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Innkalling til AU-møte mandag 16. september 2019
Det vises til varsel om flytting av møtedato og innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i
Regionrådet for Fjellregionen
mandag 16. september kl. 18.00 - 19.45 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.
Det blir servert middag på Tynset hotell kl. 20.00.
Av hensyn til bestillingen av middag ber vi om at eventuelle forfall blir meldt i god tid 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
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Forslag til revidert budsjett 2019

SAKSUTREDNING AU-MØTE 16.09.2019
Sak 35/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 05. juni 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 05. juni 2019 ble sendt ut på vanlig måte. Det kom
ingen innspill til endringer og det er derfor ingen endringer i vedlagte forslag.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. mai 2019 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 16.09.2019
Sak 36/2019: Revidert budsjett 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det vises til vedtatt budsjett for 2019 på møte i Regionrådet for Fjellregionen 24. oktober 2018.
Det vedtatte budsjettet, som ikke omfatter kontordriften finansiert av Hedmark fylkeskommune, er på
5.666.700 kroner mot et budsjett på nesten 6,9 millioner kroner i 2018.
Det vedlagte reviderte budsjettforslaget er på 3.558.525 kroner. Denne reduksjonen skyldes i
hovedsak at «Scandinavian BID Modell», som var budsjettert med 2.646.500 kroner, er tatt ut. Dette
arbeidet er ikke iverksatt siden fylkesrådet i Hedmark sa nei til å bidra og dermed at det 10 år lange
samarbeidet med våre svenske samarbeidspartnere i Dalarna gjennom Interreg ikke kunne fortsette.
I tillegg til dette er «Fjellungdom i klimaskiftet» lagt inn med et budsjett på 542.500 kroner etter at
arbeidsutvalget i mai godkjente en treårig samarbeidsavtale mellom Regionrådet for Fjellregionen,
Ungdomsrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark om arbeidet med blant annet
entreprenørskap i skolene, Skapende Ungdomsmesse og klimatoppmøte for ungdom.
I finansieringen av dette tiltaket er det lagt til grunn et bidrag fra Hedmark fylkeskommune på 112.500
kroner, som det er søkt om uten at dette er avklart. Et tilskudd på 250.000 kroner fra Miljødirektoratet
er fordelt både i 2019 og 2020. Dette sammen med bidrag fra flere andre samarbeidspartnere gjør at
det er et behov for et bidrag fra regionrådet på 116.000 kroner. Regionrådgiver foreslår at ubrukte
midler på 27.000 kroner til entreprenørskapsarbeidet i skolene i 2018/2019 omdisponeres til dette
formålet. Videre foreslås det at 89.000 kroner omdisponeres fra potten til interessepolitikk, som var på
291.200 kroner, siden nesten ingenting av disse midlene er benyttet.
Det arbeides videre med å styrke finansieringen og redusere regionrådets risiko med dette arbeidet fra
2020 og framover. Dette omfatter også en avklaring av hva som skal skje etter at Røros kommune
vedtok å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen.
I tråd med tidligere budsjettvedtak og behandlingen av regnskapet for 2018 foreslås det videre at
budsjettposten «Drift av arbeidsutvalget» styrkes med 111.825 kroner etter mindreforbruket i 2018 ved
bruk av disposisjonsfondet.
I regnskapet for 2018 ble det ført forventede inntekter på 2,5 millioner kroner og påpekt at det var
usikkerhet knyttet til dette. Dessverre fikk vi i sommer beskjed om en avkorting i bidragene fra statlige
IR-midler og Hedmark fylkeskommune på totalt 577.602 kroner til «Scandinavian Heartland». Det ga
et regnskapsmessig overforbruk på om lag 50.000 kroner etter tre år. Dette medfører at
disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Det vil etter dette være om lag 3,4 millioner kroner til disposisjon på fondet til tiltak i 2020 og senere.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).»

SAKSUTREDNING AU-MØTE 16.09.2019
Sak 37/2019: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling
og konkurranse – høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Et offentlig utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen leverte sin utredning, NOU 2019: 12
Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til kunnskaps- og
integreringsministeren 4. juni 2019.
Kunnskapsdepartementet har sendt utredningen på høring, og dokumentene kan i sin helhet leses
her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-markussenutvalget---larekraftig-utvikling-livslanglaring-for-omstilling-og-konkurranseevene/id2653095/
Det såkalte Markussen-utvalget fikk i oppdrag å undersøke hvilke udekkede behov som finnes for
etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets
behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget skulle også undersøke om rammebetingelsene for
investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok
muligheter til å omskolere seg.
Utredningen og forslag til tiltak ser ut til å støtte opp om den nasjonale kompetansepolitiske strategien,
og gir sammen med andre relevante utredninger og stortingsmeldinger bidrag til hvordan
fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle kan styrkes gjennom lovendringer og nye tiltak.
Det synliggjøres i utredningen hvordan koordinerende innsats og virkemiddelbruk i fylkeskommunen,
universitets- og høgskolesektoren, NAV og lånekasse i samarbeid med arbeidslivet kan redusere
antall voksne som står utenfor, eller er i fare for å falle ut av, arbeidslivet.
Utvalget har lagt fram 24 konkrete forslag som departementet ber om vurderinger av. Det er tiltak som
enten anbefales testet ut i mindre skala (A), gjennomføres umiddelbart (B) eller utredes nærmere (C).
Regionrådgiver oppfatter at alle forslagene vil være positive for arbeidet med kompetanseutvikling i
Fjellregionen, forutsatt at fylkeskommunene styrkes med nødvendige økonomiske ressurser og at
desentraliserte tilbud med fleksible løsninger sikres.
Regionrådgiver vil spesielt kommentere noen av forslagene:
A1 - Utvidet rett til videregående opplæring
Utvalget ønsker å legge til rette for at det gis rett til å ta (nytt) fagbrev, altså til å ta yrkesfaglig
videregående opplæring for personer som fra før har fullført videregående opplæring. Retten skal
også gjelde for de som har oppnådd generell studiekompetanse, men som ønsker å ta yrkesfaglig
opplæring og avlegge fagprøve.
Regionrådgiver støtter forslaget og anbefaler at det iverksettes umiddelbart. Tiltaket vil øke
mulighetene både for enkeltpersoner som av ulike årsaker vil skaffe seg annen utdannelse, og
arbeidslivet til å få tilfredsstilt ønsker og behov for at ansatte utvider sin kompetanse.
B5 - Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging
Utvalget foreslår å opprette et program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging der etterspørrere og
tilbydere kan søke om midler til ulike prosjekttyper for å utvikle nye fleksible utdannings- og
opplæringstilbud. Dette kan være både forprosjekter, utvikling av konkrete tilbud og drift av tilbud.
Regionrådgiver vil spesielt peke på at dette tiltaket kan gi midler til drift av lokale utdanningssentre
som Tynset Studie- og høyskolesenter og Røros Ressurs. Regionrådet for Fjellregionen, Norske
Utdanningssentre og mange flere har i årevis arbeidet for at disse sentrene må få økonomiske
rammevilkår som gir forutsigbarhet og muligheter til fleksible løsninger i forhold til behov i de
regionene de har sin virksomhet. Dette må følges opp raskt.
Forslaget om å innføre tilleggslån i Lånekassen (A2) for personer over 30 år og Studiestøtte hele livet
(B16) vil også være viktige bidrag til at voksne i større grad kan få økt sin
kompetanse ved disse lokale utdanningssentrene.

B7- Fjerne 30-poengregelen i fagskolene
Utvalget anbefaler å fjerne kravet om at en fagskoleutdanning må tilsvare et halvt til to års utdanning
på fulltid, og at utdanningen må være på minimum 30 studiepoeng for å kvalifisere til offentlige
tilskuddsmidler. Utvalget mener det ikke er behov for å sette en nedre studiepoenggrense for
utdanning som tilbys.
Dette forslaget er i tråd med målet om mer fleksibilitet, og må også ses i sammenheng med andre
forslag som å gi fagskolene selvakkrideringsrett (B8) og at resultatbaserte tilskudd gis direkte til
fagskolene i stedet for til fylkeskommunene (B9). Disse vil sammen styrke fagskolene som viktige
utdanninginstitusjoner som fyller viktige behov for arbeidskraft.
C24 - Bedre system for realkompetansevurdering
Utvalget foreslår at det settes i gang et langsiktig arbeid for å etablere en enhetlig praksis for
realkompetansevurderinger for opptak til studier, og avkortning av studieløp ved norske universiteter,
høyskoler, fagskoler og videregående skoler. Utvalget foreslår at det i første omgang bevilges midler
til et prosjekt som skal utrede hvilke typer felles digitale verktøy som kan utvikles for å støtte
institusjonene i deres arbeid med realkompetansevurderinger.
Regionrådgiver mener at dette også er et viktig tiltak som bør ses i sammenheng med tiltakene over.
Det bør ikke være nødvendig med omfattende utredninger om verktøy først, de bør utvikles parallelt
med å finne en enhetlig praksis. Samtidig bør det avklares hvordan dette henger sammen med
karrieresentrene i fylkene, der eksempelvis Hedmark i dag har ett på Hamar og Oppland har seks.
Innlandet fylkeskommune bør eksempelvis vurdere om disse oppgavene kan løses ved Tynset Studieog Høyskolesenter for brukere i Fjellregionen.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er positiv til forslagene som fremmes i
NOU2019:12 med de kommentarer og merknader som framkommer i saksutredningen.
Kunnskapsdepartementet bes særlig prioritere forslagene om utvidet rett i videregående
opplæring, styrking av fagskolene og program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging som
styrker lokale utdanningssentre.
Høringsuttalelsen sendes Kunnskapsdepartementet med kopi til Hedmark/Innlandet og
Trøndelag fylkeskommuner.
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Sak 38/2019: Endringer i rovviltforvaltningen - høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Klima - og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i naturmangfoldsloven og
forskrifter som omfatter rovviltforvaltningen.
Det foreslås endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b om
rovviltklagenemnd. Det foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall
forvaltningsregioner for rovvilt, § § 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av
flere rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt, og § 18 om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling
av rovvilt. Det forslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34
vedrørende fellingsmetoder på jerv.
Alle dokumenter i høringen finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-rovviltforvaltningen/id2653571/

Regionrådgiver velger i denne saken å oppsummere de viktigste synspunktene på endringsforslagene
uten å argumentere detaljert for dette, siden spørsmålene er grundig belyst i høringsuttalelser for
eksempel fra Utmarkskommunenes Sammenslutning med flere.
-

Forslaget om endringer i naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum for å bringe ordlyden
i bestemmelsen i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, og for å sørge for at ordlyden
gir best mulig uttrykk for hva som er rettstilstanden, støttes. Det forutsettes at nødvergeretten ikke
innskrenkes. Det er viktig med en todelt målsetting og soneinndelinger, at folk og lokalsamfunn
opplever at de kan forsvare seg og sine dyr dersom det oppstår situasjoner med rovvilt der slikt
forsvar er nødvendig.

-

Forslaget om opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd, som skal behandle klager over
vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av
enkeltdyr av rovvilt, jf. forslaget om ny § 26 b i naturmangfoldloven, støttes ikke. Det er av
avgjørende betydning for rovviltforvaltningens og rovviltpolitikkens legitimitet at statsråden kan
gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre den vedtatte
politikken. Opprettelsen av en slik nemd vil oppfattes som ansvarsfraskrivelse i flere lokalsamfunn
som er berørt.

-

Når det gjelder klager over vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak
etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger, kan slike klager behandles i en slik nemd. Det er
viktig at nemda i tilfelle også har husdyrfaglig kompetanse.

-

Forslaget om endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om færre og nye forvaltningsregioner for rovvilt
støttes ikke. De sittende rovviltnemndenes funksjonstid bør forlenges inntil de nye fylkestingene
selv får uttalt seg om hvordan forvaltningsregioninndelingen bør være. Det kan da være aktuelt at
for eksempel det nye fylket Innlandet utgjør en region.

-

Forslaget om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner, slik disse
fremgår av de foreslåtte endringene i rovviltforskriften §§ 4 og 6, er for alt dårlig utredet.
Konsekvensene for den praktiske forvaltningen må klargjøres før det tas stilling til dette.

-

Forslaget til endringer i rovviltforskriften § 6 som medfører at Landbruksdirektoratet får rett til å
uttale seg til de regionale forvaltningsplanene i tillegg til Klima- og miljøverndepartementet før
disse vedtas av rovviltnemndene, støttes. Det må dessuten til en langt bedre samordning av
statlige organer for at utøvende beitebrukere ikke skal komme i skvis mellom ulike statlige
interesser. Dette gjelder også i forhold til politi og påtalemyndigheters håndtering av saker i
forhold nødvergeretten og andre bestemmelser. Forslaget om endringer i rovviltforskriften § 18,
slik at kommunens klagerett på enkeltvedtak som er fattet i medhold av forskriften klargjøres,
støttes også.

-

Forslagene til endringer i fellingsmetoder for jerv i forskrift om utøvelse av jakt, felling, fangst §§ 29
a og 34, støttes. Denne lisensjakta må effektiviseres, og det bør gis adgang til bruk av lys med
åtejakt og den bør starte samtidig med reinsjakta.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de fleste forslagene til endringer i
naturmangfoldsloven og forskrifter.
Dette gjelder ikke forslagene om rovviltklagenemd og forvaltningsregioner, slik de er
beskrevet.
Det vises forøvrig til saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner.
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Sak 39/2019: 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
Siste nytt om etableringen av Innlandet fylkeskommune
Røros kommune har vedtatt å melde seg ut av regionrådet – straks-oppfølginger av konsekvenser

-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3

-

Jernbane
Rapport fra styremøte 3. september

-

Fly

-

Reiseliv

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Møte i referansegruppa 2. september
Kompetanseutvikling
Status Tynset Studie- og høyskolesenter
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Arbeidet med ny hjemmeside er iverksatt med bistand fra Digiko
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Klimatoppmøte 4. oktober og høstmøte 18. oktober
Andre aktuelle saker
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Sak 40/2019: Eventuelt

