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Innkalling til AU-møte onsdag 03. februar 2021
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
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SAKSLISTE AU-MØTE 03.02.2021
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 03. februar 2021
kl. 12.00- 15.00
Digitalt (Teams)

Sak 08/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 09/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 06. januar 2021
Sak 10/2021: Status næringslivet i Fjellregionen i pandemien – orienteringer
Sak 11/2021: Organisering av vannforvaltningsarbeidet – orientering og drøfting
Sak 12/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22
Sak 13/2021: Orienteringer
Sak 14/2021: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møte 06.januar 2021
Notat til formannskapene om handlingsplan

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 08/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Saksdokumentene er lagt ut på vanlig måte på nettsiden www.fjellregionen og melding ble sendt på
mail til arbeidsutvalgets medlemmer og andre.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 09/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 06. januar 2021
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet 06. januar 2021 ble sendt ut til deltakerne for tilbakemeldinger. Skrivefeil
i årstall er rettet opp. I det endelige forslaget som følger vedlagt, er det i tillegg lagt inn at Kristin
Langtjernet opplyste at Folldal kommune har levert administrativt innspill om forvaltningsplanen for
rovvilt.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. januar 2021 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 10/2021: Status næringslivet i Fjellregionen i pandemien – orienteringer
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Regionrådsleder har bedt om at det blir gitt en orientering om status i næringslivet i forbindelse med
korona-pandemien.
Klosser Innovasjon, Rørosregionen Næringshage og muligens Næringsforum i Fjellregionen vil delta
for å gi en kort status-rapport og synspunkter på hva som er viktig for næringslivet i tiden som
kommer.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 11/2021: Organisering av vannforvaltningsarbeidet – orientering og
drøfting
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Administrasjonen i Innlandet fylkeskommune har lagt fram et forslag til omorganisering av
vannforvaltningsarbeidet i arealene som omfatter vannområde Glomma og Grensevassdragene.
Arbeidet med disse vannområdene koordineres i dag av Innlandet fylkeskommune, mens de andre
vannområdene innenfor vannregionen i stor grad er organisert som kommunesamarbeid med
vertskommunemodell, heter det.

Saken ble diskutert i felles vannområdeutvalg 21. januar, der det ble gjort følgende vedtak:
«Felles vannområdeutvalg støtter foreslått modell og ser behovet for bedre lokal forankring av
vannforvaltningsarbeidet. Saken legges nå fram for regionrådene for innspill. Dette vil danne
grunnlag for ny sak om temaet i felles vannområdeutvalg før videre behandling i kommunene.
Saken skrives da som et saksdokument rettet mot behandling i kommunestyrene.»
Rådgiver Trine Frisli Fjøsne i Innlandet fylkeskommune vil orientere og innlede til innspill.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 12/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ble også behandlet på møtet 06. januar, og i protokollen heter det:
«Regionrådsleder Runa Finborud innledet til drøftingen, og skisserte følgende plan:
-

-

Notat om utfordringer til formannskapene med utgangspunkt i Strategisk plan for Regionrådet
for Fjellregionen for drøfting og tilbakemeldinger i januar etter gjennomgang i dagens møte.
Notatet skal utfordre til diskusjon om delmål, tiltak og ansvar for gjennomføring.
Utkast til handlingsplan behandles i arbeidsutvalget i februar og sendes på høring
Frist for uttalelse fra kommunene settes tidsnok til behandling i AU og regionrådet i mai
Det gjennomføres eventuelt et felles teamsmøte for formannskapene både om handlingsplan
og organiseringen, som arbeidsgruppa skal levere forslag om innen utgangen av januar (dette
framkom som forslag under drøftingen)

Denne planen fikk tilslutning.
Regionrådsleder og regionrådgiver utarbeider notat til drøfting i formannskapene på bakgrunn av
drøftingen i arbeidsutvalget, der det var fokus på god forankring av grep som skal tas av regionrådet,
hvilke tiltak som kan iverksettes i fellesskap og hva kommunene må håndtere i arbeidet med å nå
målene som er nedfelt i strategisk plan.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli utarbeidet under behandlingen av saken.
Vedtak:
Videre arbeid gjennomføres i tråd med skissert plan fra regionrådsleder, som sammen med
regionrådgiver utarbeider notat til drøfting i formannskapene.»
Notat som ble sendt formannskapene 12. januar, følger vedlagt.
Tidsplanen gjør at resultatet av drøftingene i formannskapene må ettersendes/presenteres under
behandlingen av saken.
Handlingsplanen må også ses i sammenheng med omorganiseringen av arbeidet gjennom
regionrådet.

Arbeidsutvalget gjorde i november følgende vedtak:
«Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av
Runa Finborud, Bjørnar Tollan Jordet, Torill Tjeldnes og Anne Lise Trøen som vurderer en ny
organisering av arbeidet gjennom regionrådet og legger fram en anbefaling til kommunene.
Arbeidsgruppa skal vurdere alternativene etter paragrafene 18, 19 og 20 i Kommuneloven, som
omtaler interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap og vertskommune.
Det bes om at arbeidsgruppa legger fram et forslag innen utgangen av januar 2021.
Arbeidsgruppa bes videre om sammen med Innlandet fylkeskommune å avklare praktiske
spørsmål i forbindelse med overgangen til en ny organisering.»
Forslaget fra arbeidsgruppa er i skrivende stund ikke presentert.
Forslag til vedtak vil bli utarbeidet under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 13/2021: Orienteringer
Det er tidligere bestemt at det skal rapporteres fra de ansvarlige ordførerne og administrasjonen om
arbeidet i forhold til de ulike saksfeltene/referansegruppene på hvert AU-møte.
Etter vedtaket om Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen i juni og det pågående arbeidet
med avklaring av arbeidsoppgaver og organisering, legger regionrådgiver foreløpig opp til at det kan
rapporteres om arbeid i forhold til de nye hovedmålene og andre oppgaver, inkludert nytt fra
fylkeskommunen.
FN’s bærekraftsmål
Bredbåndsdekning/mobildekning
Plan og søknad for bedring av mobilforholdene
Landbruket
Interessepolitikk:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
Rapport fra årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Jernbanekonferansen 4. mars med lokale innslag
Rapport fra møte i Vegforum RV3
o

Helsetjenester
Rapport fra møte med Valdres og Nord-Gudbrandsdal om blant annet stipendordning
for kjeveortopeder
Psykisk helse – ønske om drøfting fra Mona Murud ble utsatt i forrige møte

o

Utdanningstilbud
Rapport fra innspillsmøte om voksnes læring

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet

o

Andre aktuelle politiske spørsmål

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Rapport om innspill til regjeringens ungdomspanel og avvikling av SUM
Hjemflytting og attraktivitet
Forankring av utviklingsarbeid

Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
Ny prosjektleder på plass i «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen»
Andre aktuelle saker
Nytt fra Innlandet fylkeskommune

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02. 2021
Sak 14/2021: Eventuelt

