PROTOKOLL fra møte 01/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

08. januar 2020

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet, Kristin Langtjernet,
Henning Dalbakk (for Linda Døsen), Mona Murud, Hedda Johansen og Anne
Lise Trøen.
Forfall:

Linda Døsen (Henning Dalbakk møtte), Innlandet og Trøndelag
fylkeskommuner.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Siv S. Sjøvold.
Under behandlingen av sak 02/2020 deltok i tillegg til statssekretær Anne Karin
Olli og rådgiver Judith Kortgård flere politikere fra kommunene i regionrådet og
naboer med flere.
Under behandlingen av sak 03/2020 deltok tre medarbeidere fra Femundløpet.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 01/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 04. desember 2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. desember 2019 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. desember 2019 godkjennes.

Sak 02/2020: Distriktsmeldingen «Levende lokalsamfunn for fremtiden» orientering og dialog
Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet orientere om
hovedtrekkene i stortingsmeldingen, og hennes presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.
I dialogen ble det pekt på en lang rekke utfordringer som bør følges opp i handlingsplaner og
tydeliggjøring av ansvar blant annet for desentralisert høyskoleutdanning, statlig lokaliseringspolitikk,
bredbånd og telefoni, ungdom samt politikkområder som skatt, domstoler og skatteinnkreving.
Forslag til vedtak:
Informasjonen og dialogen tas til orientering. Arbeidsutvalget vurderer videre arbeid i forhold til
Distriktsmeldingen.
Vedtak:
Informasjonen og dialogen tas til orientering. Arbeidsutvalget vurderer videre arbeid i forhold
til Distriktsmeldingen.
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Sak 03/2020: Femundløpet – status og planer – orientering og dialog
Daglig leder Jon Anders Kokkvoll og Marian Julie Flage i Femundløpet orienterte om status for løpet
og selskapet, arbeid blant annet for å utvikle aktiviteter og opplevelser rundt sjekkpunktene i
«Femundløpsregionen».
Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.
Femundløpet ba om å få ta opp dialogen med kommunene og regionrådet om videre samarbeid etter
årets løp, noe det var tilslutning til.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 04/2020: Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
I forlengelsen av behandlingen av saken om Distriktsmeldingen fikk Runa Finborud tilslutning
til at Regionrådet for Fjellregionen søker om deltakelse på høring på Stortinget 30. januar, og
uansett leverer et skriftlig innspill.
FV 30/andre fylkesveier
Det er avtalt møte med lederen for hovedutvalg for samferdsel i Innlandet FK, Stein
Tronsmoen, om oppfølging etter NATO-øvelsen på fylkesveiene onsdag 15. januar kl. 09 før
årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.
-

Jernbane
Rune Jørgensen oppfordret medlemmene til å melde seg på til årsmøtet i Jernbaneforum
Røros- og Solørbanen 15. januar på Tynset med besøk av SJ Norge.
Det vil bli arrangert et eget møte om stasjonsløsning på Hamar 28. januar på Koppang eller
Rena med innledning av varaordfører Knut Fangberget i Hamar. Invitasjon kommer raskt.

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen informerte om at nytt møte i referansegruppa er planlagt 3. februar.
Kompetanseutvikling
Spisset toppidrett ved NØVGS beholdes etter vedtak i Fylkestinget i Innlandet i desember.

Sak 05/2020: Eventuell
Bjørnar T. Jordet tok opp spørsmål om deltakelse på representantskapsmøte i IKA Opplandene 1.
april. Kommunene avklarer hvem som deltar.

