REFERAT FRA STYREMØTE
Dato/tid

5. september kl. 10.-1420

Sted:

Thon Hotel Opera

Til stede:

Fra styret:
Lillehammer 29. august 2014
Gro Lundby, Oppland fylkeskommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Kjell B. Melbybråten, Valdres natur- og kulturpark
Dag Lislien, Rollag kommune
Dag Rønning, Hedmark Fylkeskommune
Svein Borkhus, Fjellregionen
Tor Grøthe, Buskerud fylkeskommune
Beate Marie Dahl Eide (vara), Telemark fylkeskommune
Andre
Eivind Brenna, styremedlem Euromontana
Jan Borgnes , fjellstyrene (presentasjon under sak 20/14)
Fra adm. gruppe
Marit Blomlie, Valdres Natur- og kulturpark
Torunn Kornstad, Hedmark fylkeskommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Dorthe Huidtfeldt, Vinje kommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Jan Sandbakken, Midt-gudbrandsdal regionråd
Ingvild Elise Ihle, rådgiver FRS
Monica Eriksson, sekretariatsleder FRS

SAKSLISTE
Sak 19/14
Sak 20/14
Sak 21/14
Sak 22/14
Sak 23/14
Sak 24/14
Sak 25/14
Sak 26/14
Sak 27/15
Sak 28/14
Sak 29/14

Godkjenning av referat fra 2. april 2014
Kommunereform –utredning om FRS rolle?
Fjellfagskole
Godkjenning av retningslinjer for søknad om fast sekretariat og forslag til datoer
for implementering av lokalisering og dato for rådsmøte 2015
Ny finansieringsmodell for fylkeskommunenes medlemsavgift
Navn og logo
Sluttrapport forstudie internasjonalisering
Revidert prosjektplan for mat og reiseliv
Program for årskonferanse og ekstraordinært rådsmøte
Utredning Euromontana
Orienteringssaker
Mountain Products
Konferanse i Bilbao

SAKER
Sak 19/14

Godkjenning av referat fra 2. april 2014

Vedlegg:

Referat 2. april

Styrets vedtak:

Styret godkjenner referat fra 2. april 2014

20/14

Kommunereform

Bakgrunn

FM i Oppland har utfordret Fjellregionsamarbeidet på kommunereform og hvilken
rolle vi vil ta. Fjellstyrene har bedt FRS om støtte på sitt innspill ang.
kommunereform, og deltok på møtet og presenterte sitt innspill.

Styrets vedtak

FRS har ikke tatt stilling til selve spørsmålet om kommunesammenslåing.
Fjellregionsamarbeidet støtter fjellstyrenes innspill til KMD (gjengitt nedenfor). I
tillegg mener FRS at muligheten for lokal forvaltningsrett fra staten til bygdene
bør utredes slik at allmenhetens rettigheter ivaretas. Kopi av vedtaket sendes alle
fylkesmennene. Sekretariatet tar initiativ til møte mellom USS, LVK, Fjellstyrene
og FRS for bedre samordning.

NFS uttalelse til KMD:
Erfaring fra tidligere vurderinger av kommunesammenslåinger tilsier at spørsmål om forvaltning av
statsallmenningene opptar bruksberettigede, politikere og allmenheten sterkt.
NFS ber derfor om at Regjeringen avklarer disse spørsmålene før det tas beslutninger om
kommunesammenslåinger.
NFS vil be om at Regjeringen fastslår at:
1. Kretsen av bruksberettigede og bruksrettenes innhold når det gjelder de jordbrukstilknyttede
rettighetene ikke berøres av endret kommunestruktur.
2. Kgl. res. 24. juli 1964 videreføres.
3. Dagens kommunegrenser gjøres gjeldende som definisjon for innenbygdsboende i forhold til jakt
på elg, hjort, dådyr, rådyr og bever og jakt på rovvilt.
4. Dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og evt vurderes etter at en ny
kommunestruktur er avklart.

Sak 21/14
Status:

Fjellfagskole
FRS sendte likelydende brev til KMD, KD og LMD i desember 2013 med anmodning
om møte og søknad om støtte til en fireårig statlig startpakke for å etablere en
fylkesoverskridende fjellfagskole. FRS mottok svarbrev fra KMD i mai, med klar
beskjed om at ingen av departementene har mulighet til støtte prosjektet med
særskilte tilskudd og at det ikke er naturlig å ta inn nye fagskoler på
statsbudsjettet før nasjonalt utvalgs rapport(NOU) foreligger

Nasjonalt utvalg for fagskoler
Det er satt ned et nasjonalt utvalg som bl.a. skal vurdere dagens
finansieringsordninger for fagskoler og utrede alternative modeller for
gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene». Utvalget skal levere sin
rapport innen utgangen av 2014.
Interimstyre for Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i landbruket (NUFL) ble
opprettet i juni 2014. FRS har fått observatørstatus i interimstyret og får
invitasjon til å være med på møtene . Målet er; å vurdere om fagskoleutdanning i
landbruket kan organiseres på samme måte som NUFHO (Nasjonalt utvalg for
helse- og oppvekstfag) og NUTF (Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning), å
se på hvordan en fagskoleutdanning kan bidra til et kompetanseløft i landbruket.
Mandatet er spesielt knyttet til utfordringer med rekruttering, markedsføring og
finansiering. FRS har fått en observatørplass i interimstyret.
Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda: ressursgruppa har anbefalt at det
avsettes 500.000 til prosessen rundt Fjellfagskole. Midlene er ikke utbetalt.
Styrets vedtak:

Knut Arne Gurigard går inn som observatør i interimstyret i NULF for FRS. Ingvild
Elise Ihle blir vara dersom han ikke kan stille. Styret ber sekretariatet sjekke hvor
langt utredningen har kommet, hvor mye midler som er brukt til nå, og hvor mye
som skal til for å sette ting i gang, og hvem som evt. er mottaker. Sekretariatet
gjør nærmere avklaringer med referansegruppa for fjellsatsinga/prosjektleder og
setter saken opp igjen på neste møte.

Sak 22/14

Godkjenning av retningslinjer for søknad om fast sekretariat.
Forslag til dato for implementering og dato for rådsmøte 2015.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner retningslinjene for søknad om fast sekretariat. Invitasjonen
sendes medlemmene snarest etter ekstraordinært rådsmøte i nov.
Frist for innsending av søknader settes til 1. januar 2015. Implementering av
organiseringen gjøres etter rådsmøtet 2016. Søknadene sendes styreleder med
kopi til sekretariatet.
Doodle sendes ut for å fastsette datoer for styremøter og rådsmøter i 2015:
slutten av jan :styremøte
Slutten av mars: styremøte
Rådsmøte mai/juni

Sak 23/14
Bakgrunn

Ny finansieringsmodell for fylkeskommunenes medlemsavgift.
Målsetting med endringen er å motivere flere fylker til medlemskap. Dagens
modell gav urimelige utslag for befolkningsrike fylker med få fjellkommuner.
Sekretariatet presenterte 3 alternative modeller til drøfting på møtet.

Styrets vedtak

Styret anbefaler å endre finansingsmodellen for fylkeskommunene fra kr. 0,75 pr.
innbygger i fylket til 50000 i grunnavgift + 1,7 kr. pr innbygger i fjellkommuner +
tilliggende kommuner. Ny finansieringsmodell implementeres i revidert

langtidsbudsjett som godkjennes av styret pr. mail og legges som sak til rådsmøtet
12. november.
Sak 24/14
Styrets vedtak

Navn og logo:
Navn:
Styret foreslår for rådet at Fjellregionsamarbeidet endrer navn til Fjellnettverket.
Logo:
Logosymbolet videreføres foreløpig tilpasset det nye navnet, men tones noe ned.
Sekretariatet legger frem 3 alternativer til logo på rådsmøtet: 1)nåværende logo,
2)forslag utformet av ferskvann og 3) et alternativ hentet fra videregående skoler
i fjellområda med designlinje.

Sak 25/14
Bakgrunn

Sluttrapport forstudie internasjonalt samarbeid
Sekretariatet anbefaler at vi avslutter forstudie internasjonalt samarbeid og at
ikke gjennomførte aktiviteter og videre oppfølging av resultater fra forstudiet
overføres til fjellsatsinga.

Styrets vedtak

Styret godkjenner sluttrapport forstudie internasjonalisering. Ikke gjennomførte
aktiviteter og videre oppfølging av resultater fra forstudiet overføres til «mat og
opplevelser i fjellområda».

Sak 26/14
Bakgrunn:

Revidert prosjektplan for mat og reiseliv
Det ble spilt inn ønske om å endre organiseringen av prosjektet, samt å skille ut
prosjektledelsen som egen post i budsjettet m.m.

Styrets vedtak

Styret godkjenner revidert prosjektplan for mat og reiseliv med følgende
tilføyelser: Det utformes klare strategier på hvordan nettverket skal bruke
konferanser og studieturer. Inngå partnerskapsavtaler med næringsaktørene som
er med i prosjektet. Revidert prosjektplan fikk endring i organiseringen av
prosjektet, samt at prosjektledelsen er skilt ut som egen post i budsjettet.

Sak 27/15

Program for årskonferanse og rådsmøte
Gjennomgang og godkjenning av program for årskonferansen og innkalling til
ekstraordinært rådsmøte.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling til rådsmøtet og programskisse for årskonferanse.
Tor Grøthe kontakter LMD. Varighet på konferansen vurderes.

Sak 28/14

Utredning og status Euromontana, innspill

Styrets innspill:

Beslutningen mht. bruk av ressurser i Euromontana implementeres i revidert
langtidsbudsjett som godkjennes av styret pr. mail og legges som sak til
ekstraordinært rådsmøtet 12. november, slik som besluttet på rådsmøtet 17. juni.
FRS skriver brev til fylkeskommunene og peker på utfordringene og sjekker
muligheten for å samordne interesser for trainee i Euromontana med alle
medlemmer i Norge inkl. USS, Østlandsforskning, fylkene. Viktig å avklare i
utredningen om målet er å styrke sekretariatet i Euromontana eller å styrke FRS
kontakt med Brüssel. Synliggjør ulike alternativ i utredningen.

29/14 Orienteringssaker
Styrets vedtak:

Styret tok følgende saker til orientering.
Mountain Products:
«Mountain Products» i svensk versjon ble sendt styret. Utredning er påbegynt.
Konferansen i Bilbao – tiltak under fjellsatsinga
Sekretariatet orienterte kort. FRS tar initiativ til fellesopplegg for norske deltakere
på konferansen. Vi oppfordrer alle medlemmene til å invitere regionale aktører
som kan ha nytte av berørte temaene for konferansen. Gjennom fjellsatsinga har
vi invitert med oss en rekke matnettverk fra fjellområda som holder innlegg på
workshopene. Liste over den norske delegasjonen sendes så snart den er klar.
Kommunikasjonsplan

Dokumentet «Fjellregion kommunikasjonsplan» tas inn som en naturlig del
av innledningen til handlingsplanen vår, alternativt får den være et
selvstendig dokument slik den foreligger i dag. Dokumentet
«Kommunikasjonsplan – tabellen», er veldig detaljert og er mer
sekretariatets arbeidsliste. Store deler av den er dekket av vår
handlingsplan slik den foreligger
Endringer varaer
Ny vara for Gro Lundby, Oppland blir Even Alexander Hagen (tidligere Kjetil
Lundemoen). Vara for
Terje Hoffstad, Hedmark blir May-Liss Sæterdalen.

Møtet avsluttet 14:20

