REFERAT FRA STYREMØTE
Dato:
Sted:
Tid

Til stede:

Forfall

28. aug. 2015
Akershus fylkeskommune, møterom 211
kl. 10-14
Tidspunktet 14-15 avsatt til eget møte om
Trainee/hospitant i Euromontana.

Lillehammer, 01.sep. 2015

Fra styret
Gro Lundby
Dag Lislien, Rollag kommune
Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune
Jørund Ruud, Telemark fylkeskommune
Solveig H. Markegård, Buskerud fylkeskommune(vara for Tor Grøthe)
Kjell B. Melbybråten, Valdres natur- og kulturpark
Svein Borkhus, Fjellregionen
Tor Grøthe, Buskerud fylkeskommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Adm. og andre
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Ola Idar Løkken, Oppland fylkeskommune
Marit Blomlie, Valdres natur- og kulturpark
Torunn Kornstad, Hedmark fylkeskommune
Monica Eriksson, sekretariatet
Jon Andreas Kolderup, Euromontana
Bente Bjerknes, Buskerud fylkeskommune
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Godkjenning av referat fra 11. mai 2015
Godkjenning av Nordre Land kommune som ny medlem.
Foreløpig drøfting av innspill til stortingsmelding om reiseliv.
Status fra referansegruppa for Verdiskaping og næringsutvikling i Fjellområda etter møte
18. august. Trond Carlson orienterer.
Mat og opplevelser i fjellområda: sekretariatet orienterer om status og prioritering av
tiltak høsten 2015.
Norges Fjellstyresamband – samarbeidsområder 2015
Ny søknad fra Fjellnettverket om fellestiltak for «verdiskaping og næringsutvikling i
fjellområda».
Overføring av sekretariatet til Buskerud, fremdriftsplan. Kjersti Bærug Hulbakk,
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Orienteringssaker
USS
Status økonomi: halvårsrapport.
Eventuelt

Vedlegg til referatet: Presentasjon fra Ola Idar Løkken
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SAKER
28/15

Godkjenning av referat fra 11. mai 2015.

Vedlegg

Referat fra styremøte 11. mai 2015.

Styrets vedtak

Styret godkjenner referat fra 11. mai 2015.

29/15

Godkjenning av Nordre Land kommune som ny medlem

Vedlegg:

Oversikt over kontaktpersoner i Nordre Land.

Styrets vedtak

Styret godkjenner Nordre Land kommune som ny medlem, og ønsker de
nye representantene velkommen i rådet ved å sende et velkomstbrev.

30/15
Bakgrunn

Foreløpig drøfting av innspill til stortingsmelding om reiseliv
Fjellnettverket har besluttet å sende innspill til stortingsmeldingen om
reiseliv. Sekretariatet har et godt grunnlag i Dag Hollers innlegg på
konferansen 4. juni, samt Nærings- og fiskeridepartementets
innspillskonferanse på Munchmuseet 15. juni, der både reiselivet og de
største næringsorganisasjonene kom med sine innspill. Sekretariatet
påbegynner saken neste uke, og ønsket styrets innspill til skrivearbeidet.
Sekretariatet hadde plukket ut hovedmomenter som er særskilte for
fjellområda som et utgangspunkt for drøftingen:
Fellesgoder: innføring av f.eks. en turistskatt vil gi forutsigbarhet og
mulighet for effektivisering av reiselivsorganisasjonene. Bla. vil de slippe å
bruke tiden på å skaffe midler.
Offentlige virkemidler: verktøykassen det offentlige tilbyr næringslivet
(forskning- og utviklings midler, midler fra IN) må være tilpasset en
tjenestesektor som utvides til stadig nye områder, og som har andre
karakteristika enn tradisjonell industri og varehandel.
Kompetanse: tilrettelegging for større grad av e-læring, slik at små bedrifter
som ikke har samme fleksibilitet mht. tid/kostnader, kan ta del i både
pålagte (og frivillige kurs).
Sertifisering av natur- og kulturguiding, er viktig å få på plass for å sikre
opplevelser av høy kvalitet.
Transport
Langruter for busser og hurtigbåter bør organiseres slik at de ikke hemmer
langruter på tvers av flere fylker som er gunstig for reiselivet. For typiske
turistdestinasjoner må konsesjonene tilpasses både volum for feriereisende
og fastboende.

Innspill:

Styret drøftet saken og følgende stikkord er notert til det videre arbeidet:
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 Reiselivsmeldingen bør legge det breie perspektivet til grunn, men todeles
mht. varme og kalde senger, der ferie- og fritidsboliger tas inn som en del
av reiselivet.
 Utkastet til LO godt grunnlag for videre arbeid. Vurdere om vi viser til
denne uttalelsen og utdyper en del punkter vi vil ha frem.
 Fellesgoder:
o Tilretteleggingsgrad og informasjon.
Økt verdiskaping ligger i økning i utenlandske gjester. Mange av
disse er vant til en annen tilretteleggingsgrad enn nordmenn. Det
er i dag f.eks. vanskelig å finne de gode traseene for sykling på
egenhånd. Mange eksempler i sommer på turister som ikke har
kjennskap til landskap og klimaforhold før de legger ut på tur i
fjellområda (mange redningsaksjoner)
o Universell utforming viktig i utvalgte områder.
o Viktig med virkemidler til slik tilrettelegging
o Ikke nødvendigvis å nevne kurtax, men omtale momentene
generelt.
o Viktig at destinasjonene bygger på egne komparative
fortrinn/differensierer seg fra hverandre.
 Kompetanse
o Gi mulighet for fagbrev via praksis
o Språkkompetanse i norsk på nett, for servicebransjen.
o Viktig at lærlingplasser blir tilgjengelig for hele området, og at det
blir lett å finne informasjon om hvordan man kan benytte seg av
ulike utdanningsløp f.eks. for utlendinger.
 Investering og omstilling
o Behov for omstilling og for investeringsmidler fra IN for å
modernisere. Liten innovasjonsgrad, men kvalitetshevende med
oppgradering av overnattingsbedrifter. Be om at krav til
innovasjonsgrad senkes?
 Transport:
o Alle avstandsdempende tiltak ….
o Forenkle informasjon om ruteforbindelser, slik at både lokale og
tilreisende enkelt kan benytte seg av kollektivtransport.
o Store destinasjoner har utfordringer med interntransport
o Skilting: stor variasjon i nivå på skilting fra region til region.
 Arbeidsplasser/rekruttering
o Helårsarbeidsplasser viktig for tilflytting og utvikling av
destinasjonene.
o Virkemidler til sesongutvikling
o Bruk av norsk arbeidskraft på lavere nivå enn høgskole.
 Nasjonalparker
 Mat
o leveringssikkerhet
Styrets vedtak

Sekretariatet tar med seg innspillene i det videre arbeidet og koordinerer
innspillet med reiselivsansvarlige i fylkene. Siling av innspillene mht. tiltak
på kommune, fylke og statlig nivå må gjøres. Ferdig utkast sendes styret
for godkjenning/tilbakemelding. Frist for ferdigstillelse 1. oktober.
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31/15

Status fra referansegruppa for Verdiskaping og næringsutvikling i
Fjellområda etter møte 18. august.
Ola Idar Løkken orienterte om status for 2. tildeling i satsinga.
Presentasjonen vedlagt.

Styrets vedtak

Styret tok informasjonen til orientering.

32/15

Mat og opplevelser i fjellområda: status og prioritering av tiltak høsten
2015. Sekretariatet presenterer aktivitetene og fremdriftsplan på møtet.

Vedlegg

Programskisse for Fjellkonferansen 2015
Søknad Nordsjøprosjektet m/vedlegg

Gjennomgang

Sekretariatet presenterte kort planlagte aktiviteter og fikk innspill til videre
arbeid.
Økonomi: Sekretariatet sender anmoder om utbetaling av de siste 100.000
jf. budsjett for 20014 og 15
Fjellkonferansen:
 Konferansen bør regnes som FNVs årskonferanse og ikke belastes
prosjektet. Alternativt bør mat og opplevelser løftes tydeligere frem.
 Mål om å overrekke skriv til departementet om fjellpolitikk.
 Fjellandbruket bør ha en naturlig plass i programmet
 Sekretariatet oppfordret møtedeltakerne til å bidra med gode
bilder/videoer som viser bredden i verdiskapingen i fjellområda og
gode/dårlige eksempler fra satsinga.
 Forlag til person innenfor utdanning: Anne Buttingsrud
Møte med matnettverkene
 Spørsmål om å samkjøre en egen samling for matnettverkene parallelt
med fjellkonferansen ble trukket frem. Dette er en travel tid for
matnettverkene. Tidspunktet avstemmes med matnettverkene
(før/etter jul).
Nordsjøprosjektet- «Techsperience» (for utdypende detaljer – se i
vedleggene til saken)
 samarbeidspartnerne i prosjektet
 Gjennomgang av møteplan i prosjektet med felleskonferanser,
styringsgruppe (FNV 1 medlem), og dialogmøter hvor utvalgte
destinasjonsselskap og teknologileverandører fra fjellområda blir med.
 Fjellnettverkets piloter i prosjektet: matmeny» og «matrute».
 Finansieringsbehov: Hvert av prosjektene må ha en egenfinansiering på
50 % hvilket betyr 300.000 i året i 3 år pr. prosjekt.
 Svar på søknaden ventes i november.
 Arbeid med å få på plass aktuelle regionale aktører.
 Estimert 25 % stilling i FNV, hvorav vi også har fagansvar for
arbeidspakken «serviceinnovasjon». Detaljer mht. beregninger for
pilotprosjektene – se presentasjonen og vedleggene til saken.
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Sekretariatet bad om innspill på aktuelle teknologibedrifter fra de ulike
fylkene.

Styrets vedtak

Styret godkjenner fremdriftsplan for mat og opplevelser 2015. Styret ber
sekretariatet jobbe videre med konferanseprogrammet i tråd med
signalene gitt i møtet.

33/15

Norges Fjellstyresamband – samarbeidsområder 2015

Bakgrunn

Sekretariatet deltok på NFSS møte på Danebu 3. juni 2015 for å presentere
Fjellnettverket og drøfte mulige samarbeidsområder det nærmeste året.
Følgende forslag kom frem:
 Fjellpolitikk
 Kommunereformen
 Innspill til stortingsmelding om reiseliv

Styrets vedtak

Styret godkjenner samarbeidsområder med Norges Fjellstyresamband.

34/15

Ny søknad fra Fjellnettverket om fellestiltak for «verdiskaping og
næringsutvikling i fjellområda»

Bakgrunn

Fjellnettverket sendte inn en søknad til søknadsrunden som hadde frist 1.
juli. Referansegruppa hadde møte den 18. juli, hvor søknaden ble
behandlet. Endelig svar på søknaden neste uke.

Vedlegg

Søknaden fra Fjellnettverket om fellestiltak for «Verdiskaping og
næringsutvikling i fjellområda».

Innspill:

Sekretariatet presenterte søknadens målsetting, tiltak og organisering.
Avklaring i forhold til oppsatte finansieringsplan: OFK = fjellsatsingsmidlene
fra KMD, annen finansiering er egenandel fra FNV.
Spørsmål fra Løkken om styret har tenkt på hvordan dette tidsmessig skal
følges opp av hensyn til flytting og ansvaret for mat og opplevelser.
Prosjektleder er tenkt leid inn – det kan bidra til litt kontinuitet i en fase
hvor ting er litt uoversiktlig. Realistisk å forskyve prosjektet og innsatsen til
16,17 og 18 i budsjettet, og en større del av budsjettet i slutten av
prosjektet, da det vil ta litt tid før resultatene begynner å bli synlige, samt at
kapasiteten vil være på plass i FNV. Naturlig og evt. lyse ut stilling samtidig
med daglig leder stillingen. Viktig å få på plass plattform for hvor og
hvordan vi skal dele kunnskap og informasjon i prosjektet.

Styrets vedtak

Styret tar saken til orientering.
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35/15

Overføring av sekretariatet til Buskerud

Bakgrunn

Sekretariatet hadde møte med Buskerud fylkeskommune for å finne en god
fremdrift på overføringen til Geilo 14. august. Kjersti Bærug Hulbakk fra
Buskerud fylkeskommune og Trond Carlson fra Oppland fylkeskommune
deltok på styremøtet. Sekretariatet hadde et ønske om å presentere en
tydelig fremdriftsplan for overføringen til Buskerud.

Tiltak

Økonomi og regnskap.
Bokføring i Buskerud starter 1.1.16, for å forenkle årsrapportering. Ofk og
Bfk fakturer hverandre mht. kostnader som påløper i perioden. Eks.:
Buskerud fakturer ofk for stillingsannonsen. Ofk. Fakturerer bfk for lønn og
sosiale kostnader som påløper etter nyttår.
Fjellnettverket.no
Nettsiden må over på ny plattform innen utgangen av september, da Ofk
har byttet plattform. Sekretariatet ser det mest gunstig å overføre denne til
Buskerud, for å spare ressursbruk på web. (En flytting isteden for to).
Arbeidet er godt i gang. Foreløpig uklart hvor mye tid som må brukes på
weben i løpet av høsten
Ansettelse av ny daglig leder
Sekretariatet var utålmodig etter å få satt i gang ansettelsesprosess for å
sikre overlapping. Gjennom drøftingen Ofk/Bfk kom vi frem til at beste
løsning er:
 Stillingen på daglig leder utlyses så snart det er klart når dagens daglig
leder fratrer stillingen. Dette er p.t. ukjent, og gir derfor en litt usikker
fremdrift. Monica har ansettelse i Oppland Fylkeskommune frem til
31.mars 2016, og vil dersom hun ønsker å fortsette i stillingen, bli
overført til Buskerud fylkeskommune, med Geilo som arbeidssted.
Monica påpekte at dette er lite sannsynlig, men ønsker ikke å si opp
stillingen før hun har fått ny jobb. Ønskelig med overlapp om det er
mulig.
 Utkast til stillingsannonse er utformet og Buskerud fylkeskommune
gjør nødvendige tilføyelser/endringer
 Ingvild Elise Ihle var ansatt på et ettårig engasjement. Økonomisk er
det ikke rom i økonomien for å ansette en ny person før det er avklart
om Fjellnettverket får tilslag på nye prosjekter og med en kombinasjon
av økte medlemsavgifter.
Prioritering av oppgaver
Planlagte aktiviteter er gjennomgått med Bfk. Med reduksjon i
arbeidskapasitet vil sekretariatet måtte prioritere hvilke aktiviteter som skal
gjennomføres/eller evt. senke kvaliteten på det som leveres.
Valg til rådet
Spørsmål om det er mulig å gjennomføre valget på konferansen 10.
desember ble tatt opp, men viste seg ikke gjennomførbart, da flere av
fylkeskommunene ikke delegerer vervene før i desember. Vi vet at både
Arne Vinje, Svein Borkhus og Gro Lundby går ut av styret.
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Oppsummering:

Vi får en overgangsfase hvor vi er ganske sårbare i en fase. Mange
usikkerhetsmomenter gjør det vanskelig å utforme en tydelig fremdriftsplan
for overgangsfasen. Det er mulig vi får en periode hvor ting ligger litt nede.
Buskerud påpekte at de skal gjøre alt de kan for at overgangen skal bli så
smidig som mulig og samarbeider med Ofk på dette.

Styrets vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

36/15

«Trainee» Euromontana (kort sak her da det er eget separat møte etter
styremøtet)

Bakgrunn:

På rådsmøtet 5. jun. ble det satt inn i handlingsplanen 2015 at vi skal bidra
til å samordne prosessen med trainee i Euromontana innen nyttår. Vi har
mottatt brev fra visepresidenten i Euromontana, Jon Andreas Kolderup, om
at det er ønskelig at vi tar opp igjen prosessen som var satt i gang.
Sekretariatet har sendt invitasjon til møte til Euromontanas norske
medlemmer, og har lagt dette til slutten av styremøtet ca. kl. 1400-1500.

Vedlegg:

Brev fra Visepresidenten i Euromontana, Jon Andreas Kolderup mottatt 13.
juli 2015.
Invitasjon til møte m/ status sendt 10.aug.

Innspill:

I tillegg til de som er til stede ønsker Lars Hustveit å delta pr. telefon når
møtet begynner.
Innspillene fra medlemmene så langt tyder på at de medlemmene ønsker er
evt. en hospitant dvs. en ansatt i medlemsorganisasjonen, som kan bidra til
å ta med kompetanse hjem, heller enn en trainee.
Styrets ønske er at vi kan få en ressurs i Euromontana som medlemmene så
vel som FNV kan bruke, samtidig som vi bidrar til mer ressurser i
Euromontana. Fnv sin rolle er å koordinere dette arbeidet, da FNV ikke er
medlem.
Jon Andreas informerte om status i Euromontana. En av prosjektlederne er
nå konstituert som daglig leder, men går ut i svangerskapspermisjon. Vikar
er på plass. Jon Andreas kommenterte at han har vanskelig å se hvordan
man kan opprettholde medlemskap i Euromontana uten å ha en
representant i sekretariatet, da man ikke får tilstrekkelig ut av
medlemskapet. Ønskelig med en person som kan være der over litt tid. Jon
Andreas ser også at en norsk representant i Euromontana kan bidra til å
utvide med flere medlemmer fra Norge – fra forskning, utdanning osv. I
møter med KMD har de gitt sin støtte til arbeidet, men kan ikke gå inn
økonomisk.
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Gro foreslo at en mulighet er at en nytilsatt i Fjellnettverket i Buskerud, kan
være en aktuell løsning, hvis medlemmene går inn med egne ressurser. Det
ble også påpekt at det er viktig å legge vekt på oppbygging av kompetanse
og kontinuitet og at en ambulerende løsning vil fungere dårlig for
Euromontana. Det er foreslått nedsetting av ei arbeidsgruppe fra de
medlemmene som er interessert.
Styrets vedtak

FNV gjennomfører koordinerende møte med medlemmene i
Euromontana for å finne løsning på felles «trainee»/person i
Euromontana fra nytt år.

37/15

Orienteringssaker:
USS: Dag Lislien gav en orientering om hovedfokus i USS nå;
Kommunestruktur: jakt og fiskerettigheter sentralt. Dep. har ikke intensjon
om å rokke ved dagens løsning.
Mineralkommuner: mineralskatt ble tatt ut av mineralloven. Mål om at
vertskommunene skal sitte igjen med litt av verdiskapingen slik som med
vannkraft ved at deler av den skatten staten tar inn blir igjen i kommunen –
dvs. ingen ny skatt.
Utmarksforvaltningen: USS ønsket en person inn i arbeidsgruppen, og har
fått muligheten til at kommuner kan være med i en arbeidsgruppe. Flere
kommuner har stilt seg til disposisjon.
Rovdyr: spesielt ulv. Arbeides for at rovdyrnemndene må få større ansvar.
Ser også på kompensasjonsordningene.
Jon Andreas påpekte at det på landsmøtet til USS ble det påpekt behov for
tettere samarbeid mellom alle temarorganisasjonene. KS har i en samtale
med sekretariatet ytret bekymring for den makten USS er i ferd med å få,
dersom organisasjonene står sterkt sammen. Det ble reist spørsmål om det
i fremtiden vil være grunnlag for å slå sammen flere av organisasjonene.
Lislien påpekte at organisasjonene har forskjellige formål og at det er viktig
å skille ulike ståsted. Lislien ble utfordret på å sjekke med USS om de er
åpen for fylkesmedlemskap. Tore Gilhuus påpekte at flere kommuner
gjerne gjør valg mellom hvilke organisasjoner de skal knytte seg til.
Status økonomi FNV - halvårsrapport
Vedlegg: økonomirapport og prosjektrapport for mat og opplevelser
Lønnskostnader. Blir 3 månedsverk mindre, pga. at Ingvild sluttet
Andre driftskostnader: brukt 213’ av budsjettert 495. Dette brukes i løpet
av høsten bl.a. på konferansen og møtet med matnettverkene. På
inntektssiden så er medlemsavgiften utsendt med en samlet sum på 1,2
mill. kroner. Det ser ut som det er et avvik mellom fakturert og budsjettert
avgift som sekretariatet sjekker nærmere. Økonomien til FNV er enkel og
oversiktlig uten de store svingningene, men det må til våren tas noen grep
når man har oversikt over hvilke prosjekter man får inn, og får vurdert evt.
økning i medlemsavgift.

Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering.

38/15

Eventuelt: Ingen saker
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