PROTOKOLL fra møte 08/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

04. desember 2019

Sted:

Savalen Fjellhotell og Spa, Tynset

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet, Kristin Langtjernet,
Linda Døsen og Siv S, Sjøvold.
Forfall:

Mona Murud, Anne Lise Trøen (Siv S.Sjøvold møtte), Hedda Johansen,
Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.

Andre tilstede:

Erling Strålberg, Rune Jørgensen, Mariann Streitlien og Ørjan Lønningen fra
administrasjonen og prosjektleder Sergio Chavez (sak 53/2019).

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 51/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 06. november 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. november 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. november 2019 godkjennes.

Sak 52/2019: Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for
Fjellregionen – orientering om status
Regionrådgiver orienterte om planen, som kan leses her:
http://www.fjellregionen.no/6074.6068.Styrende-dokumenter.html
Han presenterte også dummy for hjemmesider, og det ble en diskusjon om hvorvidt Røros og Holtålen
skal presenteres med kommunevåpen med lenke.
Administrasjonen ble bedt om å avklare med Holtålen kommune om de ønsker å være synlig på
hjemmesiden, og dette følges opp.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 53/2019: Sammen om rett aktivitet for alle - orientering
Sergio Chavez og Rune Jørgensen presenterte arbeidet og resultater som er oppnådd, og at det vil
komme en invitasjon til kommuner og frivillige organisasjoner om å delta i et utvidet arbeid.
Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Regionrådet for Fjellregionen Post og besøksadresse: Aumliveien 4c, 2500 Tynset
www.fjellregionen.no E-post: post@fjellregionen.no

Org. nummer: 991025189

Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 54/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021,
arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet i regionrådet
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Etter en samling med alle ordførerne og rådmennene i medlemskommunene i forkant av møtet, ble
det presentert et omforent forslag som deltakerne samlet seg om.
Vedtak:
Det gjennomføres en prosess etter følgende plan:
Leder, nestleder og regionrådgiver utarbeider et grunnlagsdokument for diskusjon i
formannskapene i løpet av januar.
Ordførere og rådmenn samles før AU-møte mandag 3. februar for å diskutere utkast som
behandles i AU samme dag.
Det gjennomføres en bred høring fram til behandling i AU og regionrådet i mai.

Sak 55/2019: Valg til ulike organer
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Fjellnettverket: Linda Døsen (Rendalen) og Kristin Langtjernet (Folldal) velges som
representanter til rådet med henholdsvis Bjørnar T. Jordet (Tolga) og Merete Myhre Moen
(Tynset) som personlige vararepresentanter.
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen: Røros-ordfører Isak V. Busch velges som representant
og kandidat til ledelsen i forumet.
Vegforum RV3: Mona Murud (Alvdal) velges som representant til ledelsen.
Vannområdene Glomma og Grensevassdraget: Linda Døsen (Rendalen) med Bjørnar T. Jordet
(Tolga) som vararepresentant velges til representant til begge utvalgene.
Styret i Nord-Østerdal Kraftlag: Runa Finborud (Os) velges som styrerepresentant for
kommunene med Bjørnar T. Jordet som vararepresentant.
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe: Merete Myhre Moen (Tynset) velges som
representant med Kristin Langtjernet (Folldal) som vararepresentant.
Norske Utdanningssentre: Runa Finborud (Os) velges som kandidat til styret.

Sak 56/2019: NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk - høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene i NOU 2019:16 om å avvikle de
kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Det samme gjelder forslaget om
endret verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til dette
uten videre utredninger, og foreslå ordninger med fordeling av verdiskapningen som stimulerer til flere
lokale tiltak for å nå klimamålene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Finansdepartementet og aktuelle stortingspolitikere.

Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene i NOU 2019:16 om å avvikle
de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Det samme gjelder
forslaget om endret verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må
kunne ta stilling til dette uten videre utredninger, og foreslå ordninger med fordeling av
verdiskapningen som stimulerer til flere lokale tiltak for å nå klimamålene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Finansdepartementet og aktuelle stortingspolitikere

Sak 57/2019: Møteplan 2020
Forslag til vedtak:
Forslag til møteplan vedtas
Under behandlingen av saken framkom det forslag om å flytte datoene for møtene i februar, juni og
november, og at både ordførere og rådmenn samles mandag 3. februar kl 09 for et felles
samordningsmøte før AU-møte i tråd med vedtaket i sak 54/2019.
De øvrige møter starter normalt kl 11.
Vedtak:
Forslag til møteplan vedtas med de endringer som framkom i møtet.

Måned

AU

Januar

Onsdag 08.

Februar

Mandag 03.

Mars

Onsdag 04.

April

Onsdag 01.

Mai

Mandag 04.

Juni

Mandag 8.

Regionråd

Merknad/annet
Agenda Innlandet Hamar 14. januar
Årsmøte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Tynset 15. januar
«Vi bygger Innlandet» Otta 16.januar
Skapende Ungdomsmesse Røros 5. februar
Kommunalkomiteen – møte Røros 18. februar
Rådsmøte Fjellnettverket 25. februar
Hematt i Oslo 27. mars

Onsdag 20.

Strategiplan, regnskap mm i regionrådet
Fjellkonferanse 26.-28. mai

Juli
August
September

Onsdag 09.

Oktober

Onsdag 07.

November

Mandag 02.

Desember

Onsdag 02.

Klimatoppmøte for ungdom, dato ikke endelig
fastsatt
Onsdag 18.

Budsjett, handlingsplan mm i regionrådet

Sak 58/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Runa Finborud og Rune Jørgensen orienterte om at statssekretær Anne Karin Olli i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer til januar-møtet for orientering og dialog
om Distriktsmeldingen. Det var enighet om at regionrådene for nabokommuner inviteres til å
delta.
-

FV 30/andre fylkesveier
Bjørnar T. Jordet informerte om at det er grunn til å reagere på de tiltakene som er iverksatt
på veinettet etter NATO-øvelsen, som fylkestinget informeres om gjennom en melding i neste
uke.
Det var enighet om at ledelsen i Innlandet inviteres til dialog om dette, fortrinnsvis i tilknytning
til AU-møte i januar.

-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen gjennomføres
15. januar på Tynset med besøk av SJ Norge.
Ordførerne ønsker også orientering og dialog om løsning for jernbanestasjon på Hamar, og
Jørgensen undersøker mulighetene for at dette kan bli tema på årsmøtet eller et annet møte
sammen med naboregioner.

-

Reiseliv
Merete Myhre Moen orienterte om at ny reiselivsplan i Tynset kommune er under arbeid og
andreutkast snart klart.

-

Primærnæringen
Linda Døsen informerte om nye diskusjoner om Rendalen som buffersone for rovvilt, og hun
følger opp dette med sikte på en reaksjon til direktoratet.

-

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen informerte om møte i referansegruppa 26. november, der det blant annet
framkom ønske om en løsning med presentasjon av ledige næringsarealer på nye nettsider.
Administrasjonen følger opp dette.

-

Kompetanseutvikling
Brev om spisset toppidrett er sendt fylkestinget i Innlandet, som til uka etter alt å dømme sier
nei til forslaget fra påtroppende fylkesrådmann om å legge ned tilbudet på Tynset og i Elverum
og Stange etter behandling i fylkesutvalget.

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Det ble orientert under sak 52/2019.

Sak 59/2019: Eventuelt
Bjørnar T. Jordet ønsker at forvaltning av tamrein/villrein blir satt på dagsorden for informasjon/dialog
ved en passende anledning.

