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SAKER
Sak 9/17
Styrets vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 10/17
Vedlegg
Styrets vedtak

Godkjenning av referat fra 18. januar 2017
Referat fra 18. januar
Styret godkjenner referat fra 18. januar

Sak 11/17
Vedlegg

Godkjenning av dokumenter til rådsmøtet





Revisjonsberetning/Regnskap 2016/Noter til regnskapet 2016
Årsmelding
Årsmeldinga godkjent med de endringene som fremkom på møtet.
Steinar og Aud godkjenner endelig versjon før utsending.
Handlingsplan
Årsmeldinga godkjent med de endringene som fremkom på møtet.
Budsjett
Styret ønsker budsjett som viser driftsbudsjett og prosjektbudsjett for
året 2017. For 2018-21 kun driftsbudsjett. Tilføy til saken i rådsmøte at
midlene i fjellsatsinga er godkjent brukt frem til 31.12.19

Tillegg:
Oppfordrer alle å sende årsmeldingen til kommunestyre/fylkesting.
I tillegg utformes en pressemelding pga. ordet til Steinar å sende denne til
media. Utsending like før fjellkonferansen.
Sak 12/17
Bakgrunn:

Forslag til rådet om endring av medlemskontingent for regionråd
Prosessen startet med en henvendelse fra Lillehammer-regionen som ønsker
medlemskap, men som synes at kontingenten blir for høy med 3 kroner pr
innbygger som er vedtatt i dag. Lillehammer er en tilliggende kommune og
har høyt innbyggertall (27300). Lillehammer faller inn under kategorien
tilliggende kommune sammen med 33 andre kommuner. Totalt er det en
fjellkommune (Voss) og 9 tilliggende fjellkommuner (Ringsaker, Lillehammer,
Ringerike, Gjesdal, Kvinnherad, Kvam, Førde, Ørsta og Notodden) som har
innbyggertall over 8000 innbyggere, og som ikke vil motiveres til medlemskap
med grunnlag i innbyggertallet. Etter å ha regnet på ulike modeller, og
drøftet saken i arbeidsgruppa har vi kommet frem til en løsning der
Regionråd betaler en medlemskontingent på 3 kr. pr innbygger, men
maksimum 65000 for regionrådet. Forslag til rådsmøtet blir da slik;
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Styrets vedtak

Styret foreslår for rådet å justere medlemskontingenten for regionråd, slik at
disse betaler 3 kr. pr innbygger, men maksimum 65000. Ingen endringer for
fylkeskommuner og kommuner.
Ny oversikt over medlemskontingent
Tidligere
oversikt over medlemskontingent;
Fylkeskommune:
Grunnavgift
kr. 50.000,- og kr. 1,7 pr. fjellinnbygger (innbyggere i
Fylkeskommune:
fjellkommuner
og000
tilliggende
fjellkommuner
definert
av ØF-rapport
Grunnavgift kr. 50
og kr. 1,7
pr. fjellinnbygger
(innbyggere
i
08/2010)
fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner definert av ØF-rapport 08/2010)
Regionråd/kommuner:
Regionråd
Kr.
innbygger men maksimum kr. 65.000,Kr. 3,00
3,- prprinnbygger,
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal gå til dekning av møter,
Kommuner:
sekretariat og prosjekter i samsvar med handlingsprogram fastsatt av
Kr.
3,- pr innbygger
årsmøtet.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal gå til dekning av
møter, sekretariat og prosjekter i samsvar med handlingsprogram fastsatt
av årsmøtet.

Sak 13/17
Vedlegg

Fjellkonferansen 2017
Foreløpig program

Sak 14/17
Planlagt fremdrift

Utlysning av stilling og prosessen fremover.






Utlysning – utlysningen lagt ut 21.mars
Søknadsfrist – 17 april (pga. påske)
1.gangs Intervjuer uke 17
2.gangs intervjuer uka 18
Ansettelses komiteen har klar innstilling i slutt av uke 18 + utkast til
arbeidsvilkår.
 Telefonmøte i fjellnettverket for å godkjenne innstilling tidlig uke 19.
Her settes også arbeidsvilkår.
 Formell godkjenning av innstilling i BFK
 Mål å være klar med tilsetting og fått aksept fra den man vil tilsette
til 19.mai.
Regner med å kunne presentere status på innkomne søknader på møtet.
Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering. Monica sender ut doodle for å sette møtet i
uke 19. Her deltar også Bente Bjerknes fra Buskerud fylkeskommune.

Sak 15/17
Vedlegg

Fjellindeksen
Avtale signert av Fjell-forsk-nett/Østlandsforskning

Styrets vedtak

Styret ønsket justering av avtalen, der avtalens varighet presiseres og
oppsigelsesklausul er med.
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Sak 17/17
Bakgrunn

Fjellsatsinga – Fjellheimen 4.0
Vi har blitt kontaktet av Østlandsforskning og NTNU om deltakelse i
referansegruppa i prosjektet Fjellheimen 4.0, og har takket foreløpig ja til
dette. Dette er et av mange prosjekt som søker midler gjennom Fjellsatsinga.
Kort beskrivelse av prosjektet
FjellHeimen 4.0 har som hovedformål å drøfte alle problemstillingene som
nevnes i utlysningen under ett, med formål å finne helhetlige, bærekraftige
og klimavennlige byggeløsninger av fritidsboliger som til sammen
tilrettelegger for økt lokal verdiskapning og sunnere kommuneøkonomi.
Prosjektet består av seks arbeidspakker som hver for seg ser på: bruk av nye
løsninger og nye materialer, reguleringsmessige utfordringer,
bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske muligheter, målings-,
dokumentasjonsløsninger samt en betydelig og ambisiøs formidling av
kunnskapen som skal produseres i prosjektet i form av nye
studiepoenggivende emner på universitetsnivå, nye kurs for etter- og
videreutdanning for reguleringsmyndigheter, byggenæringen, arkitekter og
for håndverkere, nye dokumentasjonsstandarder, veiledere, og en rekke
rapporter. Videre har vi planlagt en rekke seminarer for å kartlegge, formidle
og for å justere kursen underveis i prosjektet.

Styrets vedtak:

Fjellnettverket er positive til å delta i referansegruppa i prosjektet,
Fjellheimen 4.0, men ønsker å avvente til etter søknadene har blitt
behandlet. Vi sender svar og takker for invitasjonen, og melder at vi kommer
tilbake etter at behandling av søknadene er gjennomført.

Sak 18/17

«mat og opplevelser i fjellområda»



Sak 18/17

Referat fra studieturen
Prosjektledelse i prosjektet videre
Monica fikk i oppdrag å finne løsning på prosjektledelsen av prosjektet. Etter
drøfting i arbeidsgruppa for prosjektets videre drift har vi skissert følgende
alternativer som undersøkes nærmere;
 Prosjektet legges ut på anbud: sjekke anbudsreglement
 Sjekke ut om en av de som finansierer arbeidet (fylkesmenn,
fylkeskommuner, Innovasjon Norges regionale kontor har en
ressursperson å sette inn)
 Sjekke om det finnes løsninger som gjør det mulig at Monica Eriksson
kan fortsette som prosjektleder.

Orienteringssaker og eventuelt
o USS-landskonferanse
Aud refererte fra konferansen i Trondheim. Lovutvalgsjobben og rovvilt
var hovedtema. Avtale nytt møte med Fjellstyresambandet i høst.
o Euromontana styremøte
Avstemming av neste konferanse: blir lagt til Romania i 2018.
Euromontana har fått en ny medarbeier; Florance, på 1-årig vikariat. Vi
har blitt oppfordret til å signere støtten til «montain products».
DG-Agri 7. juni.
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o

Fremtiden i utmarka – seminar KMD m.fl.
3 statssekretærer deltok. Flere konkrete eksempler, paneldebatt,
Presentasjonene fra seminaret finner dere i programmet nederst på
denne siden.

o

Innspill til Gjensidigestiftelsen – presentasjon v/Lars Wrae Jensen fra
opplysningskontoret for terrengsykling. Presentasjonen er vedlagt.
Lars presenterte terrengsykkelprosjektet gjennom fjellsatsinga, men
presiserte dette som en generell utfordring for all aktivitet som krever
stiutvikling. Ønsker å utfordre Gjensidigestiftelsen på at man bør vri
satsingen fra skilting til stiutvikling. Har oversatt de internasjonale
retningslinjene for bærekraftig stiutvikling og ønsker å videreutvikle
dette. Finnes i dag ingen kvalitetssikring av at stibyggerne bygger
bærekraftig – kan gi mye bortkastede midler. Gjensidigestiftelsen satte
10 års vedlikeholdsplikt på stiene.
Lars foreslår «Stiløftet» som et pilotprosjekt, som foreslås gjennomført i
fjellområdene, for å bygge erfaringsgrunnlag for en nasjonal satsing. OFT
ønsker FNV som politisk støttespiller for å få «stiutvikling» på dagsorden.
Gjensidigestiftelsen fortsetter stiprosjektet ett år til.
Drøfting: konflikten mellom sykkel og gående er viktig. Eksempel: 90% av
terrengsyklistene i Trysil bruker sykkelområdet som er tilrettelagt.
Hvor skal vi lobbe – og hvordan skal vi jobbe. Se på gode eksempler fra
andre områder. Lage sti og løypeplaner i kommunene for å styre
utviklingen er viktig.
Viktig med forskning og utvikling- en mulighet på prosjekt som går ut
over kun sykkelutvikling? Fått til kompetansemidler slik at det kan holdes
mer kurs for å spre kompetansen. Følge ulike stier med ulik
tilrettelegging over tid. Dokumentere effekten av endret bruk.
Utfordre departementene på finansiering.
Styret bestilte sak til neste styremøte.
Vurdere samarbeidsavtale med OTF som del av saksutredningen.
Lars har møte med gjensidigestilfelsen 22. juni , viktig å se på hvordan vi
kan påvirke gjensidigestiftelsen.
En mulighet er å gjennomføre en uttale 7.-9. juni.
Ta en runde hos medlemmene mht. stiutvikling og kvalitet. – hvilke
organisasjoner og ressurspersoner. Plukke inn utvalgte ressurspersoner i
regionene. Utfordre departementene når det åpnes opp for ferdsel, for å
ivareta kvalitetene i naturen.

o

Fjellungdomskonferansen 2017 – presentasjon v/Ulrikke Ytterborg
Vedlegg: rapport fra konferansen.
Ytterborg meldte forfall kort tid før møtet. Initiativet ble drøftet og lagt
inn i handlingsplanen for 2017-2020
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