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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra 29. august 2016
Fjellindeks
Forprosjekt Grüne Woche.
Samarbeidsavtale med DNT
Statsalmenningsutvalget – presentasjon fra Jan Borgnes, Norges Fjellstyresamband.
Orienteringssaker
«Rapport» fra Euromontana-konferansen og fremme visepresidentkandiatur i Euromontana
«Rapport» fra Alpweek
Møteplan 2017
Presentasjon av ungdomsprosjekt i Vinje kommune
Markering av den internasjonale fjelldagen
39/16 Eventuelt
1. Medlemskap Lillehammer-regionen
2. Innspill til statsbudsjettet

32/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Følgende saker har blitt meldt inn etter utsendelse av saksgrunnlaget 20.
oktober;





Medlemskap Lillehammer-regionen (eventuelt)
Innspill til Statsbudsjettet (eventuelt)
Hvordan fremme vi vise-president kandidaturet til Dag Rønning (tas
samtidig som rapport fra Euromontana-konferansen)
Orienteringssaker
o Presentasjon fra Vinje kommune om ungdomsprosjekt
o Møteplan 2017
o Markering av den internasjonale fjelldagen.

33/16

Godkjenning av referat fra 29. august 2016

Styrets vedtak

Styret godkjenner referat fra 29. august, med følgende korrigering.
«Innspillet til» satt inn i første setning i bakgrunnsinformasjonen til saken: Vi
vedtok på styremøte 2. juni at innspillet til stortingsmeldingen skulle vedtas
så snart ferdig dokument foreligger.

34/16

Fjellindeks

Status

Vi fikk svar på vår henvendelse til BFK innkjøp uka før styremøtet. Vi må
justere prosjektplanen slik at det fremgår tydelig at det er et
utviklingsprosjekt. Det må tydelig fremgå at det ikke kun er snakk om kjøp av
tjenester men at fjellnettverket og fjell-forsk-nett er samarbeidspartnere i
prosjektet. Prosjektet bør ikke starte før det nye regelverket trer i kraft 1.1.
2017. Sekretariatet har avtalt nytt møte med Østlandsforskning på mandag
7. november for å gjøre nødvendige justeringer.

Styrets vedtak

Styret godkjenner videre fremdrift med Fjellindeksen

35/16

Forprosjekt Grüne Woche.

Status

Søknad ble sendt inn i september. Beret Mette Haga, Innovasjon Norge
Buskerud og Vestfold er saksbehandler. Vi mottok negativt svar på søknaden,
med begrunnelse om at retningslinjene for midlene er endret siden
Osloregionen mottok midler til sitt forstudie. Vedlegg: forsprosjektplan

Drøfting:

Det ble drøftet om vi skulle sende brev om avslaget til Landbruks- og
matdepartementet, slik at den blir stående på postlista der og må svares opp.

Sekretariatet kommeterte at vi allerede har vært i dialog med
prosjektlederen for Grüne Woche i LMD og orientert dem om saken.
Styrets vedtak

Styret godkjenner forprosjektplan for Grüne Woche, med justering av
budsjettet, mht. finansiering. Forprosjektet gjennomføres med bruk av
prosjektmidler fra Fjellsatsinga samt egeninnsats fra Fjellnettverket.

36/16

Samarbeidsavtale med DNT

Status

Styreleder og sekretariatet er i prosess å skrive samarbeidsavtale med DNT
og finne passende møtedato med Anne Mari Aamelfot Hjelle samt
Generalsekretærene i DNT.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering

37/16

Orienteringssaker
Euromontana
Vedlegg: «Rapport» fra Euromontana-konferansen samt deklarasjonen og
pressemelding fra konferansen.
Euromontana
Styret drøftet hvordan vi bør fremme kandidaturet til Dag Rønning på
styremøtet til Euromontana. Viktig å synliggjøre hva vi kan by på fra norsk
side og at vi har en administrativ ressurs. Vi er attraktive for samarbeid i EØSprosjekter og Interreg prosjekter.
Alpweek
Deltakerne på Alpweek presenterte erfaringer fra konferansen. Vedlegg:
«Rapport» fra AlpWeek inkl. Scandinavian Heartlands rapport fra samme
konferanse. Konklusjon: Stor og omfattende konferanse som arrangeres
hvert 4. år og som samler de fleste av Alpenes organisasjoner. Konferansen
anbefales som studietur i 2020, og med flere deltakere fra Norge. En fordel å
møte med konkrete prosjektønsker/partnersøk dersom målet er å oppnå
prosjektdeltakelse i internasjonale prosjekter.
Ungdomsprosjekt Vinje kommune v/Jan Myrekrok
Myrekrok beskrev prosjektet kun kort, da et mer grundig innlegg blir gitt på
Fjellkonferansen.
Møteplan 2017
Så snart møtetidspunktene for fylkesting/regionrådsmøter/
kommunestyremøter er klart, sendes det ut en doodle på mulige møtedatoer
i 2017. Datoene settes med svarfrist og bestemmes så snart et flertall i styret
har svart på henvendelsen.
Markering av internasjonal fjelldag 11. desember.
Fjellnettverket oppfordrer alle fjellkommuner/medlemmer til å markere den
internasjonale fjelldagen.

Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering

38/16

Statsalmenningsutvalget – presentasjon v/Jan Borgnes av Norges
Vedlegg i saken: Fjellstyresambands innspill til møtet 30. november, samt
fremdriftsplan i arbeidet i statsalmenningsutvalget. Styret drøftet innspillet til
NFS og hvordan Fjellnettverket kan bidra videre i prosessen. Jan Borgnes sin
presentasjon er vedlagt.

Styrets vedtak:

Fjellnettverket støtter NFS i deres innspill til statsalmenningsutvalget.
Videre oppfølging: Vi sender brev til statsalmenningsutvalget der vi presiserer
styrets vedtak. Styret melder inn innspill i tråd med fremdriftsplanens frister
og tema, som da tas opp til behandling i styret. KS sin representant følges
opp.
Vi ser også nærmere på hvordan vi sammen med NFS kan bidra til at utvalgte
kommuner fra fjellområda søker om deltakelse i forsøksordningen som
departementet igangsatte i 2016;
Departementet igangsatte i 2016 en femårig forsøksordning for kommuner
som ønsker å forenkle utmarksforvaltningen. Ordningen skal styrke
kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i
utmarksforvaltningen. Prosjektene skal gi økt verdiskaping basert på
utmarkas ressursgrunnlag, og bidra til erfaringer som gir grunnlag for varige
forenklingstiltak i utmarksforvaltningen. Det foreslås å øke bevilgningen på
posten med 5 mill. kroner, til 8 mill. kroner for 2017.

39/16 Eventuelt
39/16-1

Medlemskap Lillehammer-Regionen.
Lillehammer-regionen har kontaktet oss for å høre om muligheter for å
forhandle seg frem til en medlemsavgift for hele regionen. Pga.
innbyggertallet i Lillehammer kommune, blir det ikke aktuelt å betale full
avgift, da regionen totalt da tangerer Telemark fylke.

Styrets vedtak

Det utarbeides forslag til justering av medlemskontingent som berører
tilliggende kommuner, til rådsmøtet 2017.

39/16-2

Innspill til Statsbudsjettet
Styret drøftet statsbudsjettets konsekvenser for fjellområda.

Styrets vedtak

Fjellnettverket sender uttalelse til Statsbudsjettet. Det nedsettes ei
arbeidsgruppe som utformer forslag til uttalelse bestående av Aud Hove,
Rune Jørgensen og Knut Arne Gurigard. Uttalelsen distribueres bredt både
politisk og gjennom media. Uttalen ble utformet og godkjent i løpet av
Fjellkonferansen og ligger vedlagt referatet.

