VEDLEGG TIL ÅRSMELDING FOR 2019:

Saker behandlet i Regionrådet for Fjellregionen
Antall møter og saker i Regionrådet og arbeidsutvalget
Regionrådet
Arbeidsutvalget

2 møter, 13 saker
8 møter, 60 saker (sak 9 oppført 2 ganger)

Saker i Regionrådet
Sak 01/2019
Sak 02/2019
Sak 03/2019
Sak 04/2019
Sak 05/2019

Sak 06/2019
Sak 07/2019
Sak 08/2019
Sak 09/2019
Sak 10/2019
Sak 11/2019
Sak 12/2019

Sak 13/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under
protokollen
Regnskap 2018
Årsmelding/årsberetning 2018
Status etableringen av Innlandet fylkeskommune – orientering
Næringsarbeidet i Fjellregionen – orienteringer og dialog
Regionrådsleder, Lars Gillund og Mali Hagen Røe fra Klosser Innovasjon AS
innledet til gruppediskusjoner om ambisjoner og løsninger for prosesser og
organisering av næringsarbeidet.
Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under
protokollen
Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021
Etableringen av Innlandet fylkeskommune – status og arbeidet framover
Hanne Varhaug Søberg og Inger S. Sørensen orienterte.
Revidert budsjett 2019
Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022
Valg av leder og nestleder for to år
Runa Finborud velges til leder og Kristin Langtjernet velges til nestleder i
Regionrådet for Fjellregionen for to år.
Eventuelt
Ingen saker til behandling, men avtroppende leder og ny leder og nestleder fikk
overrakt blomster fra administrasjonen.

Saker i Arbeidsutvalget
Sak 01/2019
Sak 02/2019

Sak 03/2019
Sak 04/2019
Sak 05/2019
Sak 06/2019
Sak 07/2019

Godkjenning av protokollen fra møte 05. desember 2019
Orientering og dialog om skoleresultater v/Hedmark fylkeskommune
Fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkessjef Tore Gregersen i Hedmark
fylkeskommune orienterte.
Orientering om ny fjellov v/daglig leder Jan Borgnes i Norges Fjellstyresamband
Ny fjellov – høringsuttalelse
Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Mulig løsning for kjeveortoped - drøfting
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om møte 18. januar i
referansegruppa for samhandlingen med kommunene i forbindelse med
etableringen av Innlandet fylkeskommune. Gruppa møtes på nytt sammen med
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administrativ ledelse i regionrådene etter KS-konferansen 8. februar. Det ligger
an til at det vil bli foreslått en partnerskapsavtale og anbefalt at medarbeidere
ansettes i Innlandet fylkeskommune. Ordfører i Røros orienterte om at det
pågår intervjuer for å få ansatt sekretær for Trøndelag Sør. Regionrådsleder og
ordfører i Tynset/ordfører i Røros orienterte om endringer i driften av
trafikkstasjonene på Tynset og Røros. Administrasjonen ble bedt om å
undersøke nærmere og eventuelt lage forslag til uttalelse. Regionrådsleder og
ordfører i Tynset orienterte om at det pågår en ny utredning om strukturen for
tingrettene, og vil ta initiativ i forhold til dette.
RV3
Ordfører i Rendal orienterte om møte med Statens Vegvesen, som vil
presentere forslag til løsninger i Lonåsen i mars.
Jernbane
Regionrådgiver orienterte om at Jernbanedirektoratet vil orientere om flere
aktuelle saker på årsmøtet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen mandag.
Fire ordførere/varaordførere fra Fjellregionen er påmeldt.
Næringsutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om møte i referansegruppa 15.
januar, og hun vil orientere om forslag på neste møte.
Kompetanseutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om møte med Høyskolen
Innlandet mandag 4. februar og at det arbeides med nødvendige avklaringer.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Regionrådgiver viste til orienteringen i sak om prioriterte oppgaver, og at det vil
bli nærmere orientering med drøfting på neste møte.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen orienterte om vårmøte 22. mars med fokus på inkludering, og
at det arbeides med flere klimatoppmøter og nye klimatiltak, som det er laget en
skisse til plan for. Det arbeides med flere mulige finansieringskilder.
Regionrådgiver orienterte om at SUM gjennomføres onsdag 13. februar med 23
påmeldte bedrifter, 42 elevbedrifter og åtte ungdomsbedrifter.
Eventuelt
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om arbeid for møte med
næringskomiteen og eventuelt andre i forbindelse med arrangement i Oslo 29.
mars. Landbruk, jernbane og strukturen for tingrettene kan være aktuelle saker
å diskutere.
Godkjenning av protokollen fra møte 06. februar 2019
Entreprenørskapsarbeidet i skolene og Skapende Ungdomsmesse – utredning
og videre arbeid
Prioritering av oppgaver i 2019 for Regionrådet for Fjellregionen
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Tynset/Regionrådgiver orienterte om utkast til
partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene som skal
behandles av arbeidsutvalget i fellesnemda 7. mars. Utkastet innebærer en
sterk reduksjon i ressursene til Regionrådet for Fjellregionen. Høringsfrist er
foreslått til 30. juni. Nord-Gudbrandsdal har ønsket et møte for å diskutere felles
saker og eventuelt samarbeid, og det foreslås at slikt møte gjennomføres i
forbindelse med møte i arbeidsutvalget i april.
RV3
Ordfører i Alvdal orienterte om planlagt møte med Bygg Vei i Trøndelag på
Tynset 19. mars og besøk av statssekretær samme dag.
Jernbane
Regionrådgiver orienterte om brede orienteringer under årsmøte i
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 11. februar, der Arnfinn Nergård og
Gunnar A. Gundersen ble gjenvalgt som leder og nestleder.
Regionrådgiver orienterte om deltakelse på den nasjonale jernbanekonferansen
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4. mars, der selskapene som frakter gods varslet krise og mulig nedleggelse om
det ikke gjennomføres tiltak raskt som kan bedre deres lønnsomhet.
Primærnæringen
Se sak under eventuelt.
Kollektivtilbudet
Røros og Holtålen kommuner har i dag møte med Atb om busstilbudet.
Næringsutvikling
Se sak 11.
Kompetanseutvikling
Regionrådgiver/Arild Einar Trøen/Regionrådsleder og ordfører i Tynset
orienterte om at Tynset kommune har tatt flere initiativ og venter på
tilbakemeldinger i forhold til Hedmark fylkeskommunes budsjettvedtak om 7
millioner kroner til en satsting på Tynset Studie- og Høyskolesenter. Det er
nødvending å få avklart betingelsene for denne satstingen gjennom Tynset som
kommune som vertskommune, slik det er planlagt. Det er tatt tilsvarende initiativ
for håndtering av avtaler om lokalene ved NØVGS. Se også sak 10 om
entreprenørskapsarbeidet i skolene.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Se orientering under sak 11.
Det er vanskelig å få avklart mulige møter i forbindelse med arrangement i Oslo
29. mars, men det blir et møte på Stortinget med hovedtema landbruk dagen
før. Regionrådgiver orienterte om svært stor interesse for deltakelse fra
næringslivet på samlingen i samarbeid med Livestock, og flere kommuner må
avklare eventuell deltakelse.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådgiver orienterte om at det til vårmøte i 22. mars foreløpig er påmeldt
ungdommer fra Folldal, Tynset og Røros (pluss nestleder fra Rendalen), der
hovedtemaene blir inkludering og klima. De øvrige kommunene oppfordres
også til å bidra til deltakelse. Det er søkt Miljødirektoratet (gjennom Tynset
kommune) og Fylkesmannen i Innlandet (Ungdomsrådet) om midler til
klimatoppmøtene som kan kombineres med entreprenørskaps-arbeidet i
skolene.
Andre aktuelle saker
Se sak 11.
Eventuelt
Regionrådsleder og ordfører i Tynset tok opp spørsmålet om å flytte AU-møtet i
april til mandag 1. april med formøte med Nord-Gudbrandsdal kl. 09 og
eventuell dialog med Innlandet fylkeskommune i ordinært AU-møte etter felles
lunsj. Vedtak: AU-møte i april flyttes til mandag 1. april. Ordfører i Tolga
orienterte om mulig hovedprosjekt sammen med NIBIO om ringvirkninger av
beitenæringa i Fjellregionen. Det er skissert et kommunalt bidrag på 1 million
kroner i midler/egeninnsats. Konklusjon: Ordførerne er positive til å delta i et
slikt prosjekt. Det må utarbeides en prosjektplan og fremmes konkrete søknader
til kommunene. Regionrådsleder og ordfører i Tynset tok opp henvendelse fra
ordfører i Røros om å støtte uttalelse fra Røros Lastebileierforening om at «alle
veger åpnes for modulvogntog». Konklusjon: Det må legges fram mer
informasjon blant annet om konsekvenser for å kunne ta stilling til saken.
Ørdfører i Røros oppfordres til å bidra til dette.
Godkjenning av protokollen fra møte 06. mars 2019
Innlandet fylkeskommune – orientering og dialog
Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033
Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen – høring
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Dialogmøte med Nord-Gudbrandsdal ble gjennomført før AU-møtet, der alle
ordførerne fra Hedmark-kommunene og regionrådgiver deltok. Regionrådgiver
orienterte om dialogmøte i Trøndelag 19. mars med regionrådet Trøndelag Sør
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med seks strategier, der kommunene ble utfordret til å holde innlegg til alle.
Denne arbeidsmetoden fungerte godt og kan være en modell også for
Innlandet. Regionrådsleder og ordfører i Tynset/Regionrådgiver informerte om
utkast til partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene,
som er sendt på høring. Det er mange uklarheter i forhold til både ambisjoner
og økonomi. Konklusjon: Det er ønskelig med et dialogmøte – gjerne sammen
med de andre regionrådene – med prosjektledelsen før saken behandles for
mulige avklaringer. Dette følges opp av leder/regionrådgiver.
RV3
Ordfører i Alvdal informerte om møte i Vegforum RV3 19. mars og med
statssekretær i Samferdselsdepartementet samme dag, som blant annet var på
befaring i Lonåsen og på Kvikne. Alternativer for Tunna bru i Lonåsen vil bli
presentert 29.april fra Statens Vegvesen. Det arbeides videre for å bygge
relasjoner i Trøndelag, også med laksenæringen langs kysten.
Jernbane
Arnfinn Nergård informerte om møte i Trøndelag om godsstrategi, der han
understreket betydning av å se elektrifisering av Røros- og Solørbanen og RV3
i sammenheng.
Primærnæringen
Regionrådsleder og ordfører i Tynset opplyste at planlagt møte med
næringskomiteen på Stortinget 28. mars ble avlyst. Ordfører i Tolga informerte
om at alle kommunene har inngått en intensjonsavtale om samarbeid med
NIBIO om forskerprosjekt som det ble informert om på forrige møte.
Kompetanseutvikling
Regionrådgiver informerte om at som oppfølging av vedtak om videreføring av
entreprenørskaps-arbeidet i skolene og SUM, er det sendt søknader om midler
til Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Innlandet og Sparebankstiftelsen.
Masterplanen, som også inneholder klimatoppmøte i regi av Ungdomsrådet,
skal presenteres på årsmøte i Næringsforum i Fjellregionen 3. april og for
næringsmedarbeiderne i Hedmark 9. april. På den siste samlingen skal
Ungdomsrådets leder, Hedda Johansen, holde foredrag om ungdommens
engasjement.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om et vellykket Hemattarrangement i Oslo 28. mars i samarbeid med Livestock og Rørosregionen
Næringshage.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådgiver orienterte om vellykket vårmøte 22. mars med deltakelse av 18
ungdommer fra fem kommuner, der tema var inkludering. Neste treff blir
klimatoppmøtet 4. oktober, der statsråd Ola Elvestuen er invitert.
Andre aktuelle saker
Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om at det har vært et møte
med flere involverte også fra Sør-Østerdal for å diskutere tiltak i forhold til at det
nå pågår utredning som kan sette tingretten/jordskifteretten på Tynset i fare for
nedleggelse.
Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Godkjenning av protokollen fra møte 01. april 2019
Felles gravplass – orientering og dialog
Biogass i Fjellregionen – orientering
Regnskap 2018
Årsmelding/årsberetning 2018
Godkjenning av samarbeidsavtale med UE Hedmark
Struktur for domstolene – innspill
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådgiver informerte om styreseminar i Fjellnettverket med fokus på
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fjellpolitikk og at han sammen med styremedlem Ordfører i Tolga deltar på
fjellkonferansen og rådsmøte på Geilo 27. og 28. mai. Det er fortsatt mulig å
melde seg på konferansen. Per Gunnar Sveen informerte om møte med
statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der det blant
annet ble pekt på mulighetene for å etablere statlige arbeidsplasser i Innlandet
innen bioteknologi, hovedkontor for Statens Vegvesen og nasjonalt
kompetansesenter for kulturminner. Møtet var ment å være oppstart for en
dialog som må fortsette med utgangspunkt i regjeringserklæringen.
Det er sendt en henvendelse fra Fjellregionen til Klima- og miljødepartementet
om et nasjonalt kompetansesenter, og denne er formidlet til ordførerne.
FV 30/andre fylkesveier
Orfører i Rendalen informerte om at han har tatt kontakt med fylkesråd om
planer for oppfølging blant annet etter NATO-øvelsen sist vinter, og at det vil
komme en nærmere redegjørelse om dette.
RV3
Ordfører i Alvdal informerte om at planlagt møte i Vegforum RV3 26. april ble
utsatt til 21. juni, fordi Vegvesenet ikke var klar til å presentere planer for
utbedring i Lonåsen. Det diskuteres om det skal inviteres til et større møte for å
få mer fokus på behovet for utbedringer på hele veien fra Kolomoen til Ulsberg.
Jernbane
Regionrådgiver informerte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen på
samme måte som regionrådet har levert innspill til utfordringsbildet i forbindelse
med arbeidet med NTP, og at det i grove trekk er gitt uttrykk for de samme
synspunktene.
Primærnæringen
Varaordfører i Tolga oppfordret til å følge opp og etterspørre status for arbeidet
med beredskapsplaner i kommunene foran beitesesongen i utmarka.
Kollektivtilbudet
Regionrådgiver informerte om at suksessen med tilnærmet gratis busstransport
til musikkfestivalen Livestock vil bli fulgt opp også i år.
Bredbånd
Næringsutvikling
Regionrådgiver informerte om at dette blir tema under regionrådets møte 22.
mai med innledninger fra regionrådsleder Regionrådsleder og ordfører i Tynset
og utviklingssjef Lars Gillund i Klosser Innovasjon AS. Endelig plan for
gjennomføringen er tema for et møte mandag.
Kompetanseutvikling
Regionrådgiver informerte om deltakelse på NM for ungdomsbedrifter på
Lillestrøm, der Animal Rescue UB fra Storsteigen ble norgesmester i klassen
«beste verdiskapningspotensiale».
Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Godkjenning av protokollen fra møte 08. mai 2019
Veteranplaner i kommunene – orienteringer og dialog
Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene –
høringsuttalelse
Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for Fjellregionen
Orienteringer
Interessepolitikk
Regionrådgiver informerte om deltakelse på Arena Trøndelag, der «Leve hele
livet», revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen var sentrale tema.
Han informerte også om fjellkonferansen, der reiseliv og mat var sentrale tema,
og rådsmøtet i Fjellnettverket, der fjellpolitikk sto i sentrum og Ordfører i Tolga
ble valgt inn i valgkomiteen som skal foreslå styre på rådsmøtet neste år.
Ordfører i Os informerte om møte i Klimadepartementet om verdensarven, der
det er spilt inn ønske om etablering av statlige arbeidsplasser i Fjellregionen
innen kulturminnefeltet.
FV 30/andre fylkesveier
Ordfører i Rendalen opplyste at det pågår asfaltarbeid i Rendalen, men at det
ikke er klart hvor mye som skal gjøres. Hanne Varhaug Søberg opplyste at etter

Vedlegg til årsmelding for 2019

Sak 34/2019

Side

6

NATO-øvelsen i fjor prioriteres utbedring av private veier før de offentlige
veiene tas.
RV3
Ordfører i Alvdal informerte om at de siste opplysningene tilsier at
breddeutvidelsen mellom Hanestad og Alvdal ferdigstilles i år, men at
toppdekket legges neste år. Alvdal kommune har godkjent reguleringsplan for
strekningen fra Alvdal grense til Alvdal Skurlag. Tidligere omtalt møte i
Vegforum RV3 21. juni går som planlagt.
Jernbane
Regionrådgiver informerte om at rapport om godspotensialet for internasjonal
godskorridor mellom nord og sør straks er ferdig, og den vil vise at
markedspotensialet er en dobling av godsmengden på jernbane, at 350
tungbiler per dag kan unngås og at investeringer på 25 milliarder kroner i
jernbane kan forsvares og midler til veiutbedringer reduseres. Han informerte
også om dialogmøte med jernbanedirektøren sist mandag sammen med
styreleder Arnfinn Nergård i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og de ni
andre foraene i landet. Jernbaneforaene samlet seg om en felles godsuttalelse,
som blant annet støtter målene for Røros- og Solørbanen.
Fly
Ordfører i Røros informerte om at en avgjørelse om anbudet for tilbudet på
Røros er ventet i løpet av juni. Han opplyste også at Flyplassalliansen har fått
gjennomslag for en endring av flyplassavgiftene til beste for blant andre Røros
og utvidet parkeringstid.
Primærnæringen
Ordfører i Tolga informerte om presentasjonen av Fylkesmannens nye
bygdeutviklingsprogram i Tolga. Programmet er blant annet mer rettet mot små
og mellomstore bruk enn tidligere, økologisk drift er løftet og det gis støtte til
mobiliseringstiltak for omlegging til løsdrift. Fylkeskommunen overtar
forvaltningen av midlene fra nyttår. Hun mener det bør vurderes politiske initiativ
for å vurdere arbeid for å støtte økologisk drift.
Næringsutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset viste til diskusjonen på regionrådets møte
22. mai og behovet for å komme videre med arbeidet for avklaringer og en
prosess rundt dette. Dette blir også tema i planlagt møte i referansegruppa 24.
juni. Nye grep kan vurderes etter dette.
Kompetanseutvikling
May Tove Dalbakk orienterte om status for Tynset Studie- og høyskolesenter
(TSH), og opplyste at 60 studenter har deltatt på arkivstudiene i regi av NTNU.
11 av deltakerne har fått jobb ved Helsearkivet. Det er gode signaler fra NTNU
om å fortsette samarbeidet. Signalene etter samtaler med statsråder og andre i
forbindelse med åpningen av Norsk Helsearkiv om sykepleierutdanning er
gode. Hun understreket at det også er viktig å arbeide videre med andre tilbud
som næringslivet og offentlige virksomheter har behov for, og sette tøffe mål i
forbindelse med at Hedmark fylkeskommune har budsjettert med 7 millioner
kroner til utvikling av tilbudet ved TSH. En offentlig utredning som nå vil bli
sendt på høring, inneholder forslag som vil være positive for de lokale
studiesentrene. Regionrådsleder og ordfører i Tynset opplyste at Tynset
kommune vil få hjelp av Klosser Innovasjon til å utarbeide nødvendig søknad i
forhold til de budsjetterte midlene hos HFK. Regionrådgiver uttrykte håp om at
søknaden også må gi rom for bidrag til den daglige driften av TSH, siden det i
utgangspunktet ikke er midler tilgjengelig for dette til andre halvår.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen informerte om styremøte sist fredag, der videre planlegging av
klimatoppmøte 4. oktober og åpent møte kvelden før var blant temaene. Det er
håp om at statssekretær vil delta på klimatoppmøtet, som foreløpig er
økonomisk støttet av Ungdommens Fylkesting i Hedmark og FIAS. På spørsmål
fra ordfører i Rendalen, ble det svart at ungdomsrådet ikke har vurdert å
behandle en høringsuttalelse om vindkraft.
Eventuelt
Ingen saker til behandling, siden det ble diskusjon om næringsarbeidet under
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orienteringene.
Godkjenning av protokollen fra møte 05. juni 2019
Revidert budsjett 2019
NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og
konkurranse – høringsuttalelse
Endringer i rovviltforvaltningen - høringsuttalelse
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådgiver informerte om at etter hans vurdering er forslag til
partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommunene og kommunene, som
skal behandles av fellesnemda denne uka, bedre enn utkastet i forhold til
ambisjoner. Det foreslås ikke økt ramme for bidrag til regionrådene fra
fylkeskommunen (2,5 millioner kroner) og forslaget om et bidrag fra
kommunene på minst 1 million kroner står fast. Det siste betyr om lag 70 kroner
per innbygger fra våre kommuner og 10 kroner i de mest folkerike områder om
denne fordelingen skal benyttes. Manglende svar på spørsmål om betingelser
gjør at han foreløpig ikke vil anbefale en organisering med arbeidsgiveransvar
for ansatte. Regionrådgiver informerte om at det er tatt kontakt med Røros
kommune etter vedtaket om at kommunen melder seg ut av Regionrådet for
Fjellregionen for å få avklart om det er ønskelig å fortsette samarbeid om
«Fjellungdommen i klimaskiftet». Holtålen kommune fikk i mai en henvendelse
om hvorvidt det er interesse for at elevene. Ved Hov skole skal få delta på SUM
– henvendelsen er ikke besvart.
FV 30/andre fylkesveier
Ordfører i Holtålen opplyste at arbeidet med utredning av bompengefinansiering
av utbygging fortsetter.
RV3
Ordfører i Alvdal opplyste at det vil bli invitert til et seminar 29. oktober, at det
arbeides på bred front og at det er mottatt positive signaler fra statsråden om
penger på budsjettet til utbedringer i Lonåsen etter behandling av ny NTP.
Jernbane
Regionrådsleder og ordfører i Tynset orienterte om dialog med NHO om
elektrifisering og passasjertilbud og brev til Jernbanedirektoratet om at opsjon
for bedre rutetilbud på Rørosbanen må utløses når SJ Norge AS har overtatt
persontrafikken. Regionrådgiver informerte om at det på styremøte i
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen 3. september blant annet ble lagt en plan
for bredt arbeid med presentasjon og dialog om rapporten «Overføringspotensialet til jernbane nord-sør over lange avstander», som ble overlevert
departementet i sommer.
Fly
Ordfører i Røros opplyste at man er godt fornøyd med det opplegget Air Leap,
som skal overta trafikken mellom Røros og Oslo fra 1. april neste år, har
presentert med en ekstra rotasjon som gjør det mulig å fly tidlig til Oslo på
morgenkvisten etter at flyet har stått på Røros om natta og fra Oslo til Røros
tidlig formiddag. Han informerte også om at det er sendt henvendelser til
sentrale myndigheter om forslag til endringer i avgifter og moms, som kan gi
negative effekter for reiselivet og annet næringsliv.
Bredbånd
Ordfører i Tolga informerte om erfaringer fra anbud i det siste har synliggjort
utfordringer med at mobil- og bredbånd-dekning sees i sammenheng, også i
forhold til ulike tekniske løsninger hos leverandører. Det er derfor viktig å ha
mer fokus på å se mobil – og bredbåndsdekning i sammenheng for å sikre
helhetlige gode tilbud fremover.
Kompetanseutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset opplyste at driften og utviklingen av
Tynset Studie- og høyskolesenter blir tema på en samling for ordførere og
rådmenn i de seks Hedmark-kommunene onsdag.
Eventuelt
Ingen saker til behandling.
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Regionrådsleder og ordfører i Tynset takket alle for innsatsen gjennom de siste
fire årene, siden dette var det siste møtet for nåværende arbeidsutvalg.
Godkjenning av protokollen fra møte 16. september 2019
Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021
Budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2022
Møte i Regionrådet for Fjellregionen 20. november – saksliste og temaer
Valg av valgkomite
Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen - høringsuttalelse
Fritt skolevalg – høringsuttalelse
Endringer i integreringsloven og statsborgerskapsloven - høringsuttalelse
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Tynset og Regionrådgiver orienterte om plan for
gjennomføring av møte med ledelsen i Innlandet fylkeskommune (IFK) 7.
november med følgende hovedtemaer: Orientering om Fjellregionens fortrinn og
bidrag til IFK, partnerskapsavtale og avtale om overgangsordning og politisk
plattform for IFK.
FV 30/andre fylkesveier
Regionrådsleder og ordfører i Tynset stilte spørsmål om oppryddingen etter
NATO-øvelsen, som ikke ser ut til å være gjennomført. Ordfører i Tolga
opplyste at det er lovet en orientering fra fylkesrådet i Hedmark før jul. Han
påpekte at de øvrige veiene også er viktige både i denne sammenhengen og
generelt – ikke minst i beredskapssammenheng. Det bør arbeides for en felles
befaring og prioritering.
RV3
Regionrådsleder og ordfører i Tynset og Regionrådgiver informerte om vellykket
veikonferanse 29. oktober i regi av Veiforum RV3 med blant annet besøk av tre
av medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, men
ingen fra Hedmark.
Jernbane
Regionrådgiver informerte om at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har
møtt den såkalte godsgruppa i Jernbanedirektoratet med presentasjon av
rapport om markedspotensialet, og det ventes på tilsvarende avklaring om
eventuelt møte med NTP-sekretariatet i departementet .Forumet har også
deltatt på høring i Stortinget om statsbudsjettet. Regionrådsleder og ordfører i
Tynset informerte om svar fra SJ om rutetilbudet og opsjon. SJ kommer til åpent
møte på Røros 13. november. Det avklares om de også kan delta på årsmøte i
Jernbaneforum i januar, som kan avvikles i Fjellregionen med fokus både på
passasjertrafikken framover og gods. Det er viktig at regionrådet og
Jernbaneforum sammen forsøker å få fram felles standpunkter fra
fylkeskommunene.
Fly
Regionrådsleder og ordfører i Tynset uttrykte glede over at tilbudet på Røros er
utvidet, slik at det nå er mulig å reise fra Oslo til Røros om morgenen.
Reiseliv
Ingen informasjon.
Primærnæringen
Regionrådgiver orienterte om møte i landbruksnettverket 30. oktober, der han
informerte om regionrådets arbeid og oppfordret til å levere forslag om konkrete
tiltak det bør arbeides med i fellesskap til referansegruppa for næringsutvikling
for prioritering.
Kollektivtilbudet
Ordfører i Folldal informerte om prosjekt som er iverksatt i samarbeid mellom
blant andre Hedmark Trafikk, SINTEF og Folldal kommune for å se på mulige
løsninger i distriktene. Det vil bli jobbet både med mindre praktiske grep som
kan tas og mulige større løsninger.
Bredbånd
Regionrådgiver viste til nyhetsoppslag i dag om seks millioner kroner til
utbygginger i Tolga og Alvdal med såkalte Nkom-midler.
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Næringsutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om at referansegruppa skal ha
nytt møte 26. november.
Kompetanseutvikling
Regionrådgiver informerte om møte i referansegruppa 15. oktober, der det var
hovedfokus på arbeid for tilbudsstruktur ved de tre videregående skolene i
Fjellregionen og karrieresentre i tillegg til omvisning på nye Røros vgs.
Regionrådgiver informerte om at det fra Valdres er tatt initiativ for arbeid med et
nasjonalt senter for fjellandbruk, og at Storsteigen vgs og landbrukskontoret i
Alvdal/Tynset med flere nå er koblet på etter at dette var tema på styremøte i
Fjellnettverket. Regionrådsleder og ordfører i Tynset opplyste at det er nedsatt
styringsgruppe for utviklingsarbeid ved Tynset Studie- og høyskolesenter.
Gruppa består i tillegg til henne selv av Frank Larsen (Klosser Innovasjon),
Bjørn Børresen (Norsk Helsearkiv) og Torgeir Sva (Os ID).
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Regionrådgiver opplyste at ny nettside vil være klar før nyttår. Arbeidsgruppa
som jobbet med kommunikasjons- og markedsplan, som ble vedtatt av
arbeidsutvalget i juni, skal møtes 25.november for å gi innspill før ferdigstillelse.
Det vil også bli bedt om rapportert om oppfølging av tiltak kommunene har
ansvar for gjennom planen. Ny hjemmeside kan presenteres for arbeidsutvalget
4. desember.
Ungdomsrådet for Fjellregionen
Regionrådgiver informerte om vellykket klimatoppmøte for ungdom 4. oktober
med 400 deltakere (tre ordførere tilstede). På klimamøte kvelden før var det om
lag 50 deltakere. Hedda Johansen fra Tynset og Karoline S. Jordet fra
Rendalen ble gjenvalgt som leder og nestleder på høstmøtet 18. oktober.
Ungdommer fra fem kommuner deltok.
Andre aktuelle saker
Regionrådsleder og ordfører i Tynset informerte om at det arbeides videre
politisk i forhold til forslagene om store reduksjoner av ting- og jordskifteretter.
Eventuelt
Ordfører i Tolga spurte om det er planer om å avgi høringsuttalelse om NOU
med forslag til skattelegging av vannkraftverk. Regionrådgiver opplyste at det er
planlagt sak om dette i arbeidsutvalget 4. desember.
Godkjenning av protokollen fra møte 06. november 2019
Kommunikasjons- og markedsplan for Regionrådet for Fjellregionen –
orientering om status
Sammen om rett aktivitet for alle – orientering
Rullering av Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021, arbeidsoppgaver og
organisering av arbeidet i regionrådet
Valg til ulike organer
NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk - høringsuttalelse
Møteplan 2020
Orienteringer
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Os og regionrådgiver orienterte om at
statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
kommer til januar-møtet for orientering og dialog om Distriktsmeldingen. Det var
enighet om at regionrådene for nabokommuner inviteres til å delta.
FV 30/andre fylkesveier
Ordfører i Tolga informerte om at det er grunn til å reagere på de tiltakene som
er iverksatt på veinettet etter NATO-øvelsen, som fylkestinget informeres om
gjennom en melding i neste uke. Det var enighet om at ledelsen i Innlandet
inviteres til dialog om dette, fortrinnsvis i tilknytning til AU-møte i januar.
Jernbane
Regionrådgiver orienterte om årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
gjennomføres 15. januar på Tynset med besøk av SJ Norge. Ordførerne ønsker
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også orientering og dialog om løsning for jernbanestasjon på Hamar, og
regionrådgiver undersøker mulighetene for at dette kan bli tema på årsmøtet
eller et annet møte sammen med naboregioner.
Reiseliv
Ordfører i Tynset orienterte om at ny reiselivsplan i Tynset kommune er under
arbeid og andreutkast snart klart.
Primærnæringen
Ordfører i Rendalen informerte om nye diskusjoner om Rendalen som
buffersone for rovvilt, og hun følger opp dette med sikte på en reaksjon til
direktoratet.
Næringsutvikling
Ordfører i Tynset informerte om møte i referansegruppa 26. november, der det
blant annet framkom ønske om en løsning med presentasjon av ledige
næringsarealer på nye nettsider. Administrasjonen følger opp dette.
Kompetanseutvikling
Brev om spisset toppidrett er sendt fylkestinget i Innlandet, som til uka etter alt å
dømme sier nei til forslaget fra påtroppende fylkesrådmann om å legge ned
tilbudet på Tynset og i Elverum og Stange etter behandling i fylkesutvalget.
Kommunikasjon
Intern kommunikasjon
Ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Det ble orientert under sak 52/2019.
Eventuelt
Ordfører i Tolga ønsker at forvaltning av tamrein/villrein blir satt på dagsorden
for informasjon/dialog ved en passende anledning.

Samrådingsmøte
Det er ikke avholdt samrådingsmøte i 2019.

Uttalelser fra arbeidsutvalget i 2019
06.12.2019

Finansdepartementet NOU 2019 16 Skattelegging av vannkraftverk
sendt Finansdepartementet

25.11.2019

Nei til nedleggelse av spisset toppidrett
sendt Fylkesutvalget og Fylkestinget i Innlandet Fylkeskommune

08.11.2019

Uttalelse - Fritt skolevalg - høring om forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven kapittel 6
sendt Utdanningsdirektoratet

08.11.2019

Høring forlag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk
statsborgerskap
sendt Kunnskapsdepartementet

08.11.2019

Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om
karriereveiledning i fylkeskommunen
sendt Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner

30.09.2019

Høring - tilpasninger i kapitalkravene til bankene
sendt Finansdepartementet
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18.09.2019

Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for
omstilling og konkurranseevne
sendt Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner

18.09.2019

Høring rovviltforvaltning
sendt Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner

09.08.2019

Høring tilbudsstruktur
sendt Innlandet fylkeskommune

07.06.2019

Høring partnerskapsavtale
sendt Innlandet og Hedmark fylkeskommuner

13.05.2019

Innspill til Domstolkommisjonen
sendt Domstolkommisjonen

03.04.2019

Høring skoleinntak innlandet
sendt Innlandet, Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner

02.04.2019

Innspill Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer
sendt Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner

14.03.2019

Uttalelse Trafikkstasjoner må bestå
sendt Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen

15.02.2019

Høringssvar Ny fjellov fra Regionrådet for Fjellregionen
sendt Landbruks- og Matdepartementet

Regionale representanter i 2019
Entreprenørskap i skole og næringsliv/Sum-messa - styringsgruppen
Arbeidsutvalgets representant og leder av styringsgruppen, ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga
med ordfører Norvald Illevold i Rendalen som vara.
Flyplassalliansen
Leder – nestleder og ordfører Hans Vintervold i Røros.
Innlandet politidistrikt – representant til styringsgruppen nærpolitireformen
Ordfører Johnny Hagen i Alvdal med regionrådsleder og ordfører Merete Myhre Moen i Tynset
som vararepresentant.
Internasjonal kontakt
Regionrådgiver Rune Jørgensen.
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Arnfinn Nergård kandidat til styret fra Regionrådet for Fjellregionen, og er styreleder.
Etter valget i september 2019:
Ordfører Isak V. Busch i Røros velges som representant og kandidat til ledelsen i forumet
Kompetanse 2020 – rekruttering av relevant kompetanse til Fjellregionen
Ordfører Runa Finborud i Os velges som regionrådets representant i styringsgruppa med
regionrådsleder og ordfører Merete Myhre Moen i Tynset som vararepresentant.
Regionalt miljøprogram Hedmark - styringsgruppen
Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga med ordfører Norvald Illevold i Rendalen som
vararepresentant.
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Regionalt partnerskap i Hedmark
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug med ordfører i Tynset Merete Myhre Moen som
vararepresentant.
Rådet for Fjellnettverket (endret navn fra Fjellregionsamarbeidet i 2014).
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug ble valgt inn i styret under rådsmøte i Fjellnettverket 1.
februar 2016. Ordfører i Alvdal Johnny Hagen er vara til rådet. Ordfører i Holtålen Jan Håvard
Refsethås representant til rådet med nestleder og ordfører i Røros, Hans Vintervold, som vara.
Etter valget i september 2019:
Ordfører i Rendalen Linda Døsen og ordfører i Folldal Kristin Langtjernet velges som
representanter til rådet med henholdsvis ordfører i Tolga Bjørnar T. Jordet og ordfører i Tynset
Merete Myhre Moen som personlige vararepresentanter.
Nord-Østerdal kraftlag – representant til styret
Ordfører Runa Finborud i Os valgt av kommunene med ordfører Norvald Illevold i Rendalen som
vararepresentant.
Etter valget i september 2019:
Regionrådsleder og ordfører i Os Runa Finborud velges som styrerepresentant for kommunene
med ordfører i Tolga Bjørnar T. Jordet som vararepresentant.
Oppvekstforum i Hedmark – styringsgruppen og faggruppe
Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga med ordfører Runa Finborud i Os som vara. Bernt Andre
Kvisle medlem av faggruppa.
Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen i Folldal med ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga som
vararepresentant. Regionrådgiver Rune Jørgensen har møterett.
Røros Lufthavn
Regionrådets kontaktperson/saksordfører, nestleder og ordfører i Røros, Hans Vintervold.
Sykehuset Innlandet, Tynset - Geografisk samarbeidsutvalg
Representant for administrasjonssjefene og administrasjonssjef i Tynset kommune, Arild Einar
Trøen. Fra juli Representant for administrasjonssjefene og administrasjonssjef i Rendalen Anne
Lise Trøen.
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe
Regionrådsleder og ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen med ordfører i Alvdal, Johnny
Hagen, som vararepresentant.
Etter valget i september 2019:
Ordfører i Tynset Merete Myhre Moen velges som representant med ordfører i Folldal Kristin
Langtjernet som vararepresentant.
Vannområde Glomma - styringsgruppen
Ordfører Norvald Illevold i Rendalen med ordfører Hilde F. Tveråen i Folldal som
vararepresentant.
Etter valget i september 2019:
Ordfører i Rendalen Linda Døsen med ordfører i Tolga Bjørnar T. Jordet som vararepresentant.
Vannområdet Grensevassdragene - styringsgruppen
Ordfører Runa Finborud i Os med ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga, som vararepresentant.
Etter valget i september 2019:
Ordfører i Rendalen Linda Døsen med ordfører i Tolga Bjørnar T. Jordet som vararepresentant.
Veiforum RV3
Leder, ordfører Johnny Hagen i Alvdal.
Etter valget i september 2019:
Ordfører i Alvdal Mona Murud velges som representant til ledelsen.
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Norske utdanningssentre (tidligere NILUS)
Leder av Tynset Studie og Høgskolesenter May Tove Dalbakk er styreleder.
Etter valget i september 2019:
Regionrådsleder og ordfører i Os Runa Finborud velges som kandidat til styret.

Referansegruppe – ledere
Interessepolitikk
Generelt, inkludert arbeidet med alliansepartnere
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
Etter valget i september 2019:
Regionrådsleder og ordfører i Os Runa Finborud og nestleder og ordfører i Folldal Kristin
Langtjernet.
RV30 / andre fylkesveier
Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert
RV3
Ordfører i Alvdal Jonny Hagen og ordfører i Rendalen Norvald Illevold.
Etter valget i september 2019:
Ordfører i Alvdal Mona Murud.
Jernbane – elektrifisering mm.
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og ordfører i Alvdal Jonny Hagen.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert
Fly
Nestleder og ordfører i Røros Hans Vintervold og ordfører i Os Runa Finborud.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert, men naturlig at dette håndteres av Røros.
Primærnæringen / Matregionen Røros
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og nestleder og ordfører i Røros Hans Vintervold.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert
Reiseliv
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert
Kollektivtilbudet
Ordfører i Alvdal Jonny Hagen og ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert
Bredbånd
Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert
Næringsutvikling
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert, men det er avholdt møte under ledelse av
Merete Myhre Moen.
Kompetanseutvikling
Ordfører i Os Runa Finborud og regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert, men det er avholdt møte under ledelse av Runa
Finborud.
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Kommunikasjon
Internkommunikasjon og ekstern kommunikasjon, inkludert rekrutteringstiltak
Regionrådsleder og ordfører i Tynset Merete Myhre Moen og nestleder og ordfører i Røros
Hans Vintervold.
Etter valget i september 2019: Ikke vurdert.

