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Innkalling til AU-møte mandag 03. februar 2020
Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen
mandag 03. februar kl. 11.00 – 14.00 på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.
Det blir servert lunsj ca. kl. 12.00.
Eventuelle forfall meldes til mariann.streitlien@innlandetfylke.no eller tlf. 91 39 39 89 eller
rune.jorgensen@innlandetfylke.no eller tlf. 95 11 05 77.

Med vennlig hilsen

Runa Finborud
regionrådsleder

Rune Jørgensen
regionrådgiver
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SAKSLISTE AU-MØTE 03.02.2020
Dato:
Tid:
Sted:

mandag 03. februar 2020
kl. 11.00– 14.00
Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Sak 06/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 08. januar 2020
Sak 07/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Sak 08/2020: Jernbanestasjon på Hamar og betydning for Rørosbanen – høringsuttalelse
Sak 09/2020: Rovdyrsituasjonen og -politikken – dialog om tiltak
Sak 10/2020: Orienteringer
Sak 11/2020: Eventuelt

Vedlegg:

Protokoll fra AU-møte 08. januar 2019
Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for
Fjellregionen 2020-2024
Innspill til Distriktsmeldingen

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 06/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 08. januar 2020
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 08. januar 2020 ble sendt ut til deltakerne for
tilbakemeldinger, som er vanlig prosedyre. Det kom ingen innspill om justeringer, og det er derfor ikke
gjort endringer i det endelige forslaget.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 08. januar 2020 godkjennes.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 07/2020: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Strategisk plan for Fjellregionen skulle etter planen ha vært rullert høsten 2019. Dette arbeidet ble ikke
iverksatt blant annet på grunn av usikkerheter rundt etableringen av Innlandet fylkeskommune og
vedtaket i Røros kommune om å melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen på samme måte som
Holtålen kommune.
Gjennom to samlinger med ordførere og rådmenn i desember og januar, er det konkludert med at det
skal utarbeides Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen.
Dette innebærer at planen skal inneholde mål og strategier som er felles for de seks
medlemskommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune.
Forslaget til partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene, som ikke er behandlet i
kommunene, er en del av grunnlaget for planen sammen med tidligere utarbeidet kunnskapsgrunnlag
og planer.
Dette medfører at strategiplanen har et smalere fokus enn tidligere, og at det tydeliggjøres hva som er
oppgavene til regionrådet og hva kommunene hver for seg eller gjennom samarbeid har ansvar for.
Det heter i utkastet at «Regionrådet for Fjellregionen har som hovedoppgave å fremme
interessepolitiske saker som er av betydning for regionen som attraktiv bosteds- og
næringsregion, koordinere ønsket arbeid og iverksette fellestiltak det er enighet om i egen regi
eller gjennom andre utviklingsaktører i regionen.
Kommunene har ansvar for å følge opp mål og strategier i sine egne planer og gjennom
aktuelle samarbeidspartnere.»
De innspill som framkom gjennom samlingene med ordførere og rådmenn, er i vedlagte utkast forsøkt
ivaretatt gjennom dialog mellom politisk ledelse og regionrådgiver.
Regionrådgiver foreslår at planutkastet sendes på høring til kommunene og fylkeskommunen med frist
20. april, slik at endelig forslag kan behandles i arbeidsutvalget 4. mai og regionrådet 20. mai.
Planutkastet legges også ut på www.fjellregionen.no med invitasjon til å komme med innspill fra
andre.
Det legges til grunn at arbeidsutvalget i mellomtiden arbeider videre med organisering, konkrete
arbeidsoppgaver for regionrådet og starter arbeidet med Handlingsplan for 2021 -2022.

Gjeldende handlingsplan for 2019-2020 følges samtidig opp.
Kommunene og andre kan derfor i tillegg til å fremme synspunkter på selve planutkastet, gjerne
komme med konkrete innspill til interessepolitiske saker og fellestiltak som kan tas med i det videre
arbeidet i tiden som kommer.
Det er etter regionrådgivers vurdering påtrengende at avtaler mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune blir avklart så raskt som mulig. Dette er et viktig grunnlag for de beslutninger som må
tas om organisering og konkrete arbeidsoppgaver.
Kommunene presenterte et forslag til tilleggsavtale til vedtatt partnerskapsavtale i fylkestinget på et
dialogmøte med politisk og administrativ ledelse 4. november. I skrivende stund har kommunene, etter
det regionrådgiver kjenner til, ikke fått tilbakemelding som avtalt på møtet.
Kommunene varslet i desember om at «Det vil ikke være mulig for våre kommuner å behandle
forslaget til partnerskapsavtale uten en avklarende tilleggsavtale, som vi presenterte et forslag til på
vårt dialogmøte.»
Forslag til vedtak:
Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen legges ut på høring med frist 20.april
for påfølgende behandling i arbeidsutvalget og regionrådet i mai.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 08/2020: Jernbanestasjon på Hamar og betydning for Rørosbanen –
høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Denne saken ettersendes på grunn av at dette er tema på fellesmøte med Regionrådet for SørØsterdal onsdag 28. januar.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 09/2020: Rovdyrsituasjonen og -politikken – dialog om tiltak
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Det er stadige hendelser knyttet til rovdyrsituasjonen, politikken og forvaltningen av vedtatt politikk.
I skrivende stund er siste nytt at det er bekreftet at ulv har tatt livet av tre reinsdyr i Rendalen. Samtidig
er Sveinung Rotevatn (V) utnevnt til ny klima- og miljøvernminister etter Ola Elvestuen (V).
Flere av ordførerne har gitt uttrykk for at arbeidsutvalget på sitt møte bør oppsummere status for
viktige hendelser og utfordringer, og at det drøftes hvilke tiltak som skal iverksettes av hvem.
Ordførerne oppfordres derfor til å forberede seg på å dele aktuell kunnskap som grunnlag for å ta
beslutninger om grep som skal tas.
Forslag til vedtak eller konklusjoner vil bli lagt fram på grunnlag av dialogen.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 10/2020: 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
Trøndelag FK vil ikke benytte seg av observatørplass i Regionrådet for Fjellregionen, og
møtebehov må håndteres på annen måte.
Status partnerskapsavtale og tilleggsavtale mellom Innlandet fk og kommunene uavklart (se
omtale under sak om Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen).
Deltakelse på høring om Distriktsmeldingen – skriftlig innspill vedlagt.
-

FV 30/andre fylkesveier
Møte med lederen for hovedutvalg for samferdsel i Innlandet FK, Stein Tronsmoen, 15. januar.
Samferdselskonferanse i Innlandet 30. januar og innspill til arbeidet med NTP og samferdsel i
fylkeskommunen.

-

RV3
Statens Vegvesen vil starte bygging i Lonåsen i 2022.

-

Jernbane
Årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 15. januar og møte om løsning Hamar
stasjon 28. januar (egen sak).
Innspill til Jernbanedirektoratet med flere om venterom på Tynset og stoppmønster
Rørosbanen.

-

Fly

-

Reiseliv
Deltakelse på matfestivalen i Berlin.

-

Primærnæringen

-

Kollektivtilbudet

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Møte i referansegruppa 3. februar.
Kompetanseutvikling
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Andre aktuelle saker

SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.02.2020
Sak 11/2020: Eventuelt

