STYREMØTE FJELLNETTVERKET
Dato:

7.-8. april, 2016

Sted:

Dr. Holms, Geilo

Til stede:

Styret
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Aud Hove, Oppland fylkeskommune
Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune
Dag Lislien, Rollag kommune, vara
Solveig Vestenfor, regionrådet for Hallingdal
Sanja Pasovic, Tinn kommune
Kjell B. Melbybråten, Valdres natur- og kulturpark

Lillehammer, 11. januar 2015

Euromontana
Jon-Andreas Kolderup,
Adm. Gruppe og sekretariat
Rune Jørgensen, regionrådet for Fjellregionen
Eli Lundquist, Buskerud fylkeskommune
Knut Arne Gurigard, regionrådet for Hallingdal
Ola Idar Løkken, Oppland fylkeskommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Monica Eriksson, Sekretariatet

Samarbeidspartnere som deltok på felles middag og 8. april
Jan Borgnes, Norges Fjellstyresamband
Roger Lian, Østlandsforskning
Tor Arnesen, Østlandsforskning/Fjell-forsk-nett
Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening
Petter Rukke, Hol kommune
Knut J. Herland, Utmarkskommunenes sammenslutning
Åshild Johanne Høyvik Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune (ankom 8.4 kl. 11)
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Godkjenning av referat fra 25. januar 2016
Møteplan 2016
Økning av medlemskontingenten for kommuner og regionråd.
Valg av representant til referansegruppa for fjellsatsinga
Prosjekt mat og opplevelser
Drøfting av innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter
Kort drøfting av valg til Euromontana - Fjellnettverkets innspill til valget
Eventuelt og orienteringssaker.

SAKER STYREMØTE 7. APRIL
Steinar Berthelsen ønsket velkomment til møtet. Vi gjennomførte en presentasjonsrunde før
oppstart på sakslista.
Innkalling og saksliste godkjent
7/16

Godkjenning av referat fra 25. januar

Vedlegg:
referatet fra 26. januar
Styrets vedtak: styret godkjenner referat fra styremøtet 25. januar 2016

8/16

Møteplan 2016
Styret vedtok følgende møteplan for 2016
8. april
2. juni
29. august
4. november

Styrets vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2016. Alternative datoer for fjellkonferansen
 God stemning for å kombinere årets siste styremøte med rakfiskfestivalen i
Valdres (4.-6.nov)
 Alternative datoer er de to andre dagene i november med god deltakelse; 9 og
11. november.
 Tema for konferansen: ungdom.

9/16

Økning av medlemskontingenten for kommuner og regionråd.
Sekretariatet presenterte tre alternative modeller som grunnlag for diskusjon. En
modell med økning fra 3 til 4 kroner pr. fjellinnbygger, og to alternativ som er basert
på en fast grunnavgift og en andel pr. fjellinnbygger.

Innspill

Følgende innspill kom frem som grunnlag for videre arbeid.
 Kombinasjon av grunnandel og innbyggerandel.
 Gradvis øking gjennom indeksregulering
 Fokus på markedsføring og profilering for å tiltrekke flere medlemmer. Det lages
en oppdatert presentasjon som sendes ut til Fjellnettverket. Litt om
markedsføring og sosiale medier på neste styremøte.

Styrets vedtak: Sak om kontingentøkning for kommuner og regionråd legges fram til

behandling på rådsmøtet i 2017. Ny medlemskontingent beregnes med en
grunnandel og en innbyggerandel. Det utarbeides en modell som gir en
gradvis økning i kontingenten gjennom indeksregulering. Det lages en
oppdatert presentasjon som sendes ut til Fjellnettverkets medlemmer.

10/16

Valg av representant til referansegruppa
I referansegruppa for fjellsatsinga har vi hatt en representant fra sekretariatet, en fra
administrativ gruppe og en fra styret. Det må velges en fra styret som går inn i stedet
for Arne Vinje. Sekretariatet anbefalte Dag Rønning - da Hedmark ikke har en
representant i denne gruppa fra før. Neste møte i referansegruppa er satt til 3. mai
kl. 0930-1500, på Park Inn, Gardermoen.

Styrets vedtak: Ny representant i referansegruppa til fjellsatsinga blir Dag Rønning. Steinar
Berthelsen blir vara og møter på neste møte.

11/16

Prosjekt mat og opplevelser
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse
Sekretariatet presenterte prosjektet meget kort, da det var lagt opp til presentasjon
den 8. Styret bør gjøre en beslutning om vi skal kjøpe tjenester eller ansette en
prosjektleder for prosjektet. Sekretariatet anbefaler med bakgrunn i gjenstående
prosjektperiode at vi kjøper tjenester. Tjenestene kan kjøpes hos et profesjonelt
konsulentselskap eller hos ett av destinasjonsselskapene/matnettverkene.

Styrets vedtak Styret vedtok at det kan kjøpes tjenester for prosjektet mat og opplevelser.
Henvendelsen bør gå til medlemmene før det gås ut til andre aktører.

12/16 Drøfting av innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter.
Drøfting og
Innspill

Prosessene pågår i fylkene - I Buskerud lager de et utfordringsnotat til fylkesutvalget
møte 13. april. Hedmark og Oppland arbeider med sak som skal opp i felles
fylkesting. Flere av regionene holder også på med innspill. Det ble arbeidet godt og
grundig i arbeidet med siste distriktsmelding, noe som resulterte i et helt kapittel om
fjellområda.

Styrets vedtak Fjellnettverket inviterer alle medlemmene til å innspill til Fjellnettverket etter en
intern høringsfrist som settes slik at styret kan behandle saken på neste møte 2. juni.
Fjellnettverket trekker frem essensen av uttalelsene fra medlemmene og bruker det
som er relevant. FNV sender forespørsel om møte med politisk ledelse i KMD for å
presentere våre innspill. Bruke presse på saken.

13/16 Valg til Euromontana
Bakgrunn

Det har vært kutyme at Fjellnettverket koordinerer innspillene fra medlemmene i
Euromontana mht. valg av norske kandidater til styret. Euromontana har oppfordret
oss til å enes om hvilke 3 kandidater vi ønsker i styret i Euromontana. Norge har 3
plasser disponibel (må ikke bruke alle). Følgende medlemmer hadde meldt sine
kandidatur;

-

Drøfting

Medlem/personnavn
Buskerud fylkeskommune: Steinar Berthelsen
Hedmark fylkeskommune: Dag Rønning
Oppland fylkeskommune: Aud Hove
Sogn og Fjordane fylkeskommune: Åshild J. H. Kjelsnes
Østlandsforskning: Tor Arnesen

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Visepresident
Styremedlem

De tre kandidatene fra Fjellnettverket presenterte sitt kandidatur.
Dag: Bra at mange vil ha posisjoner. Viktig med ulike typer medlemskategorier.
Støtter Østlandsforskning. Ved siste valg var det enighet om det skulle være en
rullering blant medlemmene. Sogn og Fjordane har meldt seg ut av Fjellnettverket.
Interessert i tematikken – sitter også i AER, som er en sammenslutning av regioner
innenfor og utenfor EU.
Aud: Fersk komiteleder. Viktig verv som det må jobbes med og er ganske ny. Trekker
meg som kandidat pga. arbeidsbegrensning.
Steinar: motivert. Har sagt politisk ja til å være med og er på hugget for å gjøre en
god jobb. Viktig å gå for to medlemmer. Politisk valgte representanter må ha adm.
med seg.

Styrets vedtak: Fjellnettverket støtter valg av følgende tre kandidater til vervene i Euromontana.
1.
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
2.
Dag Rønning, Hedmark fylkeskommune
3.
Tor Arnesen, Østlandsforskning
Formelt valg gjøres av medlemmene i Euromontana den 8. april

14/16 Eventuelt og orienteringssaker
-

Status Hospitant Euromontana.
Medlemmene som har meldt interesse (Bfk, Ofk og Hfk) har hatt flere møter for å
bearbeide saken. Planlegger at saksfremlegget er ferdig i juni, slik at behandling kan
skje tidlig høst. En evt. Hospitant på plass etter at vi har fått litt erfaring fra Lars
Hustveit fra S&F.

-

Forespørsel om å være stakeholder i prosjekt fra Hedmark
Vi har fått en forespørsel om representasjon i stakeholdergruppa i prosjektet SILVER
som Hedmark fylkeskommune utarbeider nå – et prosjekt rettet mot

entreprenørskap for en aldrende befolkning. Vår rolle som stakeholder blir å bidra til
politisk påvirkning i Norge for endring av evt. rammebetingelser.
-

Registreringen til Euromontanakonferansen er nå åpen. Link legges ut på
facebook/nettsiden.

-

Euromontana etterlyser både foredragsholdere og gode eksempler innenfor klima
og miljø fra Norge. De ønsker seg eksempler fra følgende temaområder.
o
o
o
o
o
o

Skog og landbruk
Bærekraftig energi og vann
Bioøkonomi og vernede områder
Reiseliv
Tilgjengelighet(transport)
Naturkatastrofer

Styret tok sakene til orientering

Fredag 8.april

Møte med samarbeidspartnere

Presentasjoner fra samarbeidspartnere.
Hver av våre samarbeidspartnere holdt et innlegg på ca. 20. min hver. Alle presentasjonene som ble
presentert på møtet er vedlagt referatet blir lagt ut på hjemmesiden så snart de er tilgjengelig.
 Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening
 Jan Borgnes, Norges Fjellstyresamband
 Roger Lian, Østlandsforskning
 Tor Arnesen, Østlandsforskning/Fjell-forsk-nett
 Knut J. Herland, Utmarkskommunenes sammenslutning
 Ola idar Løkken, status Fjellsatsinga
Av tidsmangel ble fjellnettverkets handlingsplan for 2016 og prosjektbeskrivelsen for mat og
opplevelser kun delt ut.

Drøfting av innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter.
Våre samarbeidspartnere ble invitert til å komme med innspill til saken med samme frist som
medlemmene. USS regner med å sende innspill sammen med KS. Sekretariatet gjennomfører
oppfølgende samtaler med DNT, NFS og ØF/Fjell-forsk-nett.

Valg til Euromontana
Fjellnettverket inviterte alle de norske medlemmene i Euromontana for å velge nye kandidater til
styret i Euromontana. Kandidatene til valget var;
- Buskerud fylkeskommune Steinar Berthelsen
Styremedlem
- Hedmark fylkeskommune: Dag Rønning
Styremedlem
- Oppland fylkeskommune, Aud Hove
Styremedlem
- Sogn og Fjordane fylkeskommune: Åshild J. H. Kjelsnes
Visepresident
- Østlandsforskning: Tor Arnesen
Styremedlem
De to andre medlemmene i Euromontana var også til stede og representert ved
Uss (Utmarkskommunenes sammenslutning) v/ Knut J. Herland
Fjellregionen var representert v/ Rune Jørgensen
Alle kandidatene presenterte seg selv og sitt kandidatur. Etter første runde med drøfting, trakk Aud
Hove sitt kandidatur. Da det fremdeles var flere kandidater enn tilgjengelige verv gjennomførte
medlemmene en avstemming. Kun medlemmer av Euromontana avla stemme. Resultatet ble;
- Buskerud fylkeskommune Steinar Berthelsen
7 stemmer
- Hedmark fylkeskommune: Dag Rønning
6 stemmer
- Oppland fylkeskommune Aud Hove
trakk kandidaturet
- Sogn og Fjordane fylkeskommune: Åshild J. H. Kjelsnes
1 stemme
- Østlandsforskning: Tor Arnesen
6 stemmer

Dagen ble avsluttet med lunsj og en kort omvisning på Fjellnettverkets nye kontor
Møtet avsluttet 1400

