PROTOKOLL fra møte 07/2021 i
ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen
Dato:

06. oktober 2021

Sted:

Kompetansesenteret Aumliveien/digitalt (Teams)

Medlemmer tilstede: Runa Finborud, Kristin Langtjernet, Merete Myhre Moen (ankom under
behandlingen av sak 54/2021), Bjørnar Tollan Jordet, Linda Døsen (ankom
under behandlingen av sak 54/2021), Mona Murud, Aud Hove (digitalt), Anne
Lisen Trøen og Ole Einar Dalen.
Forfall:

Truls Gihlemoen og Trond Carlson.

Andre tilstede:

Rune Jørgensen

Sak 51/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 52/2021: Godkjenning av protokollen fra møte 09.juni 2021
Forslag til vedtak:
Protokollen fra AU-møte 09. juni 2021 godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra AU-møte 09. juni 2021 godkjennes.

Sak 53/2021: Femundløpet på statsbudsjettet – støtte til søknad
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter arbeidet til Femundløpet AS om tildeling av
utviklingsmidler over statsbudsjettet, og oppfordrer Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner til å gjøre
det samme.
En støtteerklæring i tråd med saksutredningen sendes Femundløpet AS.
Mona Murud ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i hennes fars engasjement som frivillig.
Hun ble kjent habil.
I ordskiftet ble det understreket at det er viktig at Femundløpet holder fast på det frivillige
engasjementet som arrangementet er kjent for.
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Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter arbeidet til Femundløpet AS om tildeling
av utviklingsmidler over statsbudsjettet, og oppfordrer Trøndelag og Innlandet
fylkeskommuner til å gjøre det samme.
En støtteerklæring i tråd med saksutredningen sendes Femundløpet AS.

Sak 54/2021: Fritt skolevalg – høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner,
flertallet på Stortinget og den nye regjeringen til å sørge for at innføringen av fritt skolevalg ikke
gjennomføres i disse fylkene og andre som ikke ønsker fritt skolevalg.
Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner oppfordres til å fortsette og utvikle samarbeidet om tilbudene
og inntaket ved de tre videregående skolene i Fjellregionen.
Bjørnar Tollan Jordet la fram forslag til ny første setning, som ble bifalt.
Aud Hove fra Innlandet fylkeskommune avsto fra å stemme.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Trøndelag fylkeskommune til å følge
Innlandet fylkeskommune ved å stille innføringen av en karakterbasert inntaksmodell i bero, og
heller søke å videreføre en geografisk styrt inntaksmodell i tråd med signalene fra det nye
stortingsflertallet. Fylkeskommunene bør stå fritt i å velge inntaksmodell for sine skoler.
Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner oppfordres til å fortsette og utvikle samarbeidet om
tilbudene og inntaket ved de tre videregående skolene i Fjellregionen.

Sak 55/2021: Ung kultur i Innlandet – høringsuttalelse
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til høringsuttalelse fra Ungdomsrådet for
Fjellregionen om Ung kultur til Innlandet fylkeskommune, og gir sin tilslutning til dette.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til høringsuttalelse fra Ungdomsrådet for
Fjellregionen om Ung kultur til Innlandet fylkeskommune, og gir sin tilslutning til dette.

Sak 56/2021: Avvikling av Regionrådet for Fjellregionen og etablering av
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal - orientering
Runa Finborud orienterte om arbeidet så langt, og at det tas sikte på at avvikling av Regionrådet for
Fjellregionen skjer på planlagt møte 24. november.
Ordførerne skal på eget arbeidsmøte avklare flere saker rundt etableringen av Interkommunalt politisk
råd for Nord-Østerdal, og det er ikke tatt stilling til om dette kan skje samme dag eller senere.
Administrativ ressurs er en av sakene som må avklares, og Rune Jørgensen skal etter planen få nye
arbeidsoppgaver fra nyttår som ansatt i Innlandet fylkeskommune. Hans siste arbeidsdag for
regionrådet blir 25. november.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 57/2021: Orienteringer
-Nytt om interessepolitiske tiltak
Rune Jørgensen orienterte om at regionrådsleder og regionrådgiver har levert høringsuttalelser om
tilbudsstruktur til Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner i løpet av sommeren. Begge kan leses på
www.fjellregionen.no
Aud Hove informerte om at Innlandet fylkeskommune har planlagt et arbeid for markedsføring og
informasjon om tilbudene innen reiseliv og mat- og restaurantfag, og at det vil komme invitasjon til et
oppstartmøte.
Disse informasjonene utløste et stort engasjement om behovet for å iverksette arbeid lokalt og alle
Utfordringene og mulighetene.
-Nytt om andre tiltak i handlingsplanen
Anne Lise Trøen informerte om at Hanne Maageng Olsen er ansatt i Rendalen kommune som
prosjektleder for arbeidet med regional energi- og klimaplan, og at hun startet 4. oktober.
Bjørnar Tollan Jordet opplyste at oppfølging av konklusjoner om pandemi-tiltak på juni-møtet i forhold
til næringslivet er fulgt opp.
Rune Jørgensen informerte om at klimarapport fra Asplan Viak om Røros- og Solørbanen vil være klar
om noen uker med positive konklusjoner for klima. Regionrådene i Kongsvingerregionen, Sør-Østerdal
og Hamarregionen har i likhet med Regionrådet for Fjellregionen bevilget 25.000 kroner til arbeidet, og
det ventes på beskjed om Trøndelag Sør har gjort det samme.
Rune Jørgensen informerte om at Kristin Utby Telneset er ansatt som ny prosjektleder for «Sammen
om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen», og starter formelt ved nyttår – men har allerede vært med på
en samling for informasjon og dialoger.
Rune Jørgensen informerte om at høstmøte i Ungdomsrådet for Fjellregionen blir gjennomført 1.
desember med debatteknikk og sommerjobber som tema. Statsforvalter Knut Storberget skal hjelpe
de unge med trening i debatter, og vil ha et møte med kommunene senere på dagen.
Klimatoppmøte gjennomføres førstkommende fredag med god deltakelse – også fra ordførerne.

-Nytt fra Innlandet fylkeskommune
Aud Hove orienterte om aktuelle politiske saker i høst som tilbudsstruktur, handlingsplan for
fylkesveier, mobilitetsstrategi, budsjett og eventuell oppsplitting av Innlandet fylkeskommune.

Sak 58/2021: Eventuelt
Ingen saker til behandling.

