REFERAT STYREMØTE FJELLNETTVERKET
Styremøte 10.november kl. 10.00-14.00, Akershus Fylkeskommune, rom 250.

Til stede: Steinar Berthelsen, Jørund A. Ruud, Solveig Vestenfor, Kjell B. Melbybråten, Dag
Lislien, Mari Botterud, Heidi Lundstedt.
Forfall: Aud Hove, Dag Rønning, Ragnhild Aashaug og Sanja Pasovic
Administrativt ansatte: Hilde Beate Aarø, Torunn Kornstad, Heidi Jønholt, Rune Jørgensen,
Odmund Olsrud og Kari Randen.
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A. INNKALLING OG PROTOKOLLER
SAK 32/17 INNKALLING
VEDTAK SAK 32/17
Innkalling og saksliste er godkjent.

SAK 33/17 REFERAT FRA STYREMØTE 06.09.2017
Referat fra styremøte 06.09.2017 ble forelagt styret.

VEDTAK SAK 33/17
Referat fra styremøte 06.09.2017 godkjennes.

B. ORIENTERINGSSAKER
SAK 34/17 ORIENTERING OM PROSJEKTET MAT OG OPPLEVELSER
Prosjektleder for deltagelse på IGW, Øyvind Nesse, orienterte styret om prosjektstatus og
planene for deltagelse på Internationale Grüne Woche.

VEDTAK SAK 34/17
Styret tar saken til orientering.

SAK 35/17 UNGDOMSKONFERANSE
I handlingsplanen for 2017 er et av tiltakene at Fjellnettverket skal ta ansvar for at
ungdomskonferansen i fjellområdene blir et årlig arrangement. Trysil og Engerdal er interessert
i å arrangere en ungdomskonferanse.
Hallingdal Regionråd blir spurt om å skrive et notat med bakgrunn i sine erfaringer med forslag
til gjennomføring som kan brukes som grunnlag for søknad og videre arbeid. Konferansen kan
trolig kvalifisere til støtte gjennom Erasmus pluss, EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett. Buskerud Fylkeskommune tar ansvaret for å følge opp dette og ta kontakt
med Hallingdal regionråd.
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VEDTAK SAK 35/17
Styret tar saken til orientering.

SAK 36/17 STATSBUDSJETTET 2018
Fjellnettverket har i behandling av statsbudsjettet 2018 gitt innspill til Næringskomiteen og
Kommunal- og forvaltningskomiteen. Heidi Jønholt og Steinar Berthelsen representerte
Fjellnettverket i høring hos Næringskomiteen.
Fjellnettverket har lagt vekt på at sett under ett gir dette budsjettet dårlige vilkår for
fjellområdene og har hatt innspill på følgende saker:
-

Programmet «verdiskaping i fjellområda»
Regionale utviklingsmidler
Økning i moms til reiselivet fra 10 til 12 prosent
Mineralkartleggingsprogrammet

Høringsinnspillene ble forelagt styret.

VEDTAK SAK 36/17
Styret tar saken til orientering.

SAK 37/17 FJELLINDEKSEN
Kontrakt mellom Fjellnettverket og Fjell-forsk-nett er godkjent. Det arbeides med en justert
framdriftsplan siden det har blitt forsinket i oppstarten. Fjell-forsk-nett anslår at de første
resultatene kan være klare i slutten av februar.

SAK 37/17 VEDTAK
Styret tar saken til orientering.

C. DISKUSJONSSAKER

SAK 38/17 PRIORITERINGER OG FORVENTNINGSAVKLARING
Styret drøftet forventinger, ambisjoner og prioriteringer for Fjellnettverket og for styrearbeidet
framover. Diskusjonen danner grunnlaget for arbeid med handlingsplan for 2018.
Oppsummering av drøfting:
-

Fjellnettverket bør ha en tydelig posisjon både nasjonalt og lokalt.
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-

Fjellnettverket skal være en tydelig politisk aktør og det det politiske arbeidet bør
prioriteres. Nettverket bør fange opp politiske spørsmål som er relevante for
fjellområdene. Forslag om årshjul slik at Fjellnettverket kan håndtere både planlagte og
uforutsette politiske saker.

-

Tema som er aktuelle for Fjellnettverket bør forankres bredt og være tverrpolitisk
enighet om. Viktige saker er næring og utvikling, bruk og vern av fjellområdene,
bredbånd og videreføring av fjellsatsinga. Forslag om at daglig leder og styreleder legger
opp til en prosess for å få en prioriteringsliste over saker.

-

Nettverksbygging og kommunikasjonsarbeid er viktig for å synliggjøre resultatene og
arbeidet.

-

Det er viktig med dialog mellom styreledelse/sekretariat i Fjellnettverket og
styreledelse/sekretariat i andre organisasjoner, som F.eks. USS/LVK, der fjellkommuner
er medlemmer for å fange opp, samordne og forsterke felles saker.

-

Internasjonalt/europeisk arbeid: Styret drøftet betydningen av internasjonalt arbeid og
Fjellnettverkets engasjement. For Fjellnettverket er nasjonal politikk er viktigst, men
gjennom internasjonalt arbeid kan Fjellnettverket bidra til påvirkning inn mot EU, hente
gode eksempler og være en koordinator for arbeidet. Internasjonalt arbeid er
fredsskapende.

-

Fjellnettverket skal være en aktør der medlemmene ser nytten av medlemskap og et
behov for å være med. Arbeidet skal bidra til å skape levende fjellbygder.

-

Det er viktig med dialog mellom styreledelse/sekretariat i Fjellnettverket og
styreledelse/sekretariat i andre organisasjoner, som F.eks. USS/LVK, der fjellkommuner
er medlemmer for å fange opp, samordne og forsterke felles saker.

Daglig leders innspill til styret: Fjellnettverket har mange viktige saker vi skal arbeide for og har
et stort potensial til å være en sentral stemme for fjellområdene. For å øke muligheten for
gjennomslag, ba daglig leder styret om å fremme nettverket både i aktuelle fora og på sosiale
media. Daglig leder har ønske om at man jobber langsiktig, systematisk og strategisk i forhold til
hvilke saker Fjellnettverket engasjerer seg i.

SAK 38/17 VEDTAK
Ingen vedtak.

D. VEDTAKSSAKER
SAK 39/17 FJELLKONFERANSEN
Arbeidsgruppa har startet arbeidet med Fjellkonferansen 2018. Det foreslås for styret at
rådsmøtet holdes i forbindelse med konferansen og at konferansen legges til Buskerud. Forslag
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til tema for konferansen er problemstillinger og resultater fra Fjellindeksen, europeisk
kulturminneår eller mat- og opplevelser.

VEDTAK 39/17
Styret ber styreleder og daglig leder vurdere tema for fjellkonferansen og legge fram forslag på
neste styremøte. Konferansen blir lagt til Buskerud.

MØTEPLAN

Forslag til møteplan sendes ut i slutten av desember.
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