PROTOKOLL fra møte 04/2018 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

02. mai 2018

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset

Medlemmer tilstede: Merete Myhre Moen, Ragnhild Aashaug, Johnny Hagen, Hilde Frankmo
Tveråen, Runa Finborud, Svein Kjetil Bjørnseth (for Norvald Illevold), Bjørg
Helene Skjerdingstad (for Jan Håvard Refsethås) og Arild E. Trøen
Forfall:

Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås (Bjørg Helene Skjerdingstad møtte),
Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner samt Ungdomsrådet for
Fjellregionen.

Andre tilstede:

Arild Løvik (under behandlingen av sak 21/2018) og Rune Jørgensen.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 19/2018: Godkjenning av protokollen fra møte 04. april 2018
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. april godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 04. april godkjennes.

Sak 20/2018: Ekspertutvalg om nye oppgaver til fylkeskommunene – høring
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter i all hovedsak ekspertutvalgets
forslag om oppgave- og ansvarsendring som gir fylkeskommunene nye oppgaver.
Utredninger om ytterligere nye oppgaver støttes også.
2. Det er viktig at fylkeskommunene får en større grad av frihet til å prioritere og målrette
ordninger til regionale behov innad i fylkeskommunene.
3. Det forutsettes at en overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunene bidrar til å
styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.
4. Det forutsettes at nye oppgaver finansieres tilstrekkelig.
5. Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trøndelag og
Hedmark fylkeskommuner og stortingsrepresentantene fra Trøndelag og Hedmark.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter i all hovedsak
ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring som gir
fylkeskommunene nye oppgaver. Utredninger om ytterligere nye oppgaver
støttes også.
2. Det er viktig at fylkeskommunene får en større grad av frihet til å prioritere og
målrette ordninger til regionale behov innad i fylkeskommunene.
3. Det forutsettes at en overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunene
bidrar til å styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets
byer og tettsteder.
4. Det forutsettes at nye oppgaver finansieres tilstrekkelig.
5. Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.

Høringsuttalelsen sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trøndelag og
Hedmark fylkeskommuner og stortingsrepresentantene fra Trøndelag og Hedmark.

Sak 21/2018: Scandinavian Heartland Business Improvement – orientering
om status og arbeid med eventuelt fortsatt samarbeid
Prosjektleder Arild Løvik orienterte, og hans presentasjon er oversendt ordførerne og er tilgjengelig
hos administrasjonen.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Administrasjonen har behov for en avklaring på om det er grunnlag for å lage et konkret tilbud om
deltakelse i et nytt Interreg-prosjekt sammen med Dalarna, som kommunene kan ta stilling til før
sommeren. Etter tilbakemelding fra kommunene kan AU eventuelt ta endelig stilling til om det skal
leveres søknad på sitt møte i september.
Dialogen viste at det ikke var grunnlag for å fatte en beslutning, og at ordførerne hadde behov for å
konferere i sine respektive kommuner.
Det gjennomføres derfor er telefonmøte med prosjektleder fredag 4. mai kl 14 etter konsultasjoner,
og det tas stilling til videre saksbehandling etter dette.

Sak 22/2018: Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 – høring
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at «Jernbanesektorens handlingsprogram
2018-2029» må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen for å nå
målet om å flytte gods fra vei til bane.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet, Bane Nor, Trøndelag
og Hedmark fylkeskommuner og stortingsrepresentantene fra Trøndelag og Hedmark.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener at «Jernbanesektorens
handlingsprogram 2018-2029» må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen
og Solørbanen for å nå målet om å flytte gods fra vei til bane.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet, Bane Nor,
Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner og stortingsrepresentantene fra Trøndelag og
Hedmark.

Sak 23/2018: Holtålen kommune – kontingent 2018 og 2019
Forslag til vedtak:
Holtålen kommune anmodes om å bevilge og betale bidrag til arbeidet i Regionrådet for
Fjellregionen i 2018 og 2019 i tråd med vedtak på samme måte som de øvrige
medlemskommunene.
Administrasjonen fakturerer for 2018 i tråd med vedtak i regionrådet 22. november 2017.
Vedtak mot en stemme (Bjørg Helene Skjerdingstad):
Holtålen kommune anmodes om å bevilge og betale bidrag til arbeidet i Regionrådet for
Fjellregionen i 2018 og 2019 i tråd med vedtak på samme måte som de øvrige
medlemskommunene. Administrasjonen fakturerer for 2018 i tråd med vedtak i
regionrådet 22. november 2017

Sak 24/2018: Orienteringer
Interessepolitikk
-

Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Merete Myhre Moen orienterte om besøk av Fylkestinget i Hedmark 16. og 17. april, der det
blant annet ble orientert om etableringen av det første datalagringssenteret i Alvdal,
aktiviteten i regionrådet, viktige saker for Fjellregionen i forbindelse med sammenslåingen
av Hedmark og Oppland og verdensarv-arbeidet.
Hun orienterte også om møte med stortingsbenkene fra Hedmark og Trøndelag 19. april,
der viktige saker også ble løftet fram.
Ragnhild Aashaug orienterte om styremøte i Fjellnettverket, der høringsuttalelser om
ekspertutvalget om nye oppgaver for fylkeskommunene og fjellindeksen var blant temaene.

-

FV 30/andre fylkesveier
Bjørg Helene Skjerdingstad orienterte om at arbeidet med eventuell bompengefinansiering
av utbygginger fortsetter, og at det fra innbyggerne spørres om hva dette vil koste – et svar
som må komme senere.

-

RV3
Johnny Hagen minnet om at kommunene er velkommen til å delta på møte i Vegforum RV3
15. mai i Alvdal.

-

Jernbane
Rune Jørgensen orienterte om at ledelsen i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har
møte 9. mai, der videre arbeid i forhold til handlingsprogrammet for jernbanesektoren vil
være ett av temaene.

-

Fly
Rune Jørgensen orienterte om at Lufthavrådet arbeider med innspill til ny anbudsrunde, og
har møte om dette senere i dag.

-

Reiseliv
Ragnhild Aashaug orienterte om at det arbeides videre med et eventuelt skiltprosjekt og at
Anno Museum har meldt seg inn igjen i Destinasjon Røros etter en misforståelse som førte
til utmeldelse.
Rune Jørgensen orienterte om at han deltar på fjellkonferanse om mat 28. og 29. mai på
Fagernes, der Rørosmat også vil være tilstede og bidra med foredrag.

-

Primærnæringen
Ragnhild Aashaug informerte om at første møte i referansegruppa er under planlegging.

-

Kollektivtilbudet
Hilde Frankmo Tveråen informerte om at det ikke ser ut til at Hedmark Trafikk har fulgt opp
lovnader om transporttilbud for eksempel under skoleferien. Dette undersøkes nærmere
med administrasjonen i Hedmark Trafikk før videre håndtering.

-

Bredbånd
Ragnhild Aashaug informerte om at det arbeides veldig bra fra Hedmark fylkeskommune,
og at saken må løftes politisk på alle nivåer for å få til en større statlig satsing.

Næringsutvikling
Merete Myhre Moen informerte om første møte i referansegruppa 30. april etter fellesmøte
med referansegruppa for kompetanseutvikling om regional plan for arbeidskraft og
kompetanse i Hedmark, der fylkeskommunen orienterte om sitt arbeid og ba om innspill før
planen skal sendes ut på høring.
I referansegruppens eget møte var det blant annet fokus på at det er behov for å avklare
forventninger og bedre kommunikasjonen mellom aktørene uten at det må lages større
planer. Det planlegges ett møte i kvartalet.

Kompetanseutvikling
Runa Finborud orienterte om første møte i referansegruppa 30. april etter fellesmøtet som
omtalt over. Her var det blant annet fokus på hvordan det kan arbeides for å få inn en lokal
representant i styret for HINN, viktigheten av å delta for å gi høringsuttalelse om den nevnte
regionale planen og til regionrådets handlingsplan for 2019/2020. Neste møte er avtalt 14.
september, og regionrådgiver pekte på at innspill til regional plan dermed må leveres før
dette på grunn av høringsfrist som er varslet til å bli 15. september.
Finborud orienterte også om utredningen om entreprenørskapsarbeidet i skolene, der det vil
bli foreslått flere tiltak blant annet for å bedre samarbeidet mellom skolene og næringslivet
med Skapende Ungdomsmesse som en arena for å vise fram resultatene av arbeidet med
elev- og ungdomsbedrifter. Det er et uttalt ønske om at Ungt Entreprenørskap fortsatt skal
være en viktig partner i dette arbeidet.

Kommunikasjon
-

Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Rune Jørgensen orienterte om at speed-date gjennomføres som varslet i Trondheim 7. juni.
Rørosregionen Næringshage er engasjert til å planlegge og gjennomføre arrangementet, og
invitasjon vil komme denne uken.
Merete Myhre Moen informerte om at felles søknad om rekrutteringsprosjekt i samarbeid
med Rørosregionen Næringshage nå er levert. Søknaden er tilgjengelig hos
administrasjonen.

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Rune Jørgensen orienterte om at det etter initiativ fra ungdomsrådet blir et samarbeid
mellom Hedmark Trafikk og Livestock, som fører til at det blir busser både fra Oppdal,
Kvikne og Røros begge festivaldagene samt shuttlebuss mellom Alvdal stasjon og campen.
Det vil koste 10 kroner å benytte dette tilbudet. Dette er et meget godt resultat av arbeidet i
ungdomsrådet.
Det planlegges et «Klimatoppmøte» til høsten, og Hedmark Kunnskapspark har bidratt med
å lage en søknad til FIAS om å finansiere dette.
Røros skole har fulgt opp henvendelsen fra Ungdomsrådet om miljøtiltak, som også er
sendt ordførerne og kommunene, med å sørge for at det blir søppelbøtter for plast på
skolen.
Han orienterte også om at det var over 50 deltakere på innovasjonscamp for elever i den
videregående skole, studenter og næringslivet på Savalen 18. og 19. april som ledd i
arbeidet med «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap». Flere konkrete ideer som
det kan arbeides videre med kom fram.

Sak 25/2018: Eventuelt
Regionrådet for Fjellregionen har mottatt en henvendelse om leksefri skole fra Runhild
Dammen, som ønsker at det skal settes søkelys på dette. Regionrådgiver ba om en
avklaring på om dette eventuelt bør skje i regi av regionrådet eller håndteres av kommunene.
Konklusjon: Håndtering av spørsmål om leksefri skole håndteres av kommunene.
Rune Jørgensen opplyste at opprinnelig plan om orientering om NATO-øvelsen på regionrådets
møte 23. mai ikke lot seg gjennomføre, og denne orienteringen blir derfor under AU-møtet 6. juni.
Det er også gjort et forsøk på å få en orientering fra ekspertutvalget om nye oppgaver for
fylkeskommunene på dette møtet, noe som heller ikke var mulig.
Han reiste derfor spørsmålet om orientering fra Østlandsforskning om fjellindeksen kan være et
aktuelt tema.
Konklusjon: Østlandsforskning inviteres til orientering og dialog om fjellindeksen på møte i
regionrådet 23. mai.

