STYREMØTE FJELLNETTVERKET
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2. juni 2016

Sted:

Rom 250, Akershus Fylkeskommune
Geilo, 6 juni, 2016

Til stede
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Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Aud Hove, Oppland fylkeskommune
Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune
Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune
Kjell B. Melbybråten, Valdres natur- og kulturpark
Solveig Vestenfor, Regionrådet for Hallingdal
Ragnhild Aashaug, Regionrådet for Fjellregionen
Sanja Pasovic, Tinn kommune
Adm. gruppe/sekretariat
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune
Kjell Børressen, Hedmark fylkeskommune
Monica Eriksson, Sekretariat
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 7.-8. april
Godkjenning av årsregnskapet for 2015
Mat og opplevelser – Grüne Woche
Innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter
Euromontana – koordinering av reise og fellesaktiviteter
Alp Week
Samarbeidsavtale Fjell-forsk-nett; godkjenning og signering av avtale.
Kjell Overvaag, styreleder i Fjell-forsk-nett deltar.
23/16 Drøfting og orienteringssaker
1. Fjellindeks
2. Fjellkonferansen 2016
3. Markedsføring og annen synlighet
4. Presentasjon fra Stein Erik Stinessen, USS
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SAKER
15/16

Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste med følgende justeringer:
-

Sak 19 om innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter blir drøftingssak.
Saken behandles i eget telefonmøte som avtales nærmere når ferdig dokument

-

Regionreformen settes opp som sak under eventuelt

16/16

Godkjenning av referat fra møtet 7.-8. april

Vedlegg:

Referat

Styrets vedtak Styret godkjenner referat fra møtet 7.-8. april

17/16
Vedlegg:

Årsregnskapet for 2015
Regnskap 2015
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning

Styrets vedtak Styret godkjenner regnskapet for 2015.

18/16 Mat og opplevelser – Grüne Woche
Bakgrunn.

Vi fikk en henvendelse fra Valdres Natur- og kulturpark, om vi kan ta tak i
deltakelse for lokalmat for fjellområda på Grüne Woche i Berlin for neste
periode (2017-2019). Etter henvendelsen har sekretariatet hatt et møte med
Innovasjon Norge Oppland og Reiselivsansvarlige i OFK Liv Bjerke, da Valdres
hadde fått henvendelsen derifra.
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Fakta om Grüne Woche
Norge deltar årlig på Internationale Grüne Woche i Berlin, en av verdens
største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og
matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med
Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.
Grüne Woche har befestet sin posisjon som en av verdens ledende
forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: i 2015 hadde messen over
415.000 besøkende, 1650 utstillere fra 70 land, 70 landbruksministere
fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske
delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister
akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10
dager.
Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som
mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til
å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til
samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og
næringsgrenser. I 2016 var vel 70 utstillere fra Nord-Norge, Sørlandet og
Oslo-regionen som representerer Norge i Berlin.
Fjellområdenes tur for deltakelse?
Hvert år byttes en av regionene ut, for å delta i tre år. Vanligvis starter
prosessen med at man deltar på en studietur året før man reiser som
deltaker. Det er også ganske vanlig at man har en del samlinger før man
deltar for å organisere arbeidet. + evt. deltakelse på et matarrangement
– f.eks. matstreif i Oslo i slutten av august. Prosjektleder for hver region
inngår i en overordnet prosjektgruppe som også har representanter fra
LMD, Innovasjon Norge m.fl.

Drøfting og innspill:

Positivt med et konkret tiltak, der FNV kan samle kreftene og ta et ansvar.
Godt prosjekt for å bistå fjelldestinasjonene med å løfte seg.
Heidi Jønholt fra Telemark og Dag Rønning, delte av sine erfaringer fra Grüne
Woche. Bla. Viktig å tenke 3-årig med en gang. Sekretariatet noterte innspill
til videre arbeid.

Styrets vedtak

Fjellnettverket fremmer fjellområdenes deltakelse på Grüne Woche for neste
periode, og avklarer Fjellnettverkets deltakelse i forarbeidet knyttet til slik
deltakelse som en del av prosjektet mat og opplevelser i Fjellområda.
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19/16

Innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter

Status:

Så langt har vi mottatt innspill fra Oppland og Hedmark fylkeskommune,
Regionrådet for Fjellregionen, Valdres natur- og kulturpark og Tinn
kommune. Innspill fra Buskerud og Telemark er ventet i første halvdel av juni.
Styrets drøfting.
Styret behandler saken «innspill til stortingsmelding om bærekraftige byer og
sterke distrikter», pr. telefonmøte så snart ferdig dokument foreligger. Vi
legger opp til å fokusere på noen utvalgte punkt som alle kan samles om som
kort listes i følgebrevet, og med begrunnelser og bakgrunnsmateriale som
vedlegg. Foreløpig sentrale punkt er:
 Landbruk/reiseliv
 Deltids-innbyggeren
 Infrastruktur (bredbånd og vei)
 Kompetanseheving
 Differensiert Arbeidsgiveravgift
 Fjellsatsinga - videreføring

20/16

Euromontana
Samordning av norske aktører til Euromontanakonferansen
Euromontanakonferansen arrangeres man 3.-ons 5. oktober i Bragança,
Portugal. Det er praktisk å samordne reisen mht. leie av bil/minibuss t/r
Bragança-flyplassen for de norske deltakerne som skal reise nedover.
Sekretariatet registrerte innspill på personer som skal reise, og tar kontakt
med disse for koordinering.

Styrets vedtak

Fjellnettverket koordinerer reisen t/r Euromontanakonferansen dersom
medlemmene er interessert i et fellesopplegg.

21/16

Alp Week

Bakgrunn:

Vi har mottatt oppfordring fra Jan Edøy, Osloregionen om deltakelse på Alp
Week som arrangeres i Grassau Tyskland 11.-15. oktober. Jan Edøy har ikke
selv vært på konferansen, men sier at «han tror det er en form for «fjellfolks
Grüne Woche», og at han synes det kan være spennende å få noen norske å
dra dit for å lære og se og bygge ytterligere nettverk, og håper vi kan sende
et par fjellrever på rekognosering». Dette er uka etter
Euromontanakonferansen.
Kutymen i Fjellnettverket er at alle i Fjellnettverket utenom sekretariatet
dekker egne kostnader gjennom respektive organisasjon (kommune, fylke,
regionråd. Når vi tenker økt synlighet er det viktigste for Fjellnettverket at
noen fra nettverket er til stede og representerer nettverket på viktige og
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utvalgte arenaer. Kan vi i valgte situasjoner, slik som f.eks. denne, åpne opp
for at vi betaler (reise og opphold) for representanter fra styret/ adm. gruppe
når disse reiser på vegne av Fjellnettverket? Ser at dette kan gjelde
konferanser som denne eller også det å holde foredrag for potensielle
medlemmer i andre fylker/regionråd/kommuner m.m.
Link til «Programme and registration»
Styrets vedtak:

Fjellnettverket dekker reise og opphold for inntil to personer fra
styre/adm.gruppe/sekretariat for deltakelse på konferansen.

22/16

Samarbeidsavtale Fjell-forsk-nett; godkjenning og signering

Vedlegg

Samarbeidsavtale

Styrets vedtak

Styret godkjenner samarbeidsavtale med fjell-forsk-nett.

23/16

Drøftingssaker og eventuelt

1. Fjellindeks – presentasjon v/Kjell Overvaag og Monica Eriksson
Bakgrunn: Utsendt idegrunnlag ble presentert og drøftet på
arbeidsgruppemøtet 19. mai. Arbeidsgruppa gav innspill på at det er
nødvendig å gå gjennom det tallmateriale som kommunene, regionrådene og
fylkene sitter for å definere behovet til Fjellnettverket nærmere. Det ble bl.a.
vist til metodikken som Menon har utviklet i forbindelse med
byregionprogrammet. Tall som forklarer verdiskapingen innenfor ulike
områder bør prioriteres. Sekretariatet arbeidet videre sammen med Fjellforsk-nett og la frem en presentasjon på styremøtet.
Monica og Kjell Overvåg presenterte ideen.
Fjellnettverket har behov for bedre statistikk og faktagrunnlag i utforming av
innspill og høringsuttalelser, og for å beskrive fjellområdenes særtrekk på en
tydelig måte. En fjellindeks kan også være en medlemsfordel og et ledd i økt
synlighet og markedsføring av Fjellnettverket. Dagens materiale som f.eks.
ØF-rapporten fra 2010 om fjellområda og Nilf sin rapport om landbruk og
kompetanse (2012) begynner å bli gamle. Rapportene har blitt mye brukt.
Forslag til å deler prosessen i to faser, da vi ser at det er en viktig og
utfordrende jobb å definere hvilke tall vi trenger. Forslag til Fase 1:
Forprosjekt;
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Pris

30.000 + tilsvarende i egeninnsats både fra ØF og FNV

Leveranse:

Disposisjon over ønskede indikatorer og analyser og
anbefaling/opplegg for hovedprosjekt inkl. budsjett.

Tidsrom:

nå-29.august, presentasjon av resultat på styremøtet 29.
august

Finansiering.
I budsjettet er det årlig prioritert 100.000 til utredninger/analyser. Hittil i år har
vi ikke benyttet disse midlene. Vi har også mulighet til å omdisponere noe
midler, da vi nå kun er en ansatt. Dersom vi velger et dybdetema innenfor mat
og opplevelser kan vi prioritere midler fra prosjektet for å bedre
kunnskapsgrunnlaget på dette område.

Hovedtanken er at vi etablerer en rutiner der vi har en del grunntall som vi
får frem hvert år, og at vi hvert år velger et tema hvor vi går i dybden og
presenterer gjennom utforming av leservennlige artikler og eksempler.
Kjell presenterte de to delene av Fjellindeksen og gav eksempler på type
analyser som kan utformes før dette ble drøftet i styret.
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Styrets drøfting:

I styrets drøfting kom det frem at alternativ A er veldig interessant, og at det
kanskje er viktig å gjennomføre første fase og deretter bygge stein på stein. I
en dybdedel er det naturlig å se hvem som evt. kan være med å
samfinansiere en slike analyse. I tillegg til fokus på verdiskaping var det stor
interesse for svar på «hvilken kompetanse trenger vi i fremtiden. Dybdedelen
bør supplere eksisterende tall og gjøre noe mer enn det vi har ordinært.

Styrets vedtak

Styret godkjente et forprosjekt som skissert ovenfor innenfor ei ramme på
30.000. Resultatet med forslag til videre prosess presenteres på styremøtet
29. august.

2. Fjellkonferansen 2016
Foreløpig programskisse ble presentert og drøftet med følgende innspill:
- Vi inviterer ungdomspartiene til å delta i en paneldebatt – helst lederne.
- Kjell B. Melbybråten blir konferansier på konferansen.
- Studietur: rakfiskløypa + besøk hos et par bedrifter på vei til/fra Fagernes.
En mulighet: årets bedrift i Valdres i 2015: http://www.vyrk.no/
- Innlegg: Eirik Høyme Rogn: kultursjef i Ungdoms-OL, fra Vang i Valdres.
Også kjent fra Vinjerock og Innovangsjon.
- Presentasjoner fra noen av prosjektene fra Fjellsatsinga.
- Kulturinnslag: frikar junior eller vgs.-klassa
- Alle medlemmer blir oppfordret til å ta med seg ungdom til konferansen.
- Involvere ungdommen i forming av programmet.
- Invitere ungdomsorganisasjoner til konferansen
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3. Markedsføring og annen synlighet








Ny medlemspresentasjon på bokmål og nynorsk er utformet og ble kort
gjennomgått på møtet. Sekretariatet bearbeider den ytterligere etter
innspillene som kom frem på møtet samt å snu «negativ» ordlyd og
vurdere om enkelte foiler skal tas ut/slås saman.
«Skrytepresentasjon av fjellområda»: til bruk som innledning før
medlemspresentasjon, som presentasjon før konferanser/samlinger
starter m.m. Foreløpig «dummy» ble presentert styret og med
forespørsel om innspill på områder den enkelte region er spesielt
dyktig, særtrekk og spesialiteter. Ytterligere innspill ønskes. Bruk av byrå
for ferdigstillelse.
Facebook/sosiale medier og web: Mer aktivitet og bedre balanse mellom
medlemmene ønskelig. Styret oppfordres til aktiv deltakelse og deling
av innlegg.
Nye «rollups» for Fjellnettverket: trenger bilder fra medlemmene
Nyhetsbrev i løpet av sommeren

4. NFS fellesområder 2016
Sekretariatet har hatt møte med daglig leder i Norges Fjellstyresamband, for
å se på felles saker i år. Vi har kommet frem til følgende saker;
1. NFS ønsker å bidra med innspill til stortingsmeldingen
2. Årets møtepunkt mellom organisasjonene med styreformennene
m.fl. satt til 17. – 18. juni i Skurdalen. I tillegg til Berthelsen ønsker
også Kjell B. Melbybråten å møte. Fellessakene vil drøftes videre der.
3. NFS holder oss orientert om arbeidet i Lovutvalget
4. NFS kan være behjelpelig med tall og fakta jf. Fjellindeksen

5. USS – presentasjon fra Jubileumskonferansen
Arbeidsgruppa spilte inn at de ønsket at Stein Erik Stinessen (lundoco/USS)
presenterer innlegget han hadde på USS jubileumskonferanse siste dagen, for
styret i Fjellnettverket. Her presenterte han bl.a. tanker rundt organisering av
USS og andre organisasjoner i fremtiden. Sekretariatet rettet en henvendelse
til Stinessen med forespørsel om foredrag, men fikk ikke svar på denne før
styremøtet. Her er link til presentasjonen han hadde på landsmøtet– spesielt
side 5-11.
http://utmark.no/system/files/nettsidebilder/dokumenter/150410_pp_aktue
lle_saker_v4_0.pdf
6. Regionreformen

På fylkesnivå pågår det prosesser rundt ulike alternativ.
Buskerud følger to spor mht. mulige samarbeidspartnere. Buskerud, Østfold
og Akershus eller Buskerud, Vestfold og Telemark (eller Buskerud, Østfold og
Vestfold). Det er folk som bor i Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold som har
hytter i Hallingdal og Numedal.
Telemark ser i tillegg på alternativet mot Aust-Agder
Oppland og Hedmark arbeider for sammenslåing.
På kommunenivå pågår prosesser med folkeavstemming.
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Spørsmålet om et «fjellfylket» er et alternativ ble luftet? Avisa Valdres skrev
en artikkel om dette pga. intervju med Gro Lundby for et par år siden.
Foreløpig har ikke regjeringen åpnet for å dele eksisterende fylker, med
unntak av tilfeller der enkeltkommuner som slås sammen over
fylkesgrensene. Et krevende spor å følge.
Region- og kommunereform vil påvirke fjellnettverket, men må tas opp til
debatt på et senere tidspunkt.

Styret tok sakene til orientering
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