PROTOKOLL fra møte 07/2020 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

07. oktober

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen (forlot møtet under
behandlingen av sak 46/2020), Bjørnar Tollan Jordet (fra sak 48/2020), Linda
Døsen, Mona Murud og Kjersti Bjørnstad.
Andre tilstede:

Nour Hubous (fra sak 46/2020), Trond Carlson, Anne Lise Trøen, Mariann
Streitlien og Rune Jørgensen.
Eivind Moen, Anette Friis Pedersen, Arne Hagetrø og Jens Jørgensen Jensen
deltok under behandlingen av sakene til og med 45/2020.
Tuva Eiklid deltok under behandlingen av sak 45/2020 og Amela Karahasanovic
og Eivind Myhr under behandlingen av sak 46/2020.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43,44, 48,50,52,45,46,49,47 og 51

Sak 43/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 44/2020: Godkjenning av protokollen fra møte 09. september 2020
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 09. september 2020 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 09. september 2020 godkjennes.

Sak 45/2020: Dagsturhytter i kommunene – orientering om prosjekt i Innlandet
fylkeskommune
Prosjektleder Tuva Eiklid orienterte om prosjektet og arbeidet framover, og hennes presentasjon er
tilgjengelig hos administrasjonen.
I dialogen ble det blant annet opplyst at dersom kommunene vil bygge slike hytter med støtte fra
fylkeskommunens prosjekt, må de selv eller gjennom samarbeidspartnere sørge for driften etter at
hyttene er bygd. Det kan være mulig å bli med etter at prosjektet er iverksatt.
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Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Kommunene tar stilling til om de ønsker å delta i prosjektarbeidet.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Kommunene tar stilling til om de ønsker å delta i
prosjektarbeidet.

Sak 46/2020: Smart Transport i distriktene – orientering og dialog om pågående
prosjekt
Prosjektleder Amela Karahasanovic og Eivind Myhr orienterte, og presentasjonen er tilgjengelig hos
administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 47 /2020: Handlingsplan Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022 og
organisering – orientering og drøfting
Runa Finborud orienterte om at det ikke er noen avklaring om nødvendige spørsmål i forhold til
forslaget til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene. Hun tar nye initiativ
for møter med ledelsen i fylkeskommunen sammen med de øvrige regionrådslederne i tidligere
Hedmark.
Selv om det på grunn av situasjonen ikke er mulig å behandle en handlingsplan i høst, jobbes det på
flere områder i forhold til den nye strategiplanen – blant annet gjennom saker som behandles i
dagens møte.
Videre framdrift for arbeidet vurderes fortløpende.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 48/2020: Tiltak for arbeid med bedre mobildekning
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget bevilger inntil 200.000 kroner fra ubrukte utviklingsmidler til arbeidet med tiltak for
bedre mobildekning. Dette innarbeides i revidert budsjett for 2020. Regionrådgiver får fullmakt til å
inngå kontrakter om bistand til arbeidet i tråd med omtalen i saksutredningen.

Under behandlingen av saken ble det blant annet pekt på at det bør tas kontakt med
skadefellingsprosjektet om deres kunnskap om dekningen i flere områder, og dette vil bli fulgt opp i
arbeidet framover.
Vedtak:
Arbeidsutvalget bevilger inntil 200.000 kroner fra ubrukte utviklingsmidler til arbeidet med tiltak
for bedre mobildekning. Dette innarbeides i revidert budsjett for 2020. Regionrådgiver får
fullmakt til å inngå kontrakter om bistand til arbeidet i tråd med omtalen i saksutredningen.

Sak 49/2020: Rekruttering av elever til vgs – orientering og drøfting
Bjørnar Tollan Jordet og Kjersti Ane Bredesen orientere om tanker og ideer om hva som kan gjøres
gjennom en koordinerende fellesarena, og det ble i dialogen framhevet at det må tenkes regionalt i
dette arbeidet. Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.

Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Innspillet tas med til arbeidet med organisering og handlingsplan for regionrådet.

Sak 50/2020: Innspill til budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber om at Innlandet fylkeskommune gjennom
budsjettarbeidet blant annet sikrer tilstrekkelige midler til å iverksette utlyste tilbud ved de
videregående skolene, utbedrer fylkesveier i tråd med våre prioriteringer, styrker arbeidet med
infrastruktur og det regionale utviklingsarbeidet blant annet gjennom desentralisering av oppgaver.
For begrunnelser vises det til saksutredningen, der behovet for styrket samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunene også er poengtert.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber om at Innlandet fylkeskommune gjennom
budsjettarbeidet blant annet sikrer tilstrekkelige midler til å iverksette utlyste tilbud ved de
videregående skolene, utbedrer fylkesveier i tråd med våre prioriteringer, styrker arbeidet med
infrastruktur og det regionale utviklingsarbeidet blant annet gjennom desentralisering av
oppgaver.
For begrunnelser vises det til saksutredningen, der behovet for styrket samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunene også er poengtert.

Sak 51 /2020: Orienteringer
Før nødvendige avklaringer om organisering og handlingsplan er behandlet, rapporteres det om
arbeid i forhold til de nye hovedmålene og andre oppgaver, inkludert nytt fra fylkeskommunen.
FN’s bærekraftsmål
Runa Finborud opplyste at det er dialog med rådmennene om hvordan dette arbeidet kan
gjennomføres, og at man vil komme tilbake til dette under behandlingen av organisering,
handlingsplan og budsjett.

Bredbåndsdekning/mobildekning
Rune Jørgensen viste til at tiltak i forhold til dette er omtalt i sakene 48/2020 og 50/2020.
Landbruket

Interessepolitikk:
o

Infrastruktur og kollektivtilbud
Rune Jørgensen minnet om åpent dialogmøte på Røros 20. oktober med SJ Norge
om jernbanetilbudet, der det fortsatt er plass til noen flere deltakere.

o

Helsetjenester
Se sak under eventuelt.

o

Utdanningstilbud
Rune Jørgensen informerte om at utvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune
har vedtatt å sende på høring et forslag om utlysning av tilbud for 2021/2022 ved de
videregående skolene som innebærer en videreføring av dagens tilbud ved NØVGS
og Storsteigen. Trøndelag fylkeskommune har sendt på høring et forslag som
innebærer et nytt tilbud på VG2 om salg og reiseliv, og at det ønskes en såkalt BYFmodell for frisør. Dette innebærer at bedriftene tar ansvar for fagspesifikk opplæring.
Høringsfristene er henholdsvis 30. og 23. oktober, og det planlegges derfor å levere
administrative uttalelser.
Rune Jørgensen informerte om at han ble kontaktet i mai om en eventuell
kompetansepilot i regi av Innlandet fylkeskommune med Fjellregionen som en av flere
deltakere, men siden ikke har fått noen informasjon om dette.
Trond Carlson informerte om at søknad som retter seg inn mot den tremekaniske
verdikjeden er sendt, og at aktører i Fjellregionen vil bli invitert inn. Han informerte
også om at det arbeides med en modell for karriereveiledning, som har vært forskjellig
i tidligere Hedmark og Oppland, og at det er ønskelig med et kompetanseforum for
hele Innlandet.

o

Forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet
Runa Finborud informerte om at det tas ny kontakt med Abakus for å kunne få
gjennomført opplæring i forhold til anbudsreglement og muligheter.

o

Andre aktuelle politiske spørsmål

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Rune Jørgensen/Nour Hubous orienterte om klimatoppmøte for ungdom, som ble avviklet sist fredag
med matsvinn som tema. Elever fra NØVGS deltok i rådhuset på Tynset, mens møtet ble overført til
både videregående skoler og ungdomsskoler og dermed med større oppslutning enn tidligere.
Elevene skal i to uker framover arbeide med skoleoppgaver, der hovedspørsmålet er hva vi kan gjøre i
forhold til matsvinn i Fjellregionen.
Rune Jørgensen orienterte om at regjeringens ungdomspanel er invitert til Fjellregionen for å få
innspill om hvilke 10 råd de skal gi regjeringen, men det er ikke avklart om våre ungdommer får denne
muligheten til å påvirke.

Hjemflytting og attraktivitet
Forankring av utviklingsarbeid
Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
Andre aktuelle saker
Kjersti Bjørnstad informerte om at Innlandsstrategien er vedtatt av Fylkestinget med tre nye regionale
planer med tema samfunnssikkerhet, inkluderende Innlandet og klima, energi og miljø.
Hun orienterte også om fylkeskommunens arbeid med blant annet tilbudsstruktur, mobilitetsstrategi,
drift av fylkesveier, bredbånd og koronatiltak.
Presentasjon om disse og noen andre temaer er tilgjengelig hos administrasjonen.

Sak 52/2020: Eventuelt
Bjørnar Tollan Jordet ba om å få behandlet en sak om eventuell støtte til et opprop fra «Redd
sykehusene i Innlandet», som ber styret for Sykehuset Innlandet og Helse Sør Øst stille nedleggingen
av Granheim Lungesykehus i bero på grunn av den uforutsigbare situasjonen som følge av
koronapandemien.
Konklusjon: Ordførerne vurderer eventuell tilslutning til oppropet og behandling av sak i
kommunene.

