PROTOKOLL fra møte 04/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

08. mai 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Johnny Hagen, Hilde Frankmo Tveråen, Per Ousten
(for Runa Finborud), Leif Vingelen (for Ragnhild Aashaug), Norvald Illevold,
Eivind Harsvik, Sigurd Skage og Per Gunnar Sveen.
Forfall:

Jan Håvard Refsethås, Hans Vintervold, Runa Finborud (Per Ousten møtte),
Ragnhild Aashaug (Leif Vingelen møtte), Arild Einar Trøen og Hedda
Johansen.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Svein Borkhus, Mahdi Hassan, Ibrahima Sesay, Simen
Simensen og Oddvar Austbø (under behandlingen av sakene 20/2019,
21/2019 og 22/2019) 15/2019)

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 20/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 01. april 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 01. april 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 01. april 2019 godkjennes.

Sak 21/2019: Felles gravplass – orientering og dialog
Kirkeverge Svein Borkhus på Tynset og Mahdi Hassan fra Fjellregionen islamsk kultursenter
orienterte om behovet for tilrettelagt gravfelt og ønsket om en felles løsning.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram på bakgrunn av dialogen.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Det forventes en formell henvendelse til kommunene om
saken.

Sak 22/2019: Biogass i Fjellregionen – orientering
Prosjektleder Oddvar Austbø orienterte om arbeidet. Hans presentasjon er tilgjengelig hos
administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak
Informasjonen tas til orientering.

Sak 23/2019: Regnskap 2018
Regionrådgiver Rune Jørgensen orienterte om hovedtallene i regnskapet, og opplyste at av
forventede regnskapsførte inntekter på 2,5 millioner kroner gjenstår nå om lag 1 million kroner som
ikke er utbetalt fra samarbeidspartnere.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2018.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2018 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 3.949.669 kroner overføres disposisjonsfondet.
4. Utestående fordring til student på 850 kroner avskrives.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2018.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning
av revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2018 godkjennes»
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 3.949.669 kroner overføres
disposisjonsfondet.
4. Utestående fordring til student på 850 kroner avskrives.

Sak 24/2019: Årsmelding/årsberetning 2018
Regionrådgiver Rune Jørgensen orienterte om noen av punktene i forslaget.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2018, som også er årsberetning for 2018.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av
revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2018 godkjennes som årsberetning for
2018.»
Vedtak:

1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2018, som også er årsberetning for
2018.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under
forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2018
godkjennes som årsberetning for 2018.»

Sak 25/2019: Godkjenning av samarbeidsavtale med UE Hedmark
Regionrådgiver Rune Jørgensen orienterte om hovedpunktene i forslaget til avtale.
Forslag til vedtak:
Forslaget til samarbeidsavtale mellom Regionrådet for Fjellregionen, Ungdomsrådet for
Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark godkjennes.
Vedtak:
Forslaget til samarbeidsavtale mellom Regionrådet for Fjellregionen, Ungdomsrådet
for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Hedmark godkjennes.

Sak 26/2019: Struktur for domstolene – innspill
Denne saken var ettersendt og publisert på www.fjellregionen.no mandag 6. mai.

Regionrådsleder Merete Myhre Moen la fram endret forslag til vedtak som arbeidsutvalget sluttet
seg til.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Domstolkommisjonen til å anbefale at
Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett opprettholdes samlokalisert på Tynset, og at
det vurderes om nedslagsfeltet og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt på i
saksutredningen.
Innspillet sendes Domstolskommisjonen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Domstolkommisjonen til å
anbefale at Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett opprettholdes
samlokalisert på Tynset, og at det vurderes om nedslagsfeltet og ansvar kan utvides med
muligheter det er pekt på i saksutredningen.
En samlokalisering av tingrett og jordskifterett bør være et eksempel til etterfølgelse for flere
regioner i Norge. Det sikrer kvalitet, solid fagmiljø samt nærhet for brukere og ansatte i vårt
langstrakte land.
En slik samlokalisering er et klart bedre alternativ enn å slå sammen ulike tingretter eller
ulike jordskifteretter. Slike sammenslåinger vil i alt for stor grad bidra til alt for lange
avstander for brukere og ansatte.
Domstolene på Tynset har i en årrekke vært preget av effektivitet, solid domstolsledelse,
rask saksavvikling og korte ventetider.
Vi anbefaler Domstolsadministrasjonen til å besøke Tynset for å tilegne seg mer informasjon
om suksessen omkring samlokalisering av tingrett og jordskifterett.
Vi inviterer herved!
Innspillet sendes Domstolkommisjonen.

Sak 27/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rune Jørgensen informerte om styreseminar i Fjellnettverket med fokus på fjellpolitikk og at
han sammen med styremedlem Ragnhild Aashaug deltar på fjellkonferansen og rådsmøte
på Geilo 27. og 28. mai. Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen.
Per Gunnar Sveen informerte om møte med statssekretær i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, der det blant annet ble pekt på mulighetene for å etablere
statlige arbeidsplasser i Innlandet innen bioteknologi, hovedkontor for Statens Vegvesen og
nasjonalt kompetansesenter for kulturminner. Møtet var ment å være oppstart for en dialog
som må fortsette med utgangspunkt i regjeringserklæringen.
Det er sendt en henvendelse fra Fjellregionen til Klima- og miljødepartementet om et
nasjonalt kompetansesenter, og denne er formidlet til ordførerne.

-

FV 30/andre fylkesveier
Norvald Illevold informerte om at han har tatt kontakt med fylkesråd om planer for
oppfølging blant annet etter NATO-øvelsen sist vinter, og at det vil komme en nærmere
redegjørelse om dette.

-

RV3
Johnny Hagen informerte om at planlagt møte i Vegforum RV3 26. april ble utsatt til 21.
juni, fordi Vegvesenet ikke var klar til å presentere planer for utbedring i Lonåsen. Det
diskuteres om det skal inviteres til et større møte for å få mer fokus på behovet for
utbedringer på hele veien fra Kolomoen til Ulsberg.

-

Jernbane
Rune Jørgensen informerte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen på samme måte
som regionrådet har levert innspill til utfordringsbildet i forbindelse med arbeidet med NTP,
og at det i grove trekk er gitt uttrykk for de samme synspunktene.

-

Primærnæringen
Leif Vingelen oppfordret til å følge opp og etterspørre status for arbeidet med
beredskapsplaner i kommunene foran beitesesongen i utmarka.

-

Kollektivtilbudet
Rune Jørgensen informerte om at suksessen med tilnærmet gratis busstransport til
musikkfestivalen Livestock vil bli fulgt opp også i år.

-

Bredbånd

Næringsutvikling
Rune Jørgensen informerte om at dette blir tema under regionrådets møte 22. mai med
innledninger fra regionrådsleder Merete Myhre Moen og utviklingssjef Lars Gillund i Klosser
Innovasjon AS. Endelig plan for gjennomføringen er tema for et møte mandag.

Kompetanseutvikling
Rune Jørgensen informerte om deltakelse på NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm, der Animal
Rescue UB fra Storsteigen ble norgesmester i klassen «beste verdiskapningspotensiale».

Sak 28/2019: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

