PROTOKOLL fra møte 09/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

07. november 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Hans Vintervold, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Per Ousten (for Runa Finborud), Ragnhild Aashaug, Karin
Bjørkhaug, Hedda Johansen og Arild Einar Trøen.
Forfall:

Hedmark fylkeskommune, Norvald Illevold, Jan Håvard Refsethås, Runa
Finborud (Per Ousten møtte) og fylkesdirektøren i Trøndelag

Andre tilstede:

Rune Jørgensen og Innlandet politidistrikt under behandlingen av sak
48/2018.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 47/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 03. oktober 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 03. oktober godkjennes.
Vedtak
Protokollen fra AU-møte 03. oktober godkjennes.

Sak 48/2018: Innlandet politidistrikt – orientering og dialog om status
politireformen og namsmyndighet
Politimester Johan Brekke, lensmann Bjørn Tore Grutle og Ingunn Fløtre Laupstad informerte og
svarte på spørsmål.
Presentasjonen er tilgjengelig hos administrasjonen.
Forslag til vedtak:
Informasjonen og dialogen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen og dialogen tas til orientering.

Sak 49/2018: Fjellregionen i de nye fylkeskommunene – videre arbeid
Merete Myhre Moen og Rune Jørgensen, som har deltatt på to møter med de 10 regionrådgiverne i
Innlandet, ga oppdatert informasjon. Referansegruppa med regionrådslederne møtes fredag, og
Merete Myhre Moen og Ragnhild Aashaug avklarer hvem som deltar.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber om at i den videre prosess med å finne
en modell for samarbeidet mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene, involveres
kommunene direkte før et endelig forslag til modell sendes på høring og beslutning
tas.

Sak 50/2018: Orienteringer
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Rune Jørgensen informerte om at Fjellnettverket har deltatt på høring i Stortinget om statsbudsjettet
med innlegg om regionale utviklingsmidler, der regionrådet deltok med innspill og både «Grønne
jobber» og «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» ble brukt som
eksempler på viktig arbeid.
Runa Finborud har på vegne av Norges Verdensarvråd deltatt med innspill om verdensarvstedene.
Rune Jørgensen informerte om at styret i Fjellnettverket tirsdag vedtok å bli med på søknad om
deltakelse på høring om rovvilterstatning sammen med regionrådet. Ragnhild Aashaug vil i tilfelle
delta på høringen. Hun ble av styret valgt inn i valgkomiteen til organisasjonen, og det var gode
diskusjoner om fjell- og distriktspolitikk og nye initiativ som tas.
FV 30/andre fylkesveier
Rune Jørgensen informerte om at Holtålen, Røros og Midtre Gauldal kommuner har sagt ja til at det
arbeides videre med bompengefinansiert utbygging – med noe motstand i kommunestyrene.
RV3
Johnny Hagen minnet om at det er nytt møte i Vegforum RV3 fredag 30. november.
Jernbane
Rune Jørgensen informerte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Jernbaneforum Nord
hadde møte med statssekretær Anders Werp om godskorridor fra Nord-Norge til Europa sist
torsdag.
Departementet vil ha hjelp til å samle informasjon om godspotensialet, og arbeid med dette er
iverksatt.
Fly
Hans Vintervold er valgt til leder av den nyetablerte flyplassalliansen, og informerte om at det blant
annet er fokus på avgiftspolitikken og de såkalte FOT-rutene (som Røros er en del av).
Reiseliv
Primærnæringen
Ragnhild Aashaug informerte om at Landbruksnettverket planlegger møte 9. januar.
Kollektivtilbudet
Bredbånd
Næringsutvikling
Rune Jørgensen informerte om at etter at fylkesrådet stoppet arbeidet med å iverksette
«Sandinavian BID Modell» gjennom Interreg, er alle aktørene invitert til et møte tirsdag til uka i
Elverum for å diskutere hva som kan gjøres nå.
Rune Jørgensen informerte om at arbeidet med «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i
Fjellregionen» er avsluttet fra regionrådets side, og det bare ventes på endelige sluttutbetalinger.
Det er nå eventuelt andre aktører som må følge opp med videre arbeid.
Merete Myhre Moen informerte om at det planlegges å invitere referansegruppa for næringsutvikling
til nytt møte før jul
Kompetanseutvikling
Merete Myhre Moen informerte om at arbeidet med å etablere et prosjekt for Tynset Studie- og
Høyskolesenter går sin gang, og at det om få dager kan ventes at Hedmark fylkeskommune
bekrefter deltakelse med et betydelig beløp.
Torsdag skal flere være med på møte i Stortinget i forbindelse med arbeidet med å få etablert
sykepleierutdanning på Tynset.

Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Audun Lutnæs og Anne Linn Vingelsgård Schärer i Livestock orienterte om at det blir et
fellesarrangement med «Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen»
(som Regionrådet for Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage samarbeider om) i Oslo 29.
mars.
De orienterte videre om ytterligere planer om festivalen som utviklings- og læringsarena, som den
ønsker et samarbeid med kommunene om og eventuelt vil komme tilbake til søknader om tilskudd
til.
Rune Jørgensen orienterte om at kommunikasjonsmedarbeiderne i kommunene vil bli invitert til en
samling om kort tid for å arbeide med kommunikasjons- og markedsplan.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen, den nye lederen i Ungdomsrådet, ga en presentasjon av seg selv og eksempler
på saker det kan være aktuelt å arbeide med framover gjennom ungdomsrådet: Miljø, videregående
skoler, rus- og psykiatri og inkludering.
Merete Myhre Moen oppfordret Ungdomsrådet til å sette fokus på saker de er opptatt av gjennom
arbeidsutvalget.

Sak 51 /2018: Eventuelt
Johnny Hagen inviterte til at neste møte legges til Alvdal med blant annet besøk i nye Fjellregionen
ride- og kjørehall og Sjulhustunet.
Opplegg for dagen avklares med regionrådgiver, og det tas sikte på å starte kl 09.

