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Fylkespolitiker Karin Bjørkhaug, Trøndelag FK (observatør)
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Dato: 28.11.2018

Arkiv: B-2018

Jnr.: B-9978

Innkalling til AU-møte onsdag 5. desember 2018
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
onsdag 5. desember 2018, kl. 11.00 - 14.30 på Sjulhustunet, Sjulhusveien 94, Alvdal
NB: Oppmøte Fjellregionen ridehall kl 09.00 for orientering/omvisning og Sjulhustunet etterpå
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 05.12.2018
Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 05. desember 2018
kl. 11.00 - 14.30
Sjulhustunet, Alvdal

Sak 52/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 07. november 2018
Sak 53/2018: Næringsarbeidet i Fjellregionen – orientering og drøfting
Sak 54/2018: Prioritering av oppgaver og møteplan 2019
Sak 55/2018: Orienteringer
Sak 56 /2018: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møtet 07. november 2018

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.12.2018
Sak 52/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 07. november 2018
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 07. november ble sendt ut på vanlig måte. Det kom
ikke innspill om endringer. Det er derfor ikke foretatt noen endringer i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. november godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.12.2018
Sak 53/2018: Næringsarbeidet i Fjellregionen – orientering og drøfting
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget gjorde i november 2017 følgende vedtak:
«Ordningen med to regionale næringssjefer i Fjellregionen opphører ved kommende årsskifte.
Kommunene og det øvrige næringsapparatet har ansvar for det videre arbeid med organisering
og samhandling om næringsarbeidet, inkludert bistand til det interessepolitiske fellesarbeidet
gjennom Regionrådet for Fjellregionen.»
På sitt møte i desember 2017 vedtok arbeidsutvalget å opprette en rekke referansegrupper, inkludert
for næringsutvikling, og mandatene og sammensetningen av disse ble vedtatt i februar 2018.
I mandatet for referansegruppa for næringsutvikling heter det blant annet:
«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».
Referansegruppa under ledelse av regionrådsleder Merete Myhre Moen hadde sitt første møte 30.
april. Det er invitert til nytt møte 3. desember med blant annet drøfting av oppfølgingen av det
overnevnte punktet i mandatet.
Regionrådsleder vil orientere og innlede til drøfting.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.12.2018
Sak 54/2018: Prioritering av oppgaver og møteplan 2019
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget må, som det selv har uttrykt, foreta en prioritering av arbeidsoppgaver i 2019 med
utgangspunkt i vedtatt handlingsplan for 2019-2020 og de endrede rammebetingelsene.
Konklusjonene av denne gjennomgangen vil ha betydning for møtehyppigheten i løpet av året.
Regionrådgiver legger derfor ikke fram et konkret forslag til møteplan for 2019.
En gjennomgang av møteplanene til Trøndelag fylkeskommune samt Hedmark/Innlandet
fylkeskommune viser at med ett unntak kan første onsdag i måneden fortsatt benyttes som møtedag
uten å være i kollisjon med de ulike sentrale fylkeskommunale organene.
Forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.12.2018
Sak 55/2018: 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
Deltakelse på høring om rovvilterstatning i Stortinget.
Videre arbeid med etablering av Innlandet fylkeskommune og samhandlingen med
kommunene
Nytt fra Trøndelag Sør
-

FV 30/andre fylkesveier

-

RV3
Rapport fra møte i Vegforum RV3 30. november

-

Jernbane
Rapport fra møte i Jernbaneforum Midt-Norge 30. november

-

Fly

-

Reiseliv

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Egen drøfting
Kompetanseutvikling
Fagskoletilbudet i «Verdiskapning i lokalmat» har startet opp på Røros
Status arbeidet med Tynset Studie- og Høyskolesenter, som fylkesrådet i Hedmark foreslår 7 millioner
kroner til som en av sine satstinger
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Samling med informasjonsmedarbeiderne i kommunene 20. november
Ungdomsrådet for Fjellregionen

SAKSUTREDNING AU-MØTE 05.12 2018
Sak 56/2018: Eventuelt

