PROTOKOLL fra møte 06/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

16. september 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Johnny Hagen, Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Jan
Håvard Refsethås, Hilde Frankmo Tveråen, Svein Kjetil Bjørnseth (for
Norvald Illevold), Hans Vintervold, Siv S. Sjøvold (for Anne Lise Trøen), Per
Gunnar Sveen og Hanne Varhaug Søberg.
Forfall:

Norvald Illevold (Svein Kjetil Bjørnseth møtte), Anne Lise Trøen (Siv S.
Sjøvold møtte), Hedda Johansen og Trøndelag fylkeskommune.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen, Mariann Streitlien og Ørjan Lønningen fra
administrasjonen.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 35/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 05. juni 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. juni 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 05. juni 2019 godkjennes.

Sak 36/2019: Revidert budsjett 2019
Rune Jørgensen redegjorde for hovedinnholdet i forslaget.
Forslag til vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett for 2019 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).

Sak 37/2019: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for
omstilling og konkurranse - høringsuttalelse
Merete Myhre Moen informerte om at det er søkt om deltakelse på høring i Stortinget, der det kan
bli en ny mulighet til å fremme desentralisert høyskoletilbud gjennom lokale utdanningssentre.
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.

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.

Sak 38/2019: Endringer i rovviltforvaltningen - høringsuttalelse
Rune Jørgensen orienterte om forslaget og ulikheter i uttalelse som er sendt fra USS og forslag
som nå behandles i noen av kommunene. Forskjellene dreier seg om holdningene til forslaget til
rovviltklagenemd og forvaltningsregioner.
Møtedeltakerne samlet seg om et omforent forslag til vedtak.
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.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter de fleste forslagene til endringer i
naturmangfoldsloven og forskrifter med de forutsetninger som framgår av saksutredningen.
Dette gjelder ikke forslagene om rovviltklagenemd og forvaltningsregioner, slik de er
beskrevet.
De nye fylkestingene bør få uttale seg før det tas endelig stilling til forvaltningsregioner.
Innlandet kan utgjøre en region.
Høringsuttalelsen sendes Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner.

Sak 39/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rune Jørgensen informerte om at etter hans vurdering er forslag til partnerskapsavtale mellom
Innlandet fylkeskommunene og kommunene, som skal behandles av fellesnemda denne uka, bedre
enn utkastet i forhold til ambisjoner. Det foreslås ikke økt ramme for bidrag til regionrådene fra
fylkeskommunen (2,5 millioner kroner) og forslaget om et bidrag fra kommunene på minst 1 million
kroner står fast. Det siste betyr om lag 70 kroner per innbygger fra våre kommuner og 10 kroner i
de mest folkerike områder om denne fordelingen skal benyttes. Manglende svar på spørsmål om
betingelser gjør at han foreløpig ikke vil anbefale en organisering med arbeidsgiveransvar for
ansatte.
Rune Jørgensen informerte om at det er tatt kontakt med Røros kommune etter vedtaket om at
kommunen melder seg ut av Regionrådet for Fjellregionen for å få avklart om det er ønskelig å
fortsette samarbeid om «Fjellungdommen i klimaskiftet».
Holtålen kommune fikk i mai en henvendelse om hvorvidt det er interesse for at elevene
ved Hov skole skal få delta på SUM – henvendelsen er ikke besvart.

FV 30/andre fylkesveier
Jan Håvard Refsethås opplyste at arbeidet med utredning av bompengefinansiering av utbygging
fortsetter.
RV3
Johnny Hagen opplyste at det vil bli invitert til et seminar 29. oktober, at det arbeides på bred front
og at det er mottatt positive signaler fra statsråden om penger på budsjettet til utbedringer i
Lonåsen etter behandling av ny NTP.
Jernbane
Merete Myhre Moen orienterte om dialog med NHO om elektrifisering og passasjertilbud og brev til
Jernbanedirektoratet om at opsjon for bedre rutetilbud på Rørosbanen må utløses når SJ Norge AS
har overtatt persontrafikken.
Rune Jørgensen informerte om at det på styremøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 3.
september blant annet ble lagt en plan for bredt arbeid med presentasjon og dialog om rapporten
«Overføringspotensialet til jernbane nord-sør over lange avstander», som ble overlevert
departementet i sommer.
Fly
Hans Vintervold opplyste at man er godt fornøyd med det opplegget Air Leap, som skal overta
trafikken mellom Røros og Oslo fra 1. april neste år, har presentert med en ekstra rotasjon som gjør
det mulig å fly tidlig til Oslo på morgenkvisten etter at flyet har stått på Røros om natta og fra Oslo til
Røros tidlig formiddag.
Han informerte også om at det er sendt henvendelser til sentrale myndigheter om forslag til
endringer i avgifter og moms, som kan gi negative effekter for reiselivet og annet næringsliv.
Bredbånd
Ragnhild Aashaug informerte om erfaringer fra anbud i det siste har synliggjort utfordringer med at
mobil- og bredbånd-dekning sees i sammenheng, også i forhold til ulike tekniske løsninger hos
leverandører. Det er derfor viktig å ha mer fokus på å se mobil – og bredbåndsdekning i
sammenheng for å sikre helhetlige gode tilbud fremover.
Kompetanseutvikling
Merete Myhre Moen opplyste at driften og utviklingen av Tynset Studie- og høyskolesenter blir tema
på en samling for ordførere og rådmenn i de seks Hedmark-kommunene onsdag.

Sak 40/2019: Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Merete Myhre Moen takket alle for innsatsen gjennom de siste fire årene, siden dette var det siste
møtet for nåværende arbeidsutvalg.

