PROTOKOLL fra møte 10/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

05. desember 2018

Sted:

Sjulhustunet, Alvdal

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Bjørn Salvesen (for Hans Vintervold), Johnny Hagen,
Hilde Frankmo Tveråen, Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Per Gunnar
Sveen, Hanne Varhaug Søberg og Arild Einar Trøen.
Forfall:

Norvald Illevold, Jan Håvard Refsethås, Hans Vintervold (Bjørn Salvesen
møtte),Trøndelag fylkeskommune og Ungdomsrådet for Fjellregionen.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Mariann Streitlien.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 52/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 07. november 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. november godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 07. november godkjennes.

Sak 53/2018: Næringsarbeidet i Fjellregionen – orientering og drøfting
Merete Myhre Moen orienterte om møte i referansegruppa sist mandag, der saken ble diskutert
uten at det ble tatt noen beslutninger. Referansegruppa skal fortsette diskusjonen på avtalt møte
15. januar.
I drøftingen ble det blant annet pekt på at det er vanskelig å finne svar med mindre ressurser, at det
er mange viktige saker og at kommunene har ulike interesser.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning og saken tas opp igjen når forslag fra referansegruppa
foreligger.

Sak 54/2018: Prioritering av oppgaver og møteplan 2019
Merete Myhre Moen orienterte og sa blant annet at det aller viktigste er desentralisert
høyskoletilbud, der det i Hedmark er forslag om å bevilge 7 millioner kroner til Tynset studie- og
høyskolesenter og arbeides med å få et tilbud om sykepleierutdanning. Bjørn Salvesen opplyste at
Røros kommune har bevilget 200.000 kroner til Røros Ressurs.
Etter ordskiftet konkluderte regionrådsleder med at det bør gjennomføres møter i
referansegruppene og/eller annen kontakt før saken diskuteres videre på neste møte.

Møteplan settes opp med ni møter i arbeidsutvalget og to møter i regionrådet:

MØTEPLAN 2019
Måned
Januar
Februar

AU

6
6.
3.
8.
5.

Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

4.
9.
6.
4.

Regionråd Merknad
Tema skole med HFK – rådmenn og
skolesjefer inviteres

22.

Regnskap mm

20.

Budsjett, handlingsplan mm

Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Prioritering av oppgaver diskuteres videre på AU-møtet i februar og forslag til møteplan med
ni AU-møter og to møter i regionrådet godkjennes.

Sak 55/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Ragnhild Aashaug orienterte om deltakelse på høring om rovvilterstatning i Stortinget med
budskap om likebehandling – ingen tilbakemeldinger om oppfølging så langt.
Merete Myhre Moen, Hanne Varhaug Søberg og Per Gunnar Sveen orienterte om
pågågående prosesser med etablering av Innlandet fylkeskommune, der det ligger an til at
det blir brukt mer tid enn planlagt på spørsmålet om samhandlingen med kommunene og at
et forslag til kommunene vil bli sendt ut på nyåret.
Bjørn Salvesen orienterte om at Trøndelag Sør vil ha en strategidebatt i januar og opprette
et nytt sekretariat til erstatning for Rennebu plankontor.
Rune Jørgensen orienterte fra regionrådgivermøte i Trøndelag om at diskusjonen om
samhandlingen mellom fylkeskommunen og kommunene pågår også der.
-

-

FV 30/andre fylkesveier
Ingen rapport.
RV3
Johnny Hagen rapporterte fra møte i Vegforum RV3 30. november, der det blant
annet ble presentert og diskutert alternative løsninger for utbedringer i Lonåsen.

Ordføreren i Rennebu deltok på møtet, og det var en klar oppfordring om å bygge allianse
med Trøndelag for ytterligere utbedringer av veien enn det som er planlagt.
Per Gunnar Sveen opplyste at spørsmålet om skilting, blant annet til Trondheim i Elverum,
er tatt opp med Vegvesenet og må følges opp.
-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om møte i Jernbaneforum Midt-Norge 30. november, der
statssekretær Anders Werp var blant gjestene og det var stor fokus på Trønderbanen.
Det ble også blant annet orientert om hydrogentog, som er satt i drift i Tyskland, og det kan
være aktuelt å arbeide for prøvedrift på Rørosbanen etter hvert.

-

Fly
Ingen rapport.

-

Reiseliv
Ragnhild Aashaug informerte om at Destinasjon Røros vil invitere medlemskommunene til
fellesmøte for å diskutere strategier.

-

Primærnæringen
Ragnhild Aashaug varslet at det bør tas en ny diskusjon om strategisk arbeid om KrF går
inn i regjeringen.
Landbruksnettverket skal ha møte 9. januar.

-

Kollektivtilbudet
Hilde F. Tveråen pekte på utfordringer med Steimokrysset og skifte av buss, og at dette bør
tas opp med Vegvesenet.

-

Bredbånd
Ingen rapport, men flere kommuner deltar på bredbåndseminar samtidig med AU-møtet.

Næringsutvikling
Informasjon og dialog i egen sak (53/2018).

Kompetanseutvikling
Fagskoletilbudet i «Verdiskapning i lokalmat» har startet opp på Røros med fem deltakere.
Informasjon om status TSH gitt under ordskiftet om prioritering av oppgaver.

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Rune Jørgensen orienterte om samling med informasjonsmedarbeiderne i kommunene 20.
november, og at nytt møte er avtalt 8. januar for videre arbeid. Det er utfordrende å få oversikt over
hvilke ressurser kommunene bruker til dette arbeidet.

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Ingen rapport.

Sak 56/2018: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

