PROTOKOLL fra møte 07/2019 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

06. november 2019

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Mona Murud, Per Ousten (for Runa Finborud), Bjørnar
Tollan Jordet, Kristin Langtjernet og Karin Bjørkhaug.
Forfall:

Linda Døsen, Runa Finborud (Per Ousten møtte), Anne Lise Trøen, Hedda
Johansen og Hedmark fylkeskommune.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen, Mariann Streitlien og Ørjan Lønningen fra administrasjonen.

Sak 41/2019: Godkjenning av protokollen fra møte 16. september 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 16. september 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 16. september 2019 godkjennes.

Sak 42/2019: Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021
Forslag til vedtak:
Følgende forslag legges fram til behandling i Regionrådet for Fjellregionen 20. november 2019:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjennomfører en prosess for rullering av Strategisk
plan for Fjellregionen 2017-2021, som behandles i regionrådet våren 2020. Arbeidet med å vurdere
organiseringen av rådet og prioritering av oppgaver startes parallelt.
Vedtak:
Følgende forslag legges fram til behandling i Regionrådet for Fjellregionen 20. november 2019:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjennomfører en prosess for rullering av
Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021, som behandles i regionrådet våren 2020. Arbeidet
med å vurdere organiseringen av rådet og prioritering av oppgaver startes parallelt.

Sak 43/2019: Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022
Forslag til vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2020.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette tiltak innen budsjettrammen, og dette innarbeides
eventuelt i revidert budsjettforslag.
4. Revidert økonomiplan behandles høsten 2020.
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Vedtak:
1. Forslag til årsbudsjett 2020 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling
(godkjennelse).
2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 70 per innbygger til Regionrådet for
Fjellregionen i 2020.
3. Arbeidsutvalget har fullmakt til å iverksette tiltak innen budsjettrammen, og dette
innarbeides eventuelt i revidert budsjettforslag.
4. Revidert økonomiplan behandles høsten 2020.

Sak 44/2019: Møte i Regionrådet for Fjellregionen 20. november – saksliste og
temaer
Forslag til vedtak:
Møte i Regionrådet for Fjellregionen 20. november gjennomføres med tema og saker som beskrevet i
saksutredningen.
Vedtak:
Møte i Regionrådet for Fjellregionen 20. november gjennomføres med tema og saker som
beskrevet i saksutredningen.

Sak 45/2019: Valg av valgkomite
Forslag til vedtak:
………………………………., (leder), …………………………… og ……………………velges til
valgkomite og legger fram forslag på leder og nestleder under planlagt møte i Regionrådet for
Fjellregionen 20. november.
Merete Myhre Moen la fram forslag om å velge Mona Murud som leder med Kristin Langtjernet og Per
Ousten som medlemmer.
Vedtak:
Mona Murud (leder), Kristin Langtjernet og Per Ousten velges til valgkomite og legger fram
forslag på leder og nestleder under planlagt møte i Regionrådet for Fjellregionen 20. november.

Sak 46/2019: Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er positiv til at tilbud om karriereveiledning
lovfestes. Gjennom det videre arbeidet med loven, forskriftene eller på andre måter må det
sikres et tilbud nær der folk bor.
Administrasjonen bes ta kontakt med Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner for dialog med
sikte på et felles karrieresenter i Fjellregionen.
Høringsuttalelsen sendes Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag fk.
På grunnlag av ordskiftet endret Rune Jørgensen sitt forslag til vedtak i nest siste setning til «dialog
med sikte på etablering av karrieresentre», som ble bifalt.

Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er positiv til at tilbud om karriereveiledning
lovfestes. Gjennom det videre arbeidet med loven, forskriftene eller på andre måter må det
sikres et tilbud nær der folk bor.
Administrasjonen bes ta kontakt med Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner for dialog med
sikte på etablering av karrieresentere i Fjellregionen.
Høringsuttalelsen sendes Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag fk.

Sak 47/2019: Fritt skolevalg – høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser begge forslagene som er sendt på høring.
Fylkeskommunene som skoleeiere må selv få etablere de beste løsningene for elevinntak i nært
samarbeid med lokalsamfunnene rundt de videregående skolene.
Høringsuttalelsen sendes Utdanningsdirektoratet samt Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser begge forslagene som er sendt på
høring.
Fylkeskommunene som skoleeiere må selv få etablere de beste løsningene for elevinntak i
nært samarbeid med lokalsamfunnene rundt de videregående skolene.
Høringsuttalelsen sendes Utdanningsdirektoratet samt Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner.

Sak 48/2019: Endringer i integreringsloven og statsborgerskapsloven høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ser både positive og negative sider ved forslaget fra
Kunnskapsdepartementet. Det er en rekke spørsmål som må besvares før en lovendring kan
gjennomføres.
Arbeidsutvalget stiller seg negativt til blant annet forslagene om at loven skal gjelde også utenfor det
norske territoriet når oppgaver skal gjennomføres før en person kommer til Norge, at inntektene til
kommunen trolig vil reduseres samtidig som utgiftene mest sannsynlig vil øke og forslag til frister og
kravene blant annet i forhold til fritak fra opplæring og prøver.
Det vises til omtaler i saksutredningen av de enkelte forslagene.
Uttalelsen sendes Kunnskapsdepartementet.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ser både positive og negative sider ved
forslaget fra Kunnskapsdepartementet. Det er en rekke spørsmål som må besvares før en
lovendring kan gjennomføres.
Arbeidsutvalget stiller seg negativt til blant annet forslagene om at loven skal gjelde også
utenfor det norske territoriet når oppgaver skal gjennomføres før en person kommer til Norge,
at inntektene til kommunen trolig vil reduseres samtidig som utgiftene mest sannsynlig vil øke
og forslag til frister og kravene blant annet i forhold til fritak fra opplæring og prøver.
Det vises til omtaler i saksutredningen av de enkelte forslagene.
Uttalelsen sendes Kunnskapsdepartementet.

Sak 49/2019: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Merete Myhre Moen og Rune Jørgensen orienterte om plan for gjennomføring av møte med ledelsen i
Innlandet fylkeskommune (IFK) 7. november med følgende hovedtemaer: Orientering om
Fjellregionens fortrinn og bidrag til IFK, partnerskapsavtale og avtale om overgangsordning og politisk
plattform for IFK.
FV 30/andre fylkesveier
Merete Myhre Moen stilte spørsmål om oppryddingen etter NATO-øvelsen, som ikke ser ut til å være
gjennomført. Bjørnar Tollan Jordet opplyste at det er lovt en orientering fra fylkesrådet i Hedmark før
jul. Han påpekte at de øvrige veiene også er viktige både i denne sammenhengen og generelt – ikke
minst i beredskapssammenheng. Det bør arbeides for en felles befaring og prioritering.
RV3
Merete Myhre Moen og Rune Jørgensen informerte om vellykket veikonferanse 29. oktober i regi av
Veiforum RV3 med blant annet besøk av tre av medlemmene i Transport- og
kommunikasjonskomiteen på Stortinget, men ingen fra Hedmark.
Jernbane
Rune Jørgensen informerte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har møtt den såkalte
godsgruppa i Jernbanedirektoratet med presentasjon av rapport om markedspotensialet, og det
ventes på tilsvarende avklaring om eventuelt møte med NTP-sekretariatet i departementet.
Forumet har også deltatt på høring i Stortinget om statsbudsjettet.
Merete Myhre Moen informerte om svar fra SJ om rutetilbudet og opsjon. SJ kommer til åpent møte på
Røros 13. november. Det avklares om de også kan delta på årsmøte i Jernbaneforum i januar, som
kan avvikles i Fjellregionen med fokus både på passasjertrafikken framover og gods.
Det er viktig at regionrådet og Jernbaneforum sammen forsøker å få fram felles standpunkter fra
fylkeskommunene.
Fly
Merete Myhre Moen uttrykte glede over at tilbudet på Røros er utvidet, slik at det nå er mulig å reise
fra Oslo til
Røros om morgenen.
Reiseliv
Ingen informasjon.
Primærnæringen
Rune Jørgensen orienterte om møte i landbruksnettverket 30. oktober, der han informerte om
regionrådets arbeid og oppfordret til å levere forslag om konkrete tiltak det bør arbeides med i
fellesskap til referansegruppa for næringsutvikling for prioritering.
Kollektivtilbudet
Kristin Langtjernet informerte om prosjekt som er iverksatt i samarbeid mellom blant andre Hedmark
Trafikk, SINTEF og Folldal kommune for å se på mulige løsninger i distriktene. Det vil bli jobbet både
med mindre praktiske grep som kan tas og mulige større løsninger.

Bredbånd
Rune Jørgensen viste til nyhetsoppslag i dag om seks millioner kroner til utbygginger i Tolga og Alvdal
med såkalte Nkom-midler.
Næringsutvikling
Merete Myhre Moen informerte om at referansegruppa skal ha nytt møte 26. november.
Kompetanseutvikling
Rune Jørgensen informerte om møte i referansegruppa 15. oktober, der det var hovedfokus på arbeid
for tilbudsstruktur ved de tre videregående skolene i Fjellregionen og karrieresentre i tillegg til
omvisning på nye Røros vgs.
Rune Jørgensen informerte om at det fra Valdres er tatt initiativ for arbeid med et nasjonalt senter for
fjellandbruk, og at Storsteigen vgs og landbrukskontoret i Alvdal/Tynset med flere nå er koblet på etter
at dette var tema på styremøte i Fjellnettverket.
Merete Myhre Moen opplyste at det er nedsatt styringsgruppe for utviklingsarbeid ved Tynset Studieog høyskolesenter. Gruppa består i tillegg til henne selv av Frank Larsen (Klosser Innovasjon), Bjørn
Børresen (Norsk Helsearkiv) og Torgeir Sva (Os ID).
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Rune Jørgensen opplyste at ny nettside vil være klar før nyttår. Arbeidsgruppa som jobbet med
kommunikasjons- og markedsplan, som ble vedtatt av arbeidsutvalget i juni, skal møtes 25.november
for å gi innspill før ferdigstillelse. Det vil også bli bedt om rapportert om oppfølging av tiltak
kommunene har ansvar for gjennom planen.
Ny hjemmeside kan presenteres for arbeidsutvalget 4. desember.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen informerte om vellykket klimatoppmøte for ungdom 4. oktober med 400 deltakere (tre
ordførere tilstede). På klimamøte kvelden før var det om lag 50 deltakere.
Hedda Johansen fra Tynset og Karoline S. Jordet fra Rendalen ble gjenvalgt som leder og nestleder
på høstmøtet 18. oktober. Ungdommer fra fem kommuner deltok.
Andre aktuelle saker
Merete Myhre Moen informerte om at det arbeides videre politisk i forhold til forslagene om store
reduksjoner av ting- og jordskifteretter.

Sak 50/2019: Eventuelt
Bjørnar T. Jordet spurte om det er planer om å avgi høringsuttalelse om NOU med forslag til
skattelegging av vannkraftverk.
Rune Jørgensen opplyste at det er planlagt sak om dette i arbeidsutvalget 4. desember.

