som er sendt ut om tilskudd til drift i 2020 og
sykepleierutdanning over åtte år. Det arbeides videre for å avklare spørsmål rundt HINN sin rolle i
forhold til sykepleierutdanningen, som etter planen skal starte opp til høsten.
Merete Myhre Moen varslet at det kan bli plassproblemer ved Nord-Østerdal videregående skole som
eventuelt må løses sammen med Innlandet fylkeskommune.
Arbeidsutvalget konkluderte med at underskuddet i 2019, stipulert til 350.000 kroner, dekkes av
regionrådet. Administrasjonen følger opp dette ved behandlingen av regnskapet.
Erling Straalberg orienterte om at forslag til felles Veteranplan for kommunene er klar for utsendelse.
Det ble konkludert med at Veteranplanen sendes på felles høring, og at innspill skal sendes
Tynset kommune.
Runa Finborud orienterte om dialog med Femundløpet og Røros kommune om oppfølging etter
orientering på forrige møte. Det er ønskelig med et fellesmøte med alle kommunene i regionrådet,
Holtålen, Røros, Trysil og Engerdal kommuner.
Det ble konkludert med at regionrådet tar initiativ til et slikt fellesmøte.
Bjørnar T. Jordet orienterte om dialog med NRK om årets TV-aksjon for WWF, som flere har
problemer med å støtte.
Det ble konkludert med at det er ønskelig med et fellesmøte for kommunene med NRK.

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024
(utkast)
Visjon
«Rom for å skape - tid til å leve»
Denne planen inneholder satsinger i Regionrådet for Fjellregionen, som er et samarbeidsorgan for Os,
Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner og Innlandet fylkeskommune. Planen bygger på
tidligere utarbeidete kunnskapsgrunnlag og planer, og partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen
og kommunene.
I perioden 2020-2024 skal regionrådet samarbeide om følgende mål:
•

Det skal utarbeides en felles strategi for gjennomføring av FNs bærekraftsmål i
Fjellregionen. Dette skal blant annet gjøres gjennom et felles kunnskapsgrunnlag for
kommunale klima- og energiplaner. Tiltak iverksettes gjennom kommunale
handlingsplaner.

•

Fjellregionen skal i løpet av perioden sikres full bredbåndsdekning og vesentlig
oppgradering av dagens mobildekning.

•

Landbruket og tilstøtende næringer skal ha forutsigbare rammer som legger grunnlag
for økt selvforsyningsgrad, trygghet for investeringer og bredde i bruksstørrelse i
regionen. En vesentlig forutsetning for utvikling av landbruket i Fjellregionen er
utmarksbeitet.

Arbeidsmåter og øvrig samarbeid:
Regionrådet for Fjellregionen skal fremme felles interessepolitikk som bidrar til
rammebetingelser for innbyggere og næringsliv som øker attraktiviteten for bosetting og
etablering i Fjellregionen.
-

Regionrådet for Fjellregionen skal samarbeide om sentrale interessepolitiske saker som
infrastruktur, helsetjenester, utdanningstilbud og rammebetingelser for næringslivet.

-

Regionalt utviklingsarbeid skal forankres i den enkelte kommune og gjennom god
kommunikasjon med regionrådets samarbeidspartnere.

-

Regionrådet skal bidra til økt innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning knyttet til vår
felles kultur med røtter i fjellandbruket

-

Regionrådet skal være en diskusjonsarena for samarbeid og dialog knyttet til interkommunale
tjenester

-

Ungdommen skal involveres gjennom det frivillige samarbeidet i Ungdomsrådet for
Fjellregionen.

Regionrådet for Fjellregionen utarbeider toårige handlingsplaner med konkrete tiltak for å følge opp
denne strategiske planen. Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer
og gjennom aktuelle samarbeidspartnere.

