PROTOKOLL fra møte 02/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

03. februar 2021

Sted:

Digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen, Bjørnar Tollan Jordet
(fraværende under behandlingen av sak 11/2021), Linda Døsen (forlot møtet
under behandlingen av sak 11/2021), Mona Murud, Truls Gihlemoen (vara for
Kjersti Bjørnstad) og Ole Einar Dalen (forlot møtet etter orientering om innspill til
Ungdommens distriktspanel)
Andre tilstede:

Trond Carlson, Anne Lise Trøen (forlot møtet under behandlingen av sak
11/2021) og Rune Jørgensen.
Ottar Tollan, Mali Hagen Røe, Morten Sandbakken og Kristin Bendixvold deltok
under behandlingen av sak 10/2021.
Trine Frisli Fjøsne og Arne Magnus Hekne deltok under behandlingen av sak
11/2021.

Orienteringen fra Ole Einar Dalen ble gitt før behandlingen av sak 11/2021.

Sak 08/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 09/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 06. januar 2021
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. januar 2021 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 06. januar 2021 godkjennes.

Sak 10/2021: Status næringslivet i Fjellregionen i pandemien – orienteringer
Styreleder i Næringsforum i Fjellregionen, Ottar Tollan, orienterte innledningsvis, og pekte blant annet
på følgende:
-

Bedre enn fryktet for industrien, men flere har gjennomført permitteringer og fare for mangel
på leveranser av råvarer framover
Hotell og restaurant og reiseliv har største utfordringer – mangel på forutsigbarhet
Kompensasjonsordningene har vært for mye fokusert på fravær av aktivitet, ønsker
lønnskompensasjon som stimulerer til aktivitet
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Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon og Morten Sandbakken og Kristin Bendixvold i Rørosregionen
Næringshage orienterte om spørreundersøkelsene som ble gjennomført i fjor vår/sommer, arbeid som
er gjort og deres vurdering av situasjonen etter kontakt med bedrifter i flere bransjer.
Det ble reist spørsmål om det er interessant å gjennomføre en ny spørreundersøkelse nå. Det ble
videre påpekt blant annet at det er behov for mer opplæring om hvordan man skal posisjonere seg for
og etablere nye salgskanaler, blant annet for lokalmat.
Deres felles presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.
Trond Carlson informerte om at det nå kommer en ny utlysning av midler til bedriftsintern opplæring,
trolig i størrelsesorden 10-15 millioner kroner i Innlandet. Mali Hagen Røe ga uttrykk for at mange i det
lokale næringslivet opplevde forrige utlysning som en nedtur, fordi de fleste fikk avslag.
I den situasjonen som har vært og er, er det også vanskelig for bedriftene å ha fokus på faglig utvikling
og innovasjon.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 11/2021: Organisering av vannforvaltningsarbeidet – orientering og
drøfting
Rådgiver Trine Frisli Fjøsne og seksjonsleder Arne Magnus Hekne orienterte om forslag til ny
organisering, og ba om innspill fra kommunene senest i løpet av april.
Deres presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen og oversendt kommunedirektørene.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli lagt fram under behandlingen av saken.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Kommunene oppfordres til å gi innspill til forslaget til omorganisering av arbeidet.

Sak 12/2021: Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-22
Regionrådsleder Runa Finborud orienterte om at ikke alle kommunene har levert innspill etter
drøftinger i formannskapene, og Alvdal har bedt om å kunne levere etter formannskapsmøte 11.
februar .
Arbeidsgruppa som vurderer omorganisering av arbeidet gjennom regionrådet, har ikke sluttført sitt
arbeid. Dette blir tema også på møte for kommunedirektørene senere i uken.
Det er behov for at ledelsen vurderer innspillene til handlingsplan og legger fram forslag på neste
møte.
Hun foreslo derfor at saken utsettes til neste møte.
Det var varslet at forslag til vedtak ville bli utarbeidet under behandlingen av saken.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak 13/2021: Orienteringer
Bredbåndsdekning/mobildekning
Rune Jørgensen orienterte om at plan og søknad til Hedmark fylkeskraft AS for bedring av
mobilforholdene er levert gjennom Alvdal kommune. Søknaden har en totalramme på 13,5 millioner
kroner med en kommunal egenandel på nesten 3,4 millioner kroner, som også omfatter mast i
Engerdal. Videre arbeid må avklares.
Interessepolitikk:
o Infrastruktur og kollektivtilbud
Rune Jørgensen orienterte om uttalelse om behov for sterkere satsing på jernbane,
og gjenvalg av Isak V. Busch som leder og Gunnar A. Gundersen som nestleder på
årsmøtet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen med om lag 40 deltakere.
Han oppfordret også til deltakelse på den digitale nasjonale Jernbanekonferansen
torsdag 4. mars, der det blir flere innledere som vil ha fokus på Røros- og Solørbanen.
Runa Finborud rapporterte fra møter i Vegforum RV3, som har fokus på at Lonåsen
må prioroteres i videre utbygging av veien og vintervedlikeholdet som skaper
reaksjoner. Det er god dialog med Statens Vegvensen om vintervedlikeholdet.
o

Helsetjenester
Runa Finborud rapporterte fra møte sammen med regionrådgiver med
regionrådslederne og daglig ledere i Valdres og Nord-Gudbrandsdal om blant annet
stipendordning for kjeveortopeder, tannklinikk-strukturen og videregående skoler. Det
tas initiativ for fellesmøte med fylkeskommunen om stipendordningen og andre
muligheter for å løse utfordringene med kjeveortoped, som også Valdres og NordGudbrandsdal har. Dette inkluderer en eventuell søknad om statlig bidrag til å finne
bedre løsninger enn det som har vært aktuelt så langt for å gjennomføre nødvendig
utdanning.
Mona Murud innledet til drøfting om psykisk helse, spesielt det psykososiale miljøet
blant ungdommen. Det var enighet om at man må ha en bred tilnærming til arbeid
med dette sammen med en rekke samarbeidspartnere.
Konklusjon: Opplegg for gjennomføring av et eget større møte diskuteres med
kommunedirektørene.
Utdanningstilbud
Runa Finborud og Rune Jørgensen rapporterte fra innspillsmøte om voksnes læring
mellom Innlandet fylkeskommune og lokale aktører (om lag 15 deltakere), der det
blant annet ble vist interesse for å desentralisere oppgaver – og se dette i
sammenheng med næringsarbeid. Dette vil gi muligheter for å styrke arbeidet i
regionen.
Trond Carlson opplyste at et forslag til modell vil bli sendt på høring 10. februar med
frist 10.mars, og at næringsavdelingen også har fått i oppdrag å se på muligheten for
bedre tilstedeværelse i distriktene.
Konklusjon: Sak om voksnes læring behandles i arbeidsutvalget 3. mars.

Ungdomsmedvirkning og ungt entreprenørskap
Ole Einar Dalen orienterte om at styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen har gitt innspill til regjeringens
ungdomspanel om hvilke tiltak som bør prioriteres i distriktspolitikken framover.
Styret mener det er tre tiltak som bør ha førsteprioritet:
- Desentralisert utdanning
- Å komme seg fra A til Å
- Gi ungdomsrådene reell innflytelse
Styret sier nei til førerkort for 16-åringer, og ja til stemmerett for 16-åringer ved kommune- og
fylkestingsvalg – og at eventuell stemmerett ved stortingsvalg vurderes etter erfaringer med en slik
ordning.
Hele uttalelsen til Ungdomsrådet kan leses her:
https://fjellregionen.no/ungdomsradet-pagaende-arbeid
Hjemflytting og attraktivitet
Bjørnar Tollan Jordet orienterte om initiativ som er tatt i Tolga for blant annet kontorfellesskap og
kontakt med unge tolginger som arbeider andre steder og kan jobbe «hjemmefra». Denne type arbeid
kan gjennomføres i samarbeid med andre kommuner i tråd med regionrådets strategiplan.
Konklusjon: Bjørnar Tollan Jordet lager et notat for videre drøfting og oppfølging.

Bidrag til økt inkludering, innovasjon, næringsutvikling og verdiskapning
Rune Jørgensen orienterte om at Marius Krokhaug er på plass som ny prosjektleder for «Sammen om
rett aktivitet for alle – i Fjellregionen», ansatt i Tynset Idrettsforening. Han arbeider foreløpig i 40
prosent stilling.
Andre aktuelle saker
Trond Carlson orienterte om aktuelle saker fra Innlandet fylkeskommune med hovedstikkordene:
-Trafikksikkerhetsarbeidet
-Planprogram regionale planer
-Koronatiltak i kollektivtilbudet
-Arbeid med kulturstrategi (der det vil bli invitert til innspillsmøter i mars)
-Innspill til demografiutvalget
-Voksnes læring (se tidligere punkt)
Hans presentasjon er tilgjengelig hos administrasjonen.

Sak 14/2021: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

