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Innkalling til AU-møte onsdag 14. februar 2018
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onsdag 14. februar 2018, kl. 11.00 - 14.30 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.
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Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
regionrådsleder

Rune Jørgensen
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SAKSLISTE AU-MØTE 14.02.2018
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 14. februar 2018
kl. 11.00 - 14.30
Kompetansesenteret, Tynset

Sak 06/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 03. januar 2018
Sak 07/2018: Orientering og dialog om sammenslåingen av Hedmark og Oppland
Sak 08/2018: Orientering fra Sparebankstiftelsen Hedmark
Sak 09/2018. Opprettelse av referansegrupper og mandater
Sak 10/2018: Orienteringer
Sak 11/2017: Eventuelt

Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet 03.januar 2018

SAKSUTREDNING AU-MØTE 14. 02. 2018
Sak 06/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 3. januar 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 03. januar ble sendt ut på vanlig måte. Det kom ingen
ønsker eller forslag til endringer, men et par korrekturfeil er rettet i vedlagte endelige forslag.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. januar godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 14. 02. 2018
Sak 07/2018: Orientering og dialog om sammenslåingen av Hedmark og
Oppland
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidet med sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner til en fylkeskommune fra 1.
januar 2020 pågår for fullt. Fylkesråd Per Gunnar Sveen i Hedmark er invitert til å informere om status
for prosessen og dialog om aktuelle problemstillinger, inkludert deltakelse fra kommunene og
regionrådet i det videre arbeidet.
Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til de nye fylkeskommunene la fram sin innstilling 1.
februar, og rapporten kan leses her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/42e450575974424ca62c7eb1f498dae8/ekspertutvalg_oppg
aver_til_fylkeskommunene.pdf
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 14. 02. 2018
Sak 08/2018: Orientering fra Sparebankstiftelsen Hedmark
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Sparebankstiftelsen Hedmark vil orientere om muligheter til å gi uke tilskudd til positive tiltak i
regionen. 47,9 millioner kroner ble gitt til ulike prosjekter i Hedmark i fjor. Neste søknadsfrist er 1. april.
På sin hjemmeside skriver stiftelsen:
Vi støtter morgendagens muligheter innen:
•
•
•
•
•

Idrett og friluftsliv
Kultur og samfunn
Humanitære formål
Kunnskap
Næringsutvikling og entreprenørskap

Leder for samfunn og gaver, Kristin Vitsø Bjørnstad, vil orientere.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 14. 02. 2018
Sak 09/2018. Opprettelse av referansegrupper og mandater
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådet for Fjellregionen vedtok på sitt møte 22. november 2017 Strategisk plan for Fjellregionen
2017-2021 og Handlingsplan 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen. Dette er dermed
styringsdokumentene for arbeidet i regionrådet i tiden som kommer.
Strategisk plan har visjonen «Rom for å skape - tid til å leve» med overordnet målsetting:

Styrke regionens attraktivitet og verdiskapingsevne med utgangspunkt i regionens
fortrinn.
Dette skal oppnås gjennom målrettede aktiviteter innen følgende hovedinnsatsområder:

•
•
•
•

Interessepolitikk
Næringsutvikling
Kompetanseutvikling
Kommunikasjon

Bærekraftige og miljøvennlige løsninger skal prege tiltak som iverksettes på alle hovedinnsatsområder.
I den strategiske planen heter det blant annet: «Arbeidsutvalget utpeker politisk ansvarlig(e) for hvert
hovedinnsatsområde, som sammen med regionrådgiver oppretter referansegrupper som bidrar i
arbeidet med tiltak for å nå målene.»
På sitt møte 6. desember 2017 vedtok arbeidsutvalget hvem som skal lede referansegruppene, som
framgår av tabellen under, diskuterte mandater og hvem som skal inviteres inn i referansegruppene.
Etter dialoger legger regionrådgiver fram et forslag med en samlet oversikt over hvem som skal
inviteres inn i referansegruppene.
Det presenteres videre mandater for hver enkelt referansegruppe med prioriterte oppgaver i 2018.
Dersom referansegruppene mener at det også er andre oppgaver som bør prioriteres, skal ikke
mandatet være til hinder for dette. Om ønskelig kan nødvendige avklaringer skje med politisk eller
administrativ ledelse i regionrådet.
Hovedoppgaven til referansegruppene vil være å drøfte og gi innspill til gjennomføring av tiltak, slik at
det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til målene i strategisk
plan. Alle gruppene har ansvar for nødvendig dialog på tvers av fagområdene. Forslag behandles av
de organer som har myndighet til å fatte beslutninger.
Referansegruppene står fritt til å invitere inn flere samarbeidspartnere og/eller nedsette
arbeidsgrupper og gjennomføre tiltak som for eksempel temadager. Regionrådsleder og
regionrådgiver kan delta på alle møtene.
Alle referansegruppene skal legge fram forslag til tiltak i 2019/2020 med ansvarlige for gjennomføring
og mulig finansiering.
Alle referansegruppene bestemmer selv hvor ofte de skal møtes, siden behovet vil variere for de ulike
gruppene.
Referansegrupper som ikke er satt opp med sekretær/administrativ støtte, må selv avklare behov,
løsning og eventuell finansiering.
Alle lederne av referansegruppene har ansvar for å orientere fortløpende om arbeidet på møtene i
arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen.
Det legges til grunn at de deltakende organisasjoner selv bærer
kostnadene for deltakelse i referansegruppene, men unntak fra dette kan
gjøres etter særskilt vurdering av politisk og administrativ ledelse.

Hovedinnsatsområder/
delområder

Ledelse

Referansegruppe - inviteres

Sekr./adm. støtte

Generelt, inkludert arbeidet
med alliansepartnere

Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold

Regionrådgiver

FV30/andre fylkesveier

Jan Håvard
Refsethås/
Norvald Illevold
Johnny Hagen/
Norvald Illevold
Merete Myhre
Moen/
Johnny Hagen
Hans Vintervold/
Runa Finborud
Ragnhild
Aashaug/
Norvald Illevold

Fylkespolitikere i Hedmark og
Trøndelag fra Fjellregionen,
Ungdomsrådet for Fjellregionen,
Næringsforum i Fjellregionen og
tillitsvalgte i Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Rute 30 og politisk ledelse i StorElvdal
Vegforum RV30

Sør-Østerdal regionråd

Styremedlemmer i Jernbaneforum
fra Fjellregionen og lokal ledelse
Bane Nor
Lufthavnrådet på Røros

Regionrådgiver

Interessepolitikk:

RV3
Jernbane – elektrifisering mm

Fly
Primærnæringen

Reiseliv

Kollektivtilbudet

Bredbånd

Næringsutvikling

Matregionen Røros

Kompetanseutvikling

Ragnhild
Aashaug/
Hilde Frankmo
Tveråen
Johnny Hagen/
Hilde Frankmo
Tveråen
Ragnhild
Aashaug/
Jan H. Refsethås
Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold

Ragnhild
Aashaug/
Hans Vintervold
Runa Finborud/
Merete Myhre
Moen

Ledelse Landbruksnettverket,
tillitsvalgte bondeorganisasjonene,
Rørosmat og tillitsvalgte i Norges
Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag
Destinasjon Røros, Rondanevegen,
Savalen hotell, næringsmedarbeiderne og kulturmedarbeiderne i
kommunene
Hedmark Trafikk, Atb, Trønderbilene
og Ungdomsrådet for Fjellregionen
Kontaktpersonene i kommunene

Næringsmedarbeiderne i
kommunene, Destinasjon Røros,
Rørosregionen Næringshage,
Hedmark Kunnskapspark, Næringsforum i Fjellregionen og
Landbruksnettverket
Samme som for primærnæringen,
foreslås slått sammen
Rektorene vgs, Tynset Studie- og
høyskolesenter, Røros Ressurs,
NAV, UE Hedmark, Tverrfaglig
opplæringskontor, representant for
de internasjonale rådene,
Voksenopplæringssentrene,
Næringsforum i Fjellregionen,
representant for grunnskolene og
personalsjefene i kommunene

Regionkoordinator

Kommunikasjonsmedarbeiderne i
kommunene

Regionrådgiver

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon,
inkludert rekrutteringstiltak

Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold
Merete Myhre
Moen/
Hans Vintervold

Kommunikasjonsmedarbeiderne i
kommunene og samarbeidspartnere
når avklart

Mandater for referansegrupper Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter på politikkområder som ikke ivaretas av
andre referansegrupper
I strategiplanen gjelder dette spesielt målsettingen om å «Bevare gode
spesialisthelsetjenester/sykehus på Røros og Tynset med Tynset som akuttsykehus»
- Aktivt bidra til utarbeidelse av uttalelser og utforming av interessepolitiske saker
- Ivareta Fjellregionens interesser i Trøndelag fylkeskommune
- Ivareta Fjellregionens interesser i Hedmark fylkeskommune og i forbindelse med sammenslåingen
av Hedmark og Oppland fylkeskommuner
- Samarbeide med naboregioner i forhold til sammenslåingen av Hedmark og Oppland
fylkeskommuner om felles standpunkter/saker
- Bidra til at ulike organisasjoner som deler Fjellregionens synspunkter deltar i det interessepolitiske
arbeidet
- Aktivt delta i Fjellnettverket, den interessepolitisk organisasjonen for fjellområder i fire
fylkeskommuner
- Foreslå interessepolitiske saker Regionrådet for Fjellregionen skal prioritere i 2019/2020 som ikke
ivaretas av andre referansegrupper
FV30/andre fylkesveier
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Fortsette dialogen med Statens Vegvesen og fylkeskommunene om behovet for utbedring av
FV30 og de øvrige fylkesveiene
- Vurdere om det skal tas initiativ for å få iverksatt et arbeid for en samlet plan for utbygging av
FV30 på tvers av fylkesgrensen
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020
RV3
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Revitalisere Vegforum RV3
- Bidra aktivt til å gjennomføre de tiltak Vegforum RV3 beslutter

-

Øke den politiske innsatsen for at RV3 skal bli prioritert nasjonalt
Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020

Jernbane – elektrifisering mm
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Aktivt delta i arbeidet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og bidra til å støtte opp om tiltak som
blir besluttet i forumet
- Aktivt å fremme Fjellregionens interesser i forbindelse med grunnlaget for konkurranseutsetting av
persontrafikken på Rørosbanen
- Avklare om det skal iverksettes et felles arbeid i forhold til stasjonsstruktur og sikkerhet for
Rørosbanen gjennom Fjellregionen – eventuelt i regi av Jernbaneforum eller på annen måte
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020
Fly
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Lufthavnrådet vurderer og prioriterer selv hvilke tiltak som skal iverksettes i forbindelse med
forberedelsene til ny anbudsperiode og den nasjonale politikken for Røros lufthavn
- Vurderer andre tiltak som kan bidra til å styrke Røros lufthavn i samarbeid med andre
referansegrupper
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020
Primærnæringen
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte tiltak i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Vurdere og foreslå tiltak som gjør at Landbruksnettverket fortsatt kan fungere som en drivkraft i
arbeidet innen primærnæringen sammen med en rekke samarbeidspartnere
- Avklare hvordan strategiene «Koordinere og støtte utviklingsaktiviteter innen landbruk og mat med
utgangspunkt i strategidokumentet Matregion Røros» og «Utvikle regionens posisjon innen
bioøkonomi» kan følges opp
- Avklare hvordan interessepolitisk arbeid på området kan støttes gjennom virksomheten til
Regionrådet for Fjellregionen
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020

Reiseliv
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Delta aktivt i regionalt partnerskap for opplevelsesnæringen i Hedmark og andre aktuelle
samarbeidsarenaer
- Avklare hvordan strategien «Stimulere til bærekraftig verdiskapning i reiseliv, besøksnæring og
arrangementsutvikling» kan følges opp
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020
Kollektivtilbudet
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Være i dialog med beslutningstakere med ansvar for kollektivtilbudet
- Bidra i arbeid med sikte på finne nye svar på utfordringene med å skape bedre kollektivtilbud i
Fjellregionen – herunder oppfølging av rapporten «Unge ideer for å øke bruken av
kollektivtransport
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020
Bredbånd
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Avklare hvordan fellesarbeidet med bredbånd i Fjellregionen kan videreføres
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020

Mandat for referansegruppe Næringsutvikling
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av

-

-

regionrådet gjennom uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
Drøfte og foreslå oppgaver, organisering og finansiering og ansvar for koordinering av
næringsarbeidet i Fjellregionen – inkludert strategisk arbeid framover og administrativ støtte til det
interessepolitiske arbeidet gjennom regionrådet
Avklare hvordan eventuelle tiltak i Handlingsplanen 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen
som er eller blir avsluttet, som det er ønskelig å videreføre, kan gjennomføres
Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020

Matregionen Røros (denne referansegruppen foreslås slått sammen med primærnæringen)
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
Følge opp strategier og tiltak i strategidokumentet «Matregionen Røros»

Mandat for referansegruppe Kompetanseutvikling
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Løpende vurdere interessepolitiske fellestiltak som iverksettes i regi av regionrådet gjennom
uttalelser, deltakelse på ulike høringer og på andre måter
- Bidra aktivt inn i tiltakene som pågår i regi av Regionrådet for Fjellregionen i tråd med
Handlingsplanen for 2017-2018
- Avklare hvilke tiltak i Handlingsplanen som skal videreføres fra 2019
- Avgi uttalelse om utredning av entreprenørskapsarbeidet i grunnskolene, som skal legges fram i
april – og oppfølging av beslutning som tas
- Arbeide aktivt for å bidra til rekrutteringen til viktige utdanningstilbud og utvikling av tilbudene ved
de videregående skolene i Fjellregionen
- Arbeide for at personer med voksenrett skal få samme rettigheter som andre elever i den
videregående skolen og forbedret realkompetansevurdering for innvandrere
- Bidra i eller med innspill til utredninger om desentraliserte høyskoletilbud i fylkeskommune,
høyskolene og på statlig nivå
- Utrede organisering og drift av det desentraliserte høyskoletilbudet i Fjellregionen, inkludert
organiseringen og finansieringen av Tynset studie- og høyskolesenter fra 2019
- Bidra til koordinering av andre utdanningstilbud til voksne i Fjellregionen
- Foreslå tiltak som skal prioriteres i 2019/2020

Mandat for referansegruppe Kommunikasjon
Referansegruppen skal bidra til å nå målsettingen i Strategisk plan for Fjellregionen om at «Næringsliv
og innbyggere i Fjellregionen skal ha rammebetingelser av så høy kvalitet at etablering og bosetting i
regionen oppleves attraktivt».
Referansegruppen har ansvar for å følge den løpende politiske debatt i kommunene, på fylkesnivå og
nasjonalt, og skal vurdere tiltak for å ivareta Fjellregionens interesser på ulike arenaer.
Prioriterte oppgaver i 2018:
Bidra til gjennomføringen av forprosjektet «Rekruttering av arbeidstakere i

-

-

Fjellregionen»
Bidra til utarbeidelsen av en kommunikasjons- og markedsføringsplan med ansvarfordeling og
forslag til finansiering
Iverksette tiltak i tråd med vedtatt plan – som også vil inneholde tiltak for 2019/2020

Kommunikasjons- og markedsplanen skal etter tidligere omtale inneholde både internt og eksternt
arbeid. Behovet for en eller to referansegrupper vurderes etter at planen er ferdigbehandlet.
Det er etter regionrådgivers vurdering viktig at arbeidet i referansegruppene blir iverksatt raskt, slik at
det eksempelvis blir avklart organisering og ansvar på viktige områder innen arbeidet med
næringsutvikling og kompetanseutvikling og dermed støtte til det interessepolitiske arbeidet.

Forslag til vedtak:
Mandater for referansegruppene og premissene for arbeidet det er redegjort for i
saksutredningen, godkjennes.
Egen referansegruppe for «Matregionen Røros» opprettes ikke, oppgavene ivaretas av
referansegruppe «Primærnæringen».
De politiske lederne har ansvar for iverksettelse av arbeidet i referansegruppene.
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Saksbehandler: Rune Jørgensen
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
Det er gjennomført flere møter med andre regionråd.
-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3
Møte for å revitalisere Vegforum RV3.

-

Jernbane
Årsmøte Jernbaneforum.

-

Fly
Lufthavnrådet har hatt skriftlig og muntlig dialog med Widerøe om problemer med
regulariteten i det siste.

-

Reiseliv
Møte med Destinasjon Røros og Innovasjon Norge om å starte arbeid med skilting og
infotavler.

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet
Dialogmøte med NSB om konkurranseutsetting av trafikken på Rørosbanen.
Dialogmøte med Hedmark Trafikk.

-

Bredbånd

Næringsutvikling

Kompetanseutvikling

Status arkivutdanning
Skapende Ungdomsmesse
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak

Det vil også bli orientert om andre eventuelle aktuelle saker.
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