PROTOKOLL fra møte 01/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

06. februar 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Hans Vintervold, Johnny Hagen (forlot møtet etter
behandlingen av sak 06), Hilde Frankmo Tveråen, Per Ousten (for Runa
Finborud), Ragnhild Aashaug, (under behandlingen av sak 02), Aasa
Gjestvang og Hanne Varhaug Søberg (forlot møtet etter behandlingen av
sak 06), Arild Einar Trøen og Hedda Johansen.
Forfall:

Jan Håvard Refsethås og Trøndelag fylkeskommune.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og flere gjester under orienteringene om skoleresultater og
ny fjellov.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Sakene 02/2019 og 03/2019 ble behandlet
først.

Sak 01/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 05. desember 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. desember 2018 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. desember 2018 godkjennes.

Sak 02/2019: Orientering og dialog om skoleresultater v/Hedmark
fylkeskommune
Fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkessjef Tore Gregersen i Hedmark fylkeskommune orienterte.
Deres presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 03/2019: Orientering om ny fjellov v/daglig leder Jan Borgnes i Norges
Fjellstyresamband
Jan Borgnes orienterte. Hans presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 04/2019: Ny fjellov – høringsuttalelse
Arild Einar Trøen foreslo at «i all hovedsak» tas ut i første setning i forslaget til vedtak, og dette fikk
tilslutning.
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.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen slutter seg 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.

Sak 05/2019: Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen informerte om at det for 2018 vil bli lagt fram en regnskap med et overskudd på
om lag 3,8 millioner kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til føringen av forventede inntekter fra
sluttførte prosjekter, men det vil med dette være handlingsrom for fellestiltak det er enighet om å
gjennomføre.
Merete Myhre Moen ga uttrykk for at hun ønsker en diskusjon om en «levende handlingsplan» før
videre behandling på neste møte.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram på bakgrunn av drøftingen.
Vedtak:
Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 06/2019: Mulig løsning for kjeveortoped - drøfting
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram på bakgrunn av drøftingen.
Saken ble drøftet uten at det ble fattet vedtak

Sak 07/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Merete Myhre Moen orienterte om møte 18. januar i referansegruppa for samhandlingen
med kommunene i forbindelse med etableringen av Innlandet fylkeskommune. Gruppa
møtes på nytt sammen med administrativ ledelse i regionrådene etter KS-konferansen 8.
februar. Det ligger an til at det vil bli foreslått en partnerskapsavtale og anbefalt at
medarbeidere ansettes i Innlandet fylkeskommune.
Hans Vintervold orienterte om at det pågår intervjuer for å få ansatt sekretær for Trøndelag
Sør.

Merete Myhre Moen/Hans Vintervold orienterte om endringer i driften av trafikkstasjonene
på Tynset og Røros.
Administrasjonen ble bedt om å undersøke nærmere og eventuelt lage forslag til uttalelse.
Merete Myhre Moen orienterte om at det pågår en ny utredning om strukturen for
tingrettene, og vil ta initiativ i forhold til dette.
-

RV3
Norvald Illevold orienterte om møte med Statens Vegvesen, som vil presentere forslag til
løsninger i Lonåsen i mars.

-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om at Jernbanedirektoratet vil orientere om flere aktuelle saker
på årsmøtet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen mandag. Fire ordførere/varaordførere
fra Fjellregionen er påmeldt.

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen orienterte om møte i referansegruppa 15. januar, og hun vil orientere om
forslag på neste møte.

Kompetanseutvikling
Merete Myhre Moen orienterte om møte med Høyskolen Innlandet mandag 4. februar og at det
arbeides med nødvendige avklaringer.

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Rune Jørgensen viste til orienteringen i sak om prioriterte oppgaver, og at det vil bli nærmere
orientering med drøfting på neste møte.

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen orienterte om vårmøte 22. mars med fokus på inkludering, og at det arbeides med
flere klimatoppmøter og nye klimatiltak, som det er laget en skisse til plan for. Det arbeides med
flere mulige finansieringskilder.
Rune Jørgensen orienterte om at SUM gjennomføres onsdag 13. februar med 23 påmeldte
bedrifter, 42 elevbedrifter og åtte ungdomsbedrifter.

Sak 09/2019: Eventuelt
Merete Myhre Moen orienterte om arbeid for møte med næringskomiteen og eventuelt andre i
forbindelse med arrangement i Oslo 29. mars. Landbruk, jernbane og strukturen for tingrettene kan
være aktuelle saker å diskutere.

