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A. INNKALLING OG PROTOKOLLER
SAK 37/18 INNKALLING
VEDTAK SAK 37/18
Innkalling og saksliste er godkjent.

SAK 38/18 REFERAT FRA STYREMØTE 13.03.2018
Referat fra styremøte 04.06.2018 ble lagt fram for styret.

VEDTAK SAK 38/18
Referat fra styremøte 04.06.2018 er godkjent.

B. ORIENTERINGSSAKER
SAK 39/18 FJELL NORGE PÅ INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE
Styret ble orientert om arbeidet med Fjell Norges representasjon på Internationale Grüne
Woche. Elin Halland Simensen er ansatt som prosjektleder. Det er et godt samarbeid mellom
fylkesmenn, fylkeskommuner og Innovasjon Norge. Det er valgt ut 24 bedrifter som skal delta
for Fjell Norge på messen, det er arrangert en felles samling for alle deltagerne og regiondager
23-25 januar er under planlegging. Styret ble også orientert om budsjett for arbeidet.

VEDTAK SAK 39/18
Styret tar saken til orientering.

SAK 40/18 HØRING STATSBUDSJETT 2019
I forbindelse med forslag til Statsbudsjett 2019 var Fjellnettverket på høring i Kommunal- og
forvaltningskomiteen. Styreleder Steinar Berthelsen kommenterte programkategori 13.50
Distrikts – og regionalpolitikk og la vekt på at de foreslåtte kuttene i regionale utviklingsmidler få
negative konsekvenser for næringsgrunnlaget og bosetting i fjellkommunene.

VEDTAK SAK 40/18
Styret tar saken til orientering.
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SAK 41/18 NY DISTRIKTSPOLITIKK
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i gang med ny stortingsmelding om
distriktspolitikk. Meldingen bygger på stortingsmeldingen Bærekraftige byar og sterke distrikt.
Arbeidet er påbegynt og meldingen forventes å komme før sommeren.
I forbindelse med konferansen «Fjellet og framtida - hva skal vi leve av?» var Fjellnettverket en
av deltakerne på et møte med statssekretær Anne Karin Olli og ansatte i departementet. Kari
Randen, Arnfinn Nergård og Mari Botterud deltok fra Fjellnettverket og sammen med flere
aktører kom vi med våre innspill til den nye stortingsmeldingen.
Bredbåndsutbygging, forskjell mellom ulike distriktskommuner, landbrukspolitikk, regionale
utviklingsmidler, programmet «verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene»,
regionreform og oppgavefordelingen til de nye regionene var tema som ble tatt opp med
departementet.

VEDTAK SAK 41/18
Styret tar saken til orientering.

SAK 42/18 VIDERE SATSING PÅ MAT OG OPPLEVELSER
Viser til sak 31/18 der det ble orientert om arbeid med videre satsing på mat og opplevelser i
fjellområdene. Daglig leder presenterte skissen til en større og langsiktig satsing for å styrke
verdiskaping og næringsutvikling for mat- og opplevelser i fjellområda. Styret ble orientert om
målsetning, mulige samarbeidsaktører og arbeidsprosessen framover.

VEDTAK SAK 42/18
Styret ønsker at prosjektet drøftes med fylkeskommuner og fylkesmenn i medlemsfylkene.

C. DISKUSJONSSAKER
SAK 43/18 NY FJELLOV
Jan Borgenes fra Norges Fjellstyresamband holdt en innledning om arbeidet og innstillingen til
utvalget for ny fjellov. Presentasjonen er sendt ut til styret.

VEDTAK 43/18:
På bakgrunn av diskusjonen i styret skrives et høringssvar fra Fjellnettverket som behandles på
neste styremøte.
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D. VEDTAKSSAKER
SAK 44/18 NYTT MATMANIFEST
Det er som vist til i sak 42/18 et arbeid i gang et arbeid med videre satsing på mat og
opplevelser. I den forbindelse er et manifest for mat og opplevelser i fjellet et av virkemidlene.
Fjellnettverket har tidligere utarbeidet et manifest, men det er ikke tatt i bruk eller signert.
Innholdet i manifestet er drøftet av deltagerbedriftene som skal representere Fjell Norge på
Internationale Grüne Woche og i prosessen kom det fram mange ulike innspill om hva Fjell
Norge bør basere arbeidet på.

VEDTAK 44/18:
Styret mener man bør finne en annen betegnelse enn «manifest».
Daglig leder får fullmakt av styret til å revidere manifestet.

SAK 45/18 VALGKOMITE
Styret i Fjellnettverket ble bedt om ¨å komme med forslag til medlemmer til ny valgkomite.
Forslaget til valgkomite skal legges fram for rådsmøte 2019.

VEDTAK 45/18:
Styret i Fjellnettverket foreslår følgende til valgkomiteen for neste periode:
Ragnhild Aashaug, Dag Lislien, Kjell Berge Melbybråten og Jørund Ruud.

SAK 46/18 OPPGAVER TIL NYE REGIONENE
Stortingsmeldingen Nye oppgaver til regionene ble lagt fram av Kommunal- og
moderniseringsminister Monica Mæland 19.10.2018. Meldingen er en oppfølging av Hagen
utvalgets rapport: Regionreform. Nye oppgaver til fylkeskommunene. Det ble foreslått for styret at
Fjellnettverket skriver et høringssvar som legger vekt på at det må følge tilstrekkelig
økonomiske virkemidler med de nye oppgavene. Det er en forutsetning for at de nye regionene
skal ha en reel mulighet til å utføre samfunnsutviklerrollen.

VEDTAK 46/18:
Fjellnettverket skriver et høringssvar og ber om å delta på høring.

SAK 47/18 FJELLKONFERANSE 2019
Planlegging av Fjellkonferanse 2019 er i gang. Konferansen skal være i Hallingdal og arrangeres
i samarbeid med Hallingdal regionråd. Overordnet tema for konferansen foreslås å være
fjellpolitikk.

VEDTAK SAK 47/18:
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Styret slutter seg til at overordnet tema for fjellkonferansen 2019 er fjellpolitikk. Styret ønsker
at datoen for Fjellkonferansen er 27.-28. mai.

SAK 48/18 MØTEPLAN FOR STYRET I FJELLNETTVERKET
Styremøte 14. februar kl. 10.00- 14.00 i Oslo
Styreseminar 4. -5. april. Hedmark – Tinn, Trysil.
Fjellkonferanse 27. -28 mai
Rådsmøte: 28. mai på Geilo

VEDTAK SAK 48/18
Styret godkjenner møteplan for 2019

SAK 49/18 EVENTUELT
A) Mulighet til samarbeid med kommune i Romania
Kommunen Vatra Dornei i Romania har sendt en invitasjon der de ønsker samarbeid enten som
vennskapskommune eller gjennom mulige EØS prosjekt.

VEDTAK SAK 49/18 A
Forslaget fra Vatra Dornei sendes ut til styret, slik at de kan formidle muligheten videre .
B) Erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt
I Nord-Østerdal har det vært store tap i sauenæringa på grunn av ulv. Klima- og
miljødepartementet har avslått krav om at det skal legges til grunn en tilsvarende
erstatningsordning etter ulveangrepene i Nord- Østerdal som for Oslo, Akershus og Oppland i
2017.

VEDTAK SAK 49/18 B
Styret i Fjellnettverket støtter at det bør være like og rettferdige skadeoppgjør. Ragnhild
Aashaug får fullmakt til å skrive et høringssvar og representerer Fjellnettverket i høringen.
Aashaug orienterer Utmarkskommunes sammenslutning om denne saken.
C) Statskog og festeavgift for private turisthytter
Flere private turisthytter i fjellområdene har en stor økning i festeavgiftene fra Statskog. Det er
gjort et skille mellom DNT hytter og private hytter, der økningen er størst for private
turisthytter. Fjellnettverket bes ta opp denne saken.

VEDTAK SAK 49/18 A
Protokoll styremøte 6. november 2018

side 5

Fjellnettverket tar opp denne saken på styremøte i 2019.

Protokoll styremøte 6. november 2018

side 6

