REFERAT FRA STYREMØTE

Dato

28.jan

Sted:

Lillehammer Hotell, Lillehammer

Lillehammer, 29. januar 2015

Til stede:
fra styret:
Gro Lundby, Oppland fk
Dag Lislien, Rollag kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Svein Borkhus, Fjellregionen
Tor Grøthe, Buskerud fk
Dag Rønning, Hedmark fk

Administrativ gruppe/sekretariat
Marit Blomlie, Valdres
Tore Gilhuus, Buskerud fk
Knut Arne Gurigard, Hallingdal
Ola Idar Løkken, Oppland fk
Ingvild Elise Ihle, sekretariat
Monica Eriksson, sekretariat
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Vedlegg: sekretariatets presentasjon og notat fra Arne Vinje.
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Godkjenning av referat fra 5. sep.
Vedlegg: referat fra styremøtet 5. september.
Styrets vedtak: Styret godkjente Innkalling og referat fra 5. sep. 2014.
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Kommunereform
Vedlegg:
 Notat fra Arne
 OFK: KS sitt utkast til saksframlegg og forslag til vedtak for fylkeskommunene. OFK bad
om kort innspill på hvordan «fjellperspektivet kan spilles inn i regiondebatten.
Styrets vedtak:
Fjellnettverket skriver uttalelse til kommunereformen med utgangspunkt i Arne Vinjes notat
og styrets innspill i drøftingen. Vi fremhever de viktigste punktene og viser til konkrete
eksempler og faktagrunnlag. Utkastet sendes styret for rask kommentar, før innsendelse.
Medlemmene supplerer med faktagrunnlag. Noen av innspillene på møtet var:
 Innspillene fra sak20 /14 med fjellstyrene tas med i innspillet.
 Fokusere på generelle egenskaper ved fjellkommunene og behov for spesiell kompetanse.
Ang. generalistprinsippet, så ser vi behov ved byene, men for fjellområda vil det skape
flere problemer.
 Kravet om 15000-20000 kommuner ikke realistisk pga. den geografiske størrelse og
avstandsproblematikk dette vil gi. Avstandsproblematikken gjelder ikke kun Finnmark.
 Store endringer i strukturen vil gi store endringer i bosettingsmønsteret.
 Interkommunale ordninger fører ikke til mer demokratiske ordninger, men at rådmannen
styrer.
 Viktig å legge til rette for at verdiskaping og samarbeid kan skje på tvers av dalstrøkene –
dette er avhengig av utvikling av infrastruktur på tvers.
 Argumentene i innspillet underbygges med fakta og statistikk og konkrete eksempler.
Fylkeskommunene følger opp med faktagrunnlag.
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Forenkling av utmarksforvaltningen
Bakgrunn KMD har lagt forenkling av utmarksforvaltningen ut på høring med høringsfrist 27.
februar der det bes om synspunkter på følgende punkter;
 Vil de foreslåtte tiltakene bidra til forenkling i utmarksforvaltningen?
 Er det andre tiltak som er viktige å få belyst og gjennomført?
 Høringsinstansene blir bedt om å gi synspunkter på positive og negative konsekvenser
som de ulike forslagene vil ha for deres ansvarsområder.
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13. februar hadde vi administrativt møte med Norsk Fjellstyresamband, USS og Norges
Bondelag der dette var tema. Fjellnettverket er invitert til høringsmøte 10. februar.
Vedlegg:
 Referat fra møtet med USS, Norsk Fjellstyresamband og Norges Bondelag som grunnlag
for drøfting.
 Rapporten fra faggruppen
 PowerPoint-presentasjon om fagrapporten
Innspill fra styremøtet:
Med bakgrunn i punktene på høringsspørsmålene i PP-presentasjonen ble følgende
kommentert:
Styret mente at det er viktig å påpeke at det er nødvendig med en grundig gjennomgang av
verneforskrifter og lover. Det er svært mange forskrifter som overlapper hverandre som kan
virke forvirrende. Plan- og bygningsloven omfatter det meste, hvor det kreves en høy grad av
kartlegging og informasjon.
Styret mente det også at det var viktig å poengtere at Fjellnettverket er et politisk organ, og
fungerer på en annen måte enn f.eks. Fjellstyrene og USS.
Styret mente at Fjellnettverket ikke trenger å ta stilling til forvaltningen av Statskogs
eiendommer nord for Nord-Trøndelag. Det var støtte i styret for å styrke Fjelloppsynet. Det
var noe uenighet knyttet til salg av skogseiendommer nå eid av Statskog, utenom
statsallmenningene. Det var også noe uenighet om forvaltningen av jaktbart vilt og fisk og
kommunenes evne til å føre en overordnet og helhetlig forvalting.

Styrets vedtak.
Styret vedtok at Fjellnettverket sender høringsuttalelse til «Forenkling av
utmarksforvaltningen» der vi gir vår støtte til USS, Norsk Fjellstyresamband og Norges
Bondelag på punkter med sammenfallende interesser. Det sendes ut oppfordring til
medlemmene/adm. gruppe om å møte på høringsmøtet 10. februar. Ferdig utkast til innspill
sendes ut til styret for justering før innsendelse.
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Innkomne søknader om fast sekretariat – videre behandling/prosess på rådsmøtet
Vedlegg: Innkomne søknader





Buskerud fylkeskommune
Fjellregionen/Hedmark fylkeskommune
Oppland Fylkeskommune
Skjema for evaluering av søknadene (1.utkast)
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Styrets vedtak
Styret besluttet følgende prosedyre for saksforberedelse av endelig valg av lokalisering:
Sekretariatet kjøper tjeneste av KS-konsulent, som gjennomfører nødvendige intervju av
styre, sekretariat og søkerne, kommer med innstilling og rekkefølge på søkerne. Arne Vinje,
leder saken på rådsmøte. Økonomi: godkjent ramme for kjøp av tjenester er satt til 100.000
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Samarbeidsavtale med fjellstyresambandet
Status
Norsk Fjellstyresamband kontaktet oss med spørsmål om å få bli medlem i FVN. Med
bakgrunn i vedtektene og tidligere vedtak, har vi gitt tilbakemelding om at medlemskap ikke
er mulig, men at vi gjerne inngår samarbeidsavtale. Sekretariatet hadde møte med
Fjellstyresambandet 13. januar og arbeider nå med utarbeidelsen av samarbeidsavtalen.
Styrets vedtak:
Styret er positiv til en samarbeidsavtale / partnerskapsavtale. Endelig utkast til avtale
behandles på neste styremøte.
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Godkjenning av ny medlem – Øyer kommune
Styrets vedtak
Styret godkjenner Øyer kommune som nytt medlem i Fjellnettverket med følgende
kontaktpersoner.
Politisk kontaktperson:
Mari Botterud – ordfører.
Vara:
Håvard Granskogen – varaordfører
Administrativ kontaktperson: Anne Hjelmstadstuen Jorde – utviklingsleder.
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Møteplan 2015

Styrets vedtak:
Styret godkjente møteplan 2015, med endring av 27. mars til 20. mars.
28 jan.
Styremøte/Arbeidsgruppemøte
20 mar.
Styremøte
16. april
Arbeidsgruppemøte
5. juni
Rådsmøte
28. aug.
Styremøte
10-11.des.
Fjellkonferanse m/styremøte før konferansen.
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Logo
Status
Sekretariatet presenterte arbeidet så langt. Eleven som utarbeidet logoen fikk frist til før
styremøtet, men trenger litt mer bearbeiding før vi er i mål. (se ppt. til styremøtet)
Styrets vedtak
Styret vedtok at sekretariatet ferdigstiller logo og farger.
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Orienteringssaker
Styrets vedtak: styret tok følgende saker til orientering;


Økonomi status 2014
Sekretariatet orienterte kort om status økonomi. Det ser ut til at vi har et overforbruk på
rundt 100 000. Årsregnskapet behandles på styremøtet i mars.



Euromontana
Dag Rønning orienterte fra Bilbao. Euromontana har styremøte i Norge 5. juli 2015. Det
er ikke bestemt om FNV vil bli involvert i møtet eller ikke. Sekretariatet har bekreftet at
vi blir med på neste søknadsrunde på Mountagrinnett. (Euromontana stod som nr. 5 på
liste, de 4 første søknadene midler). Ad. Saken om Trainee i Euromontana: sekretariatet
tar initiativ til å innkalle til et møte mellom partene.



USS – utgikk



Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda- utgikk



Status mat og opplevelser i fjellområda
 Sekretariatet fortalte kort om resultatet av turen til Bilbao og fjellkonferansen. Vi
inviterer ei gruppe aktører til å jobbe videre med «Fjellmat-merking» knyttet opp
til «mountain-products.
 Innenfor internasjonalt arbeid er vi aktive i ei gruppe i Nordsjøprogrammet, om å
skape et reiselivsprosjekt innenfor serviceinnovasjon, teknologi og infrastruktur.
Vår fokus er å forsterke vårt prosjekt innenfor «mat og opplevelser» med et
internasjonalt prosjekt. Aktører vil bli invitert til deltakelse så snart prosjektet er
godkjent og klart for «innsalg».



Motorferdsel i utmark – forsøksordning scooter.
Arne Vinje orienterte om saken og erfaringen med forsøksordningen som pilotkommune.
Dette er en sak som USS har arbeidet mye med. Dep. viser nå til at loven ikke gir
hjemmel. Saken har satt kommunene i en vanskelig situasjon.
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10/15 Eventuelt.
10-15-1 Bioforsk Løken
Bakgrunn
Bioforsk v/Ragnar Eltun har henvendt seg til Fjellnettverket med forespørsel om støtte. Marit
Blomlie, Valdres natur- og kulturpark gjorde kort rede for saken som gjeller sammenslåing av
Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning til et nytt institutt (DNI). Fjellregionen har sendt innspill.
Styrets vedtak
Styret vedtok at Fjellnettverket sender innspill til interimstyret for DIN, der vi påpeker at
det er svært viktig at Bioforsk/DNI blir representert i det sentrale landbruksområdet som
fjellområda i Sør-Noreg utgjer, og fortrinnsvis på Løken.
10-15-2 Ny postlov og
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet har ny postlov og nytt postdirektiv til høring, med frist 26. januar.
Knut Arne Gurigard presenterte uttalelsen fra Hallingdal og Gro Lundby presenterte Oppland
fylkeskommunes uttalelse. En kort drøfting viste at det var enstemmig støtte til å sende
innspill om saken.
Styrets vedtak
Styret vedtok innsending av uttalelse til ny postlov og nytt postdirektiv, der vi legger
Hallingdal sin høringsuttalelse med som vedlegg.
10-15-3 Friluftslivets år
Bakgrunn
«Friluftslivets år» gir oss en god anledning for å løfte frem problemstillinger knyttet til
friluftsliv. Konferansen som gikk parallelt med styremøtet, hadde flere innlegg som gav tips til
aktuelle saker.
Styrets vedtak
Styret ber alle medlemmene melde inn saker som er politisk aktuelle i forbindelse med
friluftslivets år. Saker vurderes i forbindelse med handlingsplanen 2015-16.
10-15-4 Nasjonalt utvalg for Grønn fagskoleutdanning (NUGF)
Knut Arne Gurigard og Ingvild Elise Ihle har deltatt på møtene. Starten på denne prosessen
var fjellfagskole. Bondelaget tok initiativ til videreføring der alle landbruksfaglige fagskoler
ble involvert. På sist møte ble utvalget etablert med et veldig smalt styre, med dårlig(ingen)
representasjon fra fjellområda.
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Styrets vedtak
Styret støtter at Knut Arne Gurigard forfatter brev til styret/bondelaget om representasjon i
utvalgets styre, med argument om at representasjon fra fjellområda er viktig for å skape
engasjement og inkludering.
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