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Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2019
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
onsdag 6. februar 2019, kl. 11.00 - 15.00 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.
Rådmenn og skolesjefer er invitert til å delta før og under lunsj, som serveres ca kl 12.15.
Kommunene er oppfordret til å invitere aktuelle til å delta under orienteringen om ny fjellov etter lunsj,
ca kl 13.00
Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf. 91 39 39 89 eller
rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf. 95 11 05 77.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver

SAKSLISTE AU-MØTE 06.02.2019
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 06. februar 2019
kl. 11.00 – 15.00
Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Sak 01/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 05. desember 2018
Sak 02/2019: Orientering og dialog om skoleresultater v/Hedmark fylkeskommune
Sak 03/2019: Orientering om ny fjellov v/daglig leder Jan Borgnes i Norges Fjellstyresamband
Sak 04/2019: Ny fjellov – høringsuttalelse
Sak 05/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Sak 07/2019: Mulig løsning for kjeveortoped - drøfting
Sak 08/2018: Orienteringer
Sak 09 /2018: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møtet 05. desember 2018

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 01/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 05. desember 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 05. desember 2018 ble sendt ut på vanlig måte. Det
kom ikke innspill om endringer, men et par skrivefeil er rettet i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. desember 2018 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 02/2019: Orientering og dialog om skoleresultater v/Hedmark
fylkeskommune
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkessjef Tore Gregersen i Hedmark fylkeskommune vil orientere om
skoleresultater og betydningen av gjennomføring i videregående opplæring.
Rådmenn og skolesjefer er invitert til å delta under denne orienteringen og dialogen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 03/2019: Orientering om ny fjellov v/daglig leder Jan Borgnes i Norges
Fjellstyresamband
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Statsallmenningslovutvalget ble oppnevnt 4. mars 2016, og overleverte utredingen NOU 2018: 11 "Ny
fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018.
Utvalget la fram forslag til en ny fjellov, som skal erstatte de to lovene som i dag regulerer bruken og
forvaltningen av statsallmenningene. Formålet med lovforslaget er å fremme bærekraftig forvaltning av
ressursene i statsallmenningene, heter det i regjeringens omtale av saken.
Utvalget var delt i sin innstilling med et flertall og et mindretall. Daglig leder Jan Borgnes i Norges
Fjellstyresamband deltok i utvalget og er en del av flertallet. Han vil orientere om forslaget som nå er
til høring, som arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen skal behandle sak om høringsuttalelse til
(se neste sak).
Ulike omstendigheter gjør at orienteringen og forslag til uttalelse mot normal praksis står på dagsorden
i samme møte før høringsfristen 28. februar.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 04/2019: Ny fjellov – høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Landbruks- og Matdepartementet har sendt NOU (Norges Offentlige Utredninger) 2018:11 om ny fjellov ut på høring. Høringsfristen er 28. februar 2019.

Høringsbrevet og hele NOU 2018:11 kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2018-11/id2605120/
Det ble oppnevnt et Statsalmenningslovutvalg med 12 medlemmer i mars 2016 som legger fram nytt
forslag til fjellov, som skal erstatte de to lovene som i dag regulerer bruken av statsallmenningene;
Fjelloven av 6. juni 1975 og Statsalmenningsloven av 19. juni 1992.
Kort oppsummert så regulerer statsalmenningsloven virkesretten på skog, mens fjelloven regulerer det
øvrige med blant annet jordbrukstilknytta retter i forhold til beiting, setrer og utvisning av dyrkingsjord
og jakt, fiske og praktisering av friluftsliv i statsallmenningen.
Lovutvalget er enstemmige i mange viktige spørsmål, mens det er et noe varierende flertall og et
mindretall på noen områder. Hovedforskjellene er etter det regionrådgiver kan se at mindretallet
foreslår
• Mer åpning for salg av statsallmenningsareal.
• Dynamikken i bruksrettene kan ikke være så omfattende som flertallet legger til grunn.
Mindretallet mener utviding av rettene kan medføre at eiendomsretten til staten blir uthulet og
til slutt kan bli uten reelt innhold.
• SNO overtar mange av de oppsynsoppgaver fjellstyrenes ansatte - Fjelloppsynet - har i
statsallmenningene i dag.
• Alle inntekter fra grunndisponering skal gå til Statskog SF v/grunneierfondet, som først dekker
egne kostnader med drift og administrasjon i statsallmenningene og deretter skal midler hvert
år fordeles likt mellom grunneierfondet og vedkommende fjellkasse. Inntekter fra før loven blir
satt i kraft, skal etter mindretallets forslag likevel bare deles for inntekter fra fester av hytter og
hoteller.
Flertallsforslagene bygger i utgangspunktet et bredt kompromiss. Det er i seg selv viktig for en effektiv
og god forvaltning av statsallmenningene, og som gir forutsigbarhet for alle berørte parter og størst
mulig aksept for beslutningene.
Det synes også å være bred enighet om at flere av forslagene bidrar til forenkling og modernisering,
som er en klar målsetting med arbeidet som pågår.
Flertallet mener at deres forslag styrker det lokale selvstyret og innebærer overføring av oppgaver fra
statlig til lokalt folkevalgt nivå, og at dette legger til rette for mer lokal verdiskapning basert på
ressursene i statsallmenningene. Dette er meget viktig – ikke minst i distriktskommunene.
Regionrådgiver har registrert at Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) mener at utvalget ikke
har levert i forhold til beskrivelsen i mandatet om å «vurdere om det er formålstjenlig å bringe
kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra til å
fremme verdiskapning og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse.» De etterlyser blant annet en
drøfting av hvilke oppgaver eller myndigheter som kan tenkes lagt til kommunene. Flere oppgaver til
kommunene vil være i tråd med regjeringens arbeid med kommunereformen, og dette bør derfor
drøftes videre både i forhold til lovarbeidet og politikkutformingen til regjeringen.
USS mener også at kommunene har fått for få muligheter til å gi innspill til utvalget, der de selv ikke
var representert. I det videre arbeidet bør det derfor sikres deltakelse fra kommunesektoren som gjør
at kommunene høres i tråd med målsettingene om å sikre det lokale selvstyret. I denne sammenheng
er det også viktig å peke på at fjellstyrene fortsatt skal oppnevnes av kommunestyret, men at
rettighetshaverne skal ha mulighet til å nominere sine representanter.
I forhold til uenighetene i lovutvalget som det er redegjort for over, mener regionrådgiver at det er
flertallsforslagene som i all hovedsak bør følges i det videre arbeidet. Dette innebærer blant annet
støtte til forslagene om at
• Det generelle forbudet mot salg av statsallmenningsareal videreføres. Dette er viktig for de
jordbruksberettigede, for reindrifta og for jakt-, fiske- og
friluftsinteressene. Store, udelte naturområder har også en verdi i seg

•

•
•
•
•
•

selv. Dagens ordning med åpning for utleie av areal og enkelte unntak for salg, videreføres.
De jordbrukstilknyttede bruksrettene må sikres. Disse rettighetene har stor verdi for den
enkelte gårdbruker, for lokalt næringsliv ellers og dermed for bosetning i allmenningsbygdene.
Viktige jordbrukstilknyttede bruksretter er bl.a. beite, setring, tilleggsjord og hogst.
Bruksrettene må også kunne utvikle seg dynamisk med «tida og tilhøva» og åpne for andre
bruksmåter der andre ikke lengre blir brukt.
Dagens regime for jakt og fiske i statsallmenningene, herunder ordningen med prisrammer,
videreføres.
Fjelloppsynet fortsetter og SNO kjøper tjenester for å sikre lokal administrasjon med riktig
kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.
Statsskog SF videreføres som grunneier.
En større del av verdiskapningen blir igjen lokalt.
Det tas lokale beslutninger om eventuell sammenslåing av fjellstyrer og allmenningsstyrer.

Regionrådgiver har ikke kompetanse til å vurdere alle enkeltforslagene i utredningen. Derfor er det
godt mulig at det også er andre spørsmål som er meget viktige for kommunene, Fjellregionen og
andre distrikter enn de som her er omtalt. Dette understreker viktigheten av at kommunenes
synspunkter blir lyttet til på en tilfredsstillende måte i det videre arbeidet.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen slutter seg i all hovedsak til flertallsforslagene i
utredningen om Ny fjellov.
Kommunene må sikres aktiv deltakelse i det videre lovarbeidet og politikkutformingen for å
styrke den lokale selvråderetten og verdiskapningen.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 05/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget behandlet på sitt møte i desember 2018 en sak om prioritering av oppgaver og
møteplan for 2019.
Møteplan ble vedtatt, mens regionrådsleder konkluderte med «at det bør gjennomføres møter i
referansegruppene og/eller annen kontakt før saken diskuteres videre på neste møte», som det heter i
protokollen.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen har bedt regionrådgiver redegjøre for relevante fakta for den
videre diskusjon.
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 ble vedtatt i regionrådet i november 2017 og en egen
handlingsplan for regionrådet for 2017-2018. Handlingsplanen ble rullert i oktober 2018 med tiltak i
2019-2020 for å støtte opp om det totale arbeidet i regionen på hovedinnsatsområdene
interessepolitikk, næringsutvikling, kompetanseutvikling og kommunikasjon i den strategiske planen.
Regionrådets handlingsplan inneholder 12 hovedaktiviteter i forhold til arbeidet med
interessepolitikk, og det vises til denne planen. Flere interessepolitiske saker er også med under de
andre overskriftene i handlingsplanen.
I tillegg er det utarbeidet et notat om viktige saker for Fjellregionen i forbindelse med regionreformen
og arbeidet med å etablere Innlandet fylkeskommune i tillegg til Trøndelag fylkeskommune.
Arbeidsutvalget må også håndtere andre aktuelle saker som kommer på de ulike politiske arenaer.
Prioritering av interessepolitiske saker bør dermed skje med utgangspunkt i disse dokumentene med
eventuelle ønsker om utredninger, sammenfatninger av faktagrunnlag og eventuelt annet som kan
støtte opp om arbeidet.

Organiseringen av og ressursene som stilles til disposisjon for regionrådene i Innlandet
fylkeskommune fra 2020, vil selvsagt ha betydning for arbeidet gjennom regionrådet.
Arbeidsutvalget har etterspurt en plan for prosess for regionrådets og kommunenes eget arbeid i
forbindelse med etableringen av denne fylkeskommunen. Dette er utfordrende, siden prosessen blir til
underveis. Det skal gjennomføres et fellesmøte med referansegruppa med regionrådslederne og
regionrådgiverne/daglige ledere etter KS-konferansen på Hamar 8. februar, og det vil muligens kunne
settes opp en tidsplan etter dette.
Regionrådsleder presenterte Fjellregionen for arbeidsutvalget i fellesnemda for Innlandet
fylkeskommune under deres møte på Tynset 17. januar, og inviterte blant annet til dialog om
etablering av flere fylkeskommunale stillinger i regionen.
Regionrådsleder vil kunne orientere nærmere om dette og deltakelse på møte i referansegruppa 18.
januar under behandlingen av saken.
Handlingsplanen til Regionrådet for Fjellregionen inneholder seks hovedaktiviteter i forhold til
kompetanseutvikling, og følgende hovedaktiviteter må gjennomføres i 2019:
- avklare eventuell videreføring av entreprenørskapsarbeidet i skolen etter SUM 2019 på Tynset
- avklare videre drift og organisering av Tynset Studie- og høyskolesenter
- aktivt delta i «Kompetanse 2020 - rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
Arbeidsgruppa som ble nedsatt for å vurdere entreprenørskapsarbeidet i skolen har fått forlenget frist
til 1. mars 2019, og administrasjonen vil legge fram en sak for arbeidsutvalget så snart dette er mulig.
I tråd med signalene fra arbeidsutvalget er planen at Tynset kommune skal overta ansvaret for Tynset
Studie- og høyskolesenter. Regionrådgiver har levert et notat til ledelsen i kommunen om arbeid som
må iverksettes for å få nødvendige avklaringer, og det aller viktigste er forutsetninger for Hedmark
fylkeskommunes tilskudd på 7 millioner kroner, avtaler om lokalene ved Nord-Østerdal videregående
skole og samarbeidsavtalen med Høyskolen Innlandet. Det er ikke budsjettert med midler til TSH fra
regionrådet i 2019.
Os-ordfører Runa Finborud sitter i styringsgruppa for «Kompetanse 2020 - rekruttering av relevant
kompetanse til Fjellregionen», og regionrådgiver er delprosjektleder for arbeidet med
kommunikasjons- og markedsplan. (se også omtale senere) Dette arbeidet går sin gang etter
prosjektplanen med Rørosregionen Næringshage som ansvarlig.
Referansegruppa for kompetanseutvikling under ledelse av Runa Finborud har så langt ikke levert
forslag om andre tiltak.
Handlingsplanen inneholder fem hovedaktiviteter i forhold til næringsutvikling. Fylkesrådet i Hedmark
stoppet planen om å gjennomføre «Scandinavian BID Modell» i samarbeid med våre svenske
partnere. Dermed gjenstår to hovedaktiviteter som må gjennomføres i 2019:
- Avklare roller og ansvar for strategisk næringsarbeid og bistand til interessepolitisk arbeid
- Utarbeide kommunikasjonsplan med markedsplan
Referansegruppa for næringsutvikling under ledelse av Merete Myhre Moen har startet arbeidet med
organisering og avklaring av roller og ansvar. I tråd med vedtaket på AU-møtet i desember vil dette bli
satt på dagsorden i arbeidsutvalget når forslag fra referansegruppa foreligger.
Regionrådgiver har gjennomført to arbeidsmøter med kommunikasjonsvarlige i alle kommunene med
unntak av Holtålen, og planlegger orientering og drøfting av videre arbeid på AU-møtet i mars.
Referansegruppa for næringsutvikling har så langt ikke levert forslag om andre tiltak. Eventuelle nye
tiltak må også vurderes i forhold til innspill fra andre referansegrupper om for eksempel landbruk og
reiseliv.
Handlingsplanen har to hovedaktiviteter i forhold til kommunikasjon, som dreier
seg om å ferdigstille kommunikasjons- og markedsplanen og iverksette tiltak i
tråd med denne.

Administrasjonen i regionrådet består i dag av regionrådgiver, konsulent med ansvar for økonomi og
sekretæroppgaver, som for tiden også utfører oppdrag for kulturavdelingen i Hedmark
fylkeskommune, og regionkoordinator i halv stilling med ansvar for arbeid med kompetanseutvikling.
Alle kostandene med disse stillingene samt regnskaps- og revisoroppgaver betales av HFK, som også
er arbeidsgiver for de tre medarbeiderne, og utgjør på årsbasis nærmere to millioner kroner. Det er
uklart hvordan dette vil være fra 2020 i forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune.
Regionrådgiver har i tillegg til ansvar for den daglige drift med hovedfokus på interessepolitikk, også
ansvar for sekretariatet til Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Ungdomsrådet for Fjellregionen.
Han sitter også i styringsgruppa for «Sammen om rett aktivitet for alle», som drives av Tynset
Idrettsforening, og er som tidligere omtalt delprosjektleder for arbeidet med kommunikasjons- og
markedsplan.
Kommunene bidrar økonomisk til arbeidet gjennom regionrådet med 50 kroner per innbygger, hvorav
15 kroner går til drift av arbeidsutvalget og resten til tiltak. Dette bidraget har stått uendret i mange år.
Dette bidraget utgjør om lag 1,1 millioner kroner og vil bli redusert noe når Holtålen kommune forlater
regionrådet etter årets valg.
Kommunene er for 2019 i tillegg anmodet om 30.000 kroner hver til forsterket entreprenørskapsarbeid
i skolene. Dette bidrar sterkt til at UE Hedmark har en egen medarbeider på Tynset, som også har
ansvar for Skapende Ungdomsmesse i regi av regionrådet.
Budsjettet for 2019 inneholder fire hovedposter med i underkant av 340. 000 kroner til drift av
arbeidsutvalget og regionrådet, 300.000 kroner til Skapende Ungdomsmesse, 290.000 kroner til
interessepolitisk arbeid og 200.000 til kommunikasjon til blant annet nødvendig ny teknisk løsning for
hjemmesiden til regionrådet. I underkant av 400.000 kroner står på disposisjonsfond.
Regnskapstallene for 2018 er i skrivende stund ikke helt klare, men det vil utvilsomt presenteres et
solid overskudd. Dette gir muligheter til å iverksette flere fellestiltak dersom dette er ønskelig.
Regionrådgiver vil gi oppdatert informasjon om regnskapet under behandlingen av saken.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram på bakgrunn av drøftingen.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 07/2019: Mulig løsning for kjeveortoped - drøfting
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det har i mange år vært arbeidet for å finne en løsning for kjeveortoped i Fjellregionen, slik at det skal
bli unødvendig å reise til Elverum eller Trondheim for kortvarige behandlinger. Tannlege Anne Gro
Helgesen på Tynset har tatt en initiativ som kan gi en løsning.
Regionrådsleder Merete Myhre Moen vil orientere og invitere til en dialog om mulighetene.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram på bakgrunn av drøftingen.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 08/2019: Orienteringer
Det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om arbeidet i forhold til de ulike
saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Videre arbeid med etablering av Innlandet fylkeskommune og samhandlingen med
kommunene (se egen sak om prioriteringer)
Nytt fra Trøndelag Sør
Endringer for trafikkstasjonene på Tynset og Røros

-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3

-

Jernbane
Årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 11. februar 2019

-

Fly

-

Reiseliv

-

Primærnæringen
Møte i landbruksnettverket 9. januar

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Møte i referansegruppa 15. januar
Kompetanseutvikling
Status arbeidet med Tynset Studie- og Høyskolesenter
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
To møter med kommunikasjonsmedarbeiderne i kommunene er gjennomført
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Vårmøte 22. mars med fokus på inkludering og arbeid med flere klimatoppmøter og nye klimatiltak

SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.02.2019
Sak 09/2019: Eventuelt

