PROTOKOLL fra møte 02/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

06. mars 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Johnny Hagen, Brit Kværness (for Hilde Frankmo
Tveråen), Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Norvald Illevold og Arild Einar
Trøen.
Forfall:

Hilde Frankmo Tveråen, Jan Håvard Refsethås, Hans Vintervold, Hedda
Johansen, Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Det ble varslet saker om modulvogntog,
spørsmål om kommunal deltakelse i prosjekt om beitenæringen og flytting av dato for AU-møte i
april under eventuelt.

Sak 09/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. februar 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. februar 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. februar 2019 godkjennes.

Sak 10/2019: Entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende
Ungdomsmesse – utredning og videre arbeid
Runa Finborud orienterte om arbeidsgruppas rapport, som følger vedlagt og er tilgjengelig hos
administrasjonen.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken. Det ble
utarbeidet et omforent forslag.
Vedtak:
Samarbeidet mellom Regionrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark om
entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse fortsetter ut skoleåret
2021/2022 i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppa. Det forutsettes tilslutning til dette på
rektor- og rådgivermøte 8. april.
Administrasjonen bes framforhandle en avtale med UE Hedmark som legges fram for
arbeidsutvalget for godkjennelse, og arbeide for å redusere den økonomiske risikoen for
Regionrådet for Fjellregionen i tråd med anbefalingene i rapporten.
Kostnader innarbeides i budsjett 2020 og økonomiplan for perioden.
Kommunene forplikter seg til å arbeide for at skolene skal benytte seg av tilbudet.
Samarbeidet vurderes på nytt ved årsskiftet 2021/2022.

Sak 11/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Merete Myhre Moen orienterte om arbeidet i referansegruppa for næringsutvikling, som har
utarbeidet en skisse til organisering og fordeling av arbeidsoppgaver. Det arbeides videre for blant
annet å avklare ansvar for koordinering av arbeidet.
Rune Jørgensen orienterte om arbeidet med kommunikasjons- og markedsplan. Presentasjonen er
tilgjengelig hos administrasjonen. Han ba om en avklaring om det kan iverksettes arbeid med å
flytte www.fjellregionen.no over på en annen teknisk plattform og oppgradere denne. Alternativet er
at hjemmesiden må legges ned siden den tekniske løsningen er utdatert. Det arbeides videre og
legges fram et planforslag senere.
Enkelte tiltak i regionrådets handlingsplan ble diskutert, og det ble pekt på at det er flere aktuelle
arbeidsoppgaver som er iverksatt som følgende:
- Investeringsbehov ved sykehuset på Tynset (ivaretas av regionrådsleder)
- Organiseringene av tingrettene/jordskifterettene (møte avtalt 19. mars)
- Forslag til ny distriktsindeks (håndteres av rådmennene)
- Rovvilt og beitenæringen (se sak under eventuelt)
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken. Det ble
utarbeidet et omforent forslag.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Arbeidsutvalget må foreta løpende vurderinger av hvilke interessepolitiske saker som skal
prioriteres.
Administrasjonen får fullmakt til å starte arbeidet med overflytting av www.fjellregionen til en
annen teknisk plattform og oppgradere innhold innenfor de budsjetterte rammer.

Sak 12/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Merete Myhre Moen/Rune Jørgensen orienterte om utkast til partnerskapsavtale mellom
Innlandet fylkeskommune og kommunene som skal behandles av arbeidsutvalget i
fellesnemda 7. mars. Utkastet innebærer en sterk reduksjon i ressursene til Regionrådet for
Fjellregionen. Høringsfrist er foreslått til 30. juni.
Nord-Gudbrandsdal har ønsket et møte for å diskutere felles saker og eventuelt samarbeid,
og det foreslås at slikt møte gjennomføres i forbindelse med møte i arbeidsutvalget i april.
-

RV3
Johnny Hagen orienterte om planlagt møte med Bygg Vei i Trøndelag på Tynset 19. mars
og besøk av statssekretær samme dag.

-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om brede orienteringer under årsmøte i Jernbaneforum Rørosog Solørbanen 11. februar, der Arnfinn Nergård og Gunnar A. Gundersen ble gjenvalgt som
leder og nestleder.
Rune Jørgensen orienterte om deltakelse på den nasjonale jernbanekonferansen 4. mars,
der selskapene som frakter gods varslet krise og mulig nedleggelse om det ikke
gjennomføres tiltak raskt som kan bedre deres lønnsomhet.

-

Primærnæringen
Se sak under eventuelt.

-

Kollektivtilbudet
Røros og Holtålen kommuner har i dag møte med Atb om busstilbudet.

Næringsutvikling
Se sak 11.
Kompetanseutvikling
Rune Jørgensen/Arild Einar Trøen/Merete Myhre Moen orienterte om at Tynset kommune har tatt
flere initiativ og venter på tilbakemeldinger i forhold til Hedmark fylkeskommunes budsjettvedtak om
7 millioner kroner til en satsting på Tynset Studie- og Høyskolesenter. Det er nødvending å få
avklart betingelsene for denne satstingen gjennom Tynset som kommune som vertskommune, slik
det er planlagt.
Det er tatt tilsvarende initiativ for håndtering av avtaler om lokalene ved NØVGS.
Se også sak 10 om entreprenørskapsarbeidet i skolene.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Se orientering under sak 11.
Det er vanskelig å få avklart mulige møter i forbindelse med arrangement i Oslo 29. mars, men det
blir et møte på Stortinget med hovedtema landbruk dagen før.
Rune Jørgensen orienterte om svært stor interesse for deltakelse fra næringslivet på samlingen i
samarbeid med Livestock, og flere kommuner må avklare eventuell deltakelse.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen orienterte om at det til vårmøte i 22. mars foreløpig er påmeldt ungdommer fra
Folldal, Tynset og Røros (pluss nestleder fra Rendalen), der hovedtemaene blir inkludering og
klima. De øvrige kommunene oppfordres også til å bidra til deltakelse.
Det er søkt Miljødirektoratet (gjennom Tynset kommune) og Fylkesmannen i Innlandet
(Ungdomsrådet) om midler til klimatoppmøtene som kan kombineres med entreprenørskapsarbeidet i skolene.
Andre aktuelle saker
Se sak 11.

Sak 13/2019: Eventuelt
Merete Myhre Moen tok opp spørsmålet om å flytte AU-møtet i april til mandag 1. april med formøte
med Nord-Gudbrandsdal kl. 09 og eventuell dialog med Innlandet fylkeskommune i ordinært AUmøte etter felles lunsj.
Vedtak:
AU-møte i april flyttes til mandag 1. april.
Ragnhild Aashaug orienterte om mulig hovedprosjekt sammen med NIBIO om ringvirkninger av
beitenæringa i Fjellregionen. Det er skissert et kommunalt bidrag på 1 million kroner i midler/
egeninnsats.
Konklusjon:
Ordførerne er positive til å delta i et slikt prosjekt. Det må utarbeides en prosjektplan og
fremmes konkrete søknader til kommunene.
Merete Myhre Moen tok opp henvendelse fra Hans Vintervold om å støtte uttalelse fra Røros
Lastebileierforening om at «alle veger åpnes for modulvogntog».
Konklusjon:
Det må legges fram mer informasjon blant annet om konsekvenser for å kunne ta
stilling til saken. Hans Vintervold oppfordres til å bidra til dette.

