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STYRELEDER HAR ORDET 

 
Fjellregionsamarbeidet skal være en aktiv deltaker og 

leverandør i regionalpolitiske diskusjoner som fremmer 

utviklingen av fjellområda i Sør-Norge.   

Den kommende satsinga på fjellområda er resultat av et 

langvarig påtrykk og arbeid fra Fjellregionsamarbeidet og våre 

medlemmer. Det viser at det lønner seg å stå samlet og jobbe 

langsiktig. Dette var også vårt viktigste innspill til distrikts- og 

regionalmeldinga i 2012.  

Landbruk og reiseliv er de to største næringsveiene i fjellområdene, og disse dannet 

grunnlaget for vårt innspill til jordbruksforhandlingene.  Vi ønsker å opprettholde og utvikle 

utdanningstilbudet for fjellandbruket og er pådriver for finansiering av fjellfagskole. Vi deltar 

aktivt i arbeidsgruppa, og 1. fase utredning av fjellfagskole er godt i gang. Forprosjektet for 

mat og reiseliv som startet i 2012, er nå er under avslutning, og vi venter spent på 

fortsettelsen. 

Fjellregionsamarbeidet er aktivt med i nasjonal brukergruppe i Østlandsforsknings sitt 

fjellforskningsprosjekt, noe som gir oss verdifull kunnskap til videre arbeid i 

Fjellregionsamarbeidet. 

Internasjonalt samarbeid er viktig for å fremme innovasjon i fjellområda og representerer et 

område hvor Fjellregionsamarbeidet har store muligheter for utvikling. De norske 

styrerepresentantene i Euromontana ble i 2012 gitt observatørstatus i styret for 

Fjellregionsamarbeidet 

Rådsmøtet i 2012 markerte begynnelsen på en ny valgperiode, hvor styreledelse og 

sekretariat ble flyttet til Oppland fylkeskommune. De siste årene har det blitt jobbet mye 

med å få de formelle rammene rundt arbeidet på plass.  Fondsmidlene som vi har 

opparbeidet som arrangør av Euromontanakonferansen i 2010, gjør at vi har muligheter til å 

løfte Fjellregionsamarbeidet i tiden fremover. Fjellregionsamarbeidet hadde i 2012 

medlemmer fra 5 fylkeskommuner, 4 regionråd og 6 kommuner, og vi har stor tro på at vi 

skal utvide samarbeidet i året som kommer. 

Jeg vil til slutt takke sekretariatet, våre medlemmer og andre samarbeidspartnere for godt 

samarbeid i 2012. 

 

Gro Lundby 

Styreleder  



FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE  
Fjellregionsamarbeidet arbeider for levende og livskraftige fjellbygder. Fjellregionsamarbeidet er 

pådriver for en politikk som siker at ressurser og verdier i fjellområdene gir grunnlag for utvikling og 

trivsel i fjellbygdene. Fjellregionsamarbeidet arbeider gjennom  

o å være en aktiv deltaker og leverandør i regionalpolitiske diskusjoner 

o å formidle kunnskap om fjellområdene 

o å delta aktivt i internasjonalt samarbeid 

ORGANISERING 

Rådet 2012-2016 

Rådet er øverste organ i Fjellregionsamarbeidet.  Medlemmene velger representanter med 

personlige vararepresentanter til Rådet. Funksjonstida er 4 år og tilsvarer valgperioden. 

Buskerud fylkeskommune 

Tor Grøthe (Frp)  

Solveig Håtveit  

Markegård (Krf) - vara  

Steinar Berthelsen (Ap)  

Nancy Amundsen(Ap) – vara  

 

Hedmark fylkeskommune 

Dag Rønning (Sp)  

Heidi Lundstedt (H) – vara  

Torill Tjeldnes (Ap) 

Terje Hoffstad (Ap)-vara  

 

Oppland fylkeskommune 

Gro Lundby (Ap)  

Kjetil Lundemoen (Ap) – vara  

Eivind Brenna (V)  

Jørand Ødegård Lunde (H) – vara  

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Anders Ryssdal (Sp)  

Eva Hage Solstad (Ap) – vara  

Monica Finden (H)  

Jon Ove Lomheim (V) – vara  

 

 

 

 

 

Telemark fylkeskommune 

Jørund A. Ruud (Ap)  

Beate Marie Dahl Eide (Sp) – vara  

Thorleif Vikre (Frp)  

Gunn Marit Helgesen (H) – vara  

 

Fjellregionen Hedmark/Sør-

Trøndelag  

Svein Borkhus (Ap)  

Ragnhild Aashaug (Sp)- vara 

Egil Eide (Sp)  

Hans Vintervold (Ap)- vara 

 

Hallingdal 

Ivar Brevik (Sp)  

Tony Kjøl (H) - vara  

Oddvar Grøthe (Sp) 

Tor Egil Buøen (Bygdeliste)- vara 

 

Regionrådet for  

Nord-Gudbrandsdal 

Bengt Fasteraune (Sp)  

Hanne Alstrup Velure (H) – vara  

Bjarne Eiolf Holø (Sp)  

Anne-Lise Marstein (Ap) – vara  

 

 

 

 

Valdres Natur- og kulturpark 

Jan Arild Berg (Sp)  

Inger Torun Klosbøle (Ap)- vara  

Kjell Berge Melbybråten (Ap)  

Kåre Helland (Sp) - vara   

  

 

Krødsherad kommune 

Olav Skinnes (Bygdelista)  

Per Kristensen (H) -  (vara)  

 

Hjartdal kommune 

Sven Tore Løkslid (Ap)  

Vara ikke oppnevnt  

 

Rollag kommune 

Dag Lislien (Sp)  

Per Torstein Hellumbråten(H) - vara  

 

Tinn kommune 

Steinar Bergsland (H)  

Birger Hovden (Ap) – vara 

 

Vinje kommune 

Arne Vinje (SV)  

Jon Rikard Kleven (Sp) – vara 

 

 

 



 

Styret 2012-2016 
Styret i FRS består av en representant fra hver fylkeskommune, to representanter fra kommunene og 

to fra kommuneregionene, med personlige varamedlemmer.  Styreleder og nestleder velges for en 

periode på 2 år. Styret har ansvar for den daglige ledelsen av FRS. Styret 

har i 2012 hatt 5 styremøter og behandlet 42 saker.

 

 

       

Gro Lundby    Arne Vinje    Kjell Berge Melbybråten 

Styreleder    Nestleder    Valdres Natur- og  

Oppland fylkeskommune  Vinje kommune    kulturpark 

 

 

       

Svein Borkhus    Tor Grøthe    Dag Lislien 

Fjellregionen Hedmark/   Buskerud fylkeskommune  Rollag kommune 

Sør-Trøndelag  

       

Jørund A. Ruud    Anders Ryssdal    Dag Rønning 

Telemark fylkeskommune  Sogn og Fjordane fylkeskommune Hedmark fylkeskommune 

 



Administrativ gruppe      
Alle medlemmer skal ha en administrativ kontaktperson. Hvert medlem er ansvarlig for at det blir 

satt av tilstrekkelige ressurser til at denne personen kan følge opp arbeidet i Fjellregionsamarbeidet.  

Administrativ gruppe er satt sammen av en representant for hver av medlemmene som er 

representert i styret, og fungerer som et felles sekretariat i tillegg til hovedsekretariatet.  

Hovedsekretariatet leder gruppa.  

 

Administrativ gruppe har hatt 4 møter i 2012/13. Møtene gjennomføres av praktiske årsaker stort 

sett i Oslo. Administrativ gruppe møter også på styremøtene.  

 

Gruppa har bestått av: 

 

 Torunn Kornstad, Hedmark fylkeskommune 

 Thrond Kjellevold, Telemark fylkeskommune 

 Sissel Kleven, Buskerud fylkeskommune (Tore Gilhuus fra 2013) 

 Anne Marie Sveipe, Oppland fylkeskommune (Ola Idar Løkken fra mai 2013)   

 Dorthe Huitfeldt, Vinje Kommune 

 Kjell Arne Berntsen, Valdres Natur- og kulturpark (til mars 2013) 

 Jan Erik Innvær, Kongsbergregionen 

 Joar Helgheim, Sogn  og Fjordane fylkeskommune 

 Rune Jørgensen, Fjellregionen i Hedmark/Sør-Trøndelag 

 

Sekretariat: 
I april 2012 ble ansvaret for sekretariatet flyttet  over til Oppland fylkeskommune. Monica Eriksson 

ble ansatt i 100% stilling fra 1. juni 2012, og er tilknyttet regionalenheten i Oppland fylkeskommune. I 

tillegg kommer andre tjenester, slik som regnskapsføring, trykking, IKT-tjenester m.m. 

  



 

I tillegg til årsmøtesaker kom 

statssekretær Tvinnereim fra KRD. Hun 

orienterte om den nye 

distriktsmeldinga, og fikk med innspill 

om fjellpolitiske tiltak tilbake.  

Foto: Torunn Kornstad 

GJENNOMFØRTE AKTIVITETER 2012 
 

Handlingsprogrammet 
Handlingsprogrammet ble vedtatt under rådsmøtet i februar. I 

fortsettelsen er gjennomførte aktiviteter I tråd med dette kort beskrevet. 

Styret vedtok på sitt konstituerende møte å spisse fokus for året på 

følgende områder; 

 Reiseliv 

 Bruk og vern 

 Samferdsel 

 

Rådsmøte 2012 

Det året det er valg skal rådsmøtet gjennomføres innen utgangen av 

februar, og ble i 2012 arrangert på Bristol Hotel i Oslo 16. februar.  På 

rådsmøtet deltok totalt 23 personer, hvorav 15 stemmeberettigede.  

Rådsmøtet vedtok at sekretariatet følger leder, og lokaliseres derfor i 

Oppland fylkeskommune, da Gro Lundby ble valgt til styreleder. Arne Vinje 

ble gjenvalgt som nestleder. Sekretariatet ble vedtatt utvidet til 150%  

stilling. Styret ble gitt fullmakt til å bruke av egenkapital/prosjektfond for å 

sette i gang prosjekter i samarbeid med andre. Det ble gjort endringer i 

vedtektene til Fjellregionsamarbeidet. Alle styremedlemmer har fått 

personlige varamedlemmer, og rådet og styret er vedtaksføre når minst 

2/3 av medlemmene er representert.  I tillegg til årsmøtesaker kom 

statssekretær Tvinnereim fra KRD. Hun orienterte om den nye 

distriktsmeldinga, og fikk med innspill om fjellpolitiske tiltak tilbake. 

 

Årskonferansen 
Årskonferansen 2012 ble arrangert i Morgedal i Telemark den 9.-11. mai. 
Programmet for konferansen hadde følgende tre hovedtema: 

 Forvaltningsmodeller for nasjonalparker 
 Samfunnsutvikling i fjellregionene 
 Næringsutvikling i fjellregionene 

 

  



Generell fjellpolitikk 

 

Fjellregionsamarbeidet arbeider for å få gjennomslag for tiltak som er spesielt viktige for 

fjellområdene. Sommeren 2012 sendte vi innspill til ny distrikts- og regionalmelding til KRD.  I lang tid 

har vi arbeidet for et verdiskapingsprogram for fjellområdene i Sør-Norge, og vi er derfor svært 

fornøyd med at KRD har satt av 10 millioner kroner årlig til ei femårig satsing på fjellområdene for å 

styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene. Oppfølging av mulighetene 

innenfor denne satsinga blir viktig i tida framover. 

Styrking av nettverk og samarbeid i fjellområda. 

Kommunal- og regionaldepartementet iverksetter en spesiell innsats for å styrke grunnlaget for 

næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene. Innsatsen skal medvirke til å bygge opp 

kompetanse, nettverk, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet på tvers av fylkene i 

fjellområdene. Det er satt av 10 mill. kroner i tilskudd til fylkeskommunene i 2013. Satsinga skal etter 

planen vare i fem år. Oppland fylkeskommune har fått ansvaret for forvaltninga av midlene. 

 

Næringsutvikling i fjellområda 

 

Næringsutvikling i og rundt verneområde 

Næringsutvikling i og rundt verneområdene med fokus på bruk og vern har vært sentralt i arbeidet til 

Fjellregionsamarbeidet det siste året. Vi ønsker at det skal bli enklere å drive næringsvirksomhet i og 

rundt verneområdene, og hadde dette som tema på årskonferansen.   

Fjellregionsamarbeidet deltar i «nasjonal brukergruppe» i forskningsprosjektet som gjennomføres av 

Østlandsforskning i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, NTNU, Institutt for geografi, Norut 

Tromsø, Umeå Universitet, University of Highlands and Islands, Centre for Mountain Studies, 

Skottland, Monturban, Sveits og International Amenity Migration Centre, Canada/USA.  Formålet 

med nasjonal brukergruppe er nettopp å kunne belyse funn fra eksempelkommunene i et mer 

generelt perspektiv. Det gjennomføres casestudier i utvalgte kommuner i de fire fjellområdene 

Hardangervidda (Tinn/Vinje), Jotunheimen/Breheimen/Reinheimen (Lom/Skjåk), Blåfjella-

Skjækerfjella (Lierne) og Nord-Troms (Nordreisa). 2012 ble brukt til empiriske studier, i 2013 blir det 

gjort teoretiske vurderinger, og i løpet av 2014 kommer konklusjonene.  

 

Brukergruppa har i tillegg til FRS deltakelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges 

Fjellstyresamband, Rådet for nasjonalparkkommuner, Direktoratet for naturforvaltning, Statens 

naturoppsyn, Statskog, Friluftslivets fellesorganisasjon m.fl. Prosjektet har tre hovedtemaer: 

·         Reiseliv/rekreasjon 

·         Planlegging og forvaltning av verna områder 

·         Deltakelse og innflytelse 

Fellesgodefinansiering/infrastruktur  

I 2009 startet det opp et pilotprosjekt for opprettelse og utprøving av en ordning for frivillig 

fellesgodefinansering.  Lofoten, Narvik, Valdres, Trysil og Indre Nordfjord har vært piloter i 

prosjektet. Pilotene avsluttet sitt arbeid høsten 2012. Så snart sluttrapporten med erfaringer og 



 

 

 

 

 

 

 

Engasjerte deltakere på 

fremtidsverksted for mat og reiseliv 

6. nov. 2012. Foto: Monica Eriksson

 

verktøy blir tilgjengeliggjort i løpet av 2013, vil Fjellregionsamarbeidet ta opp til vurdering hva vi 

gjør videre. 

Reiseliv  

Etter at stortingsmeldinga for reiselivet kom i april, nedsatte NHD et 

strukturutvalg  med arbeidsgrupper for hver enkelt landsdel. 

Fjellområdene er godt representert, med aktører både fra 

reiselivsnæringa, fylkeskommuner, kommuner og destinasjonsselskap. 

De fleste fylkene blir berørt av diskusjonen om hvordan de bør dele 

fylkene på ulike landsdelsselskap slik at de får en naturlig produktprofil. 

Arbeidsgruppene skal komme fram til et utkast til forretningsplan. Mht. 

eierstruktur diskuteres fordelingen mellom offentlig og privat eierskap. 

Fjellregionsamarbeidet har fulgt arbeidet med organisering av reiselivet 

i Fjell-Norge tett, og håper på en raskere framdrift enn det som er 

signalene pr. april 2013. 

Landbruk 

Vi ønsker å sette fokus på fjellandbruket og foredling i fjellområda. 

Fjellregionsamarbeidet sendte innspill til jordbruksforhandlingene 

2013. Det ble der fokusert på behovet for finansiering av 

fjellfagskolene. Det ble også satt fram ønske om et utviklingsprosjekt 

for fjellandbruket tilsvarende det som nå er satt i gang for arktisk 

landbruk, med bakgrunn i prosjektet det arbeides med å sette i gang 

innen fjellmat og reiseliv. 

Områderettet innsats til fjellområdene 

I områderettet innsats ble det i landbruksoppgjøret 2013 avsatt 6 mill. 

kroner årlig til en treårig satsing på fjellandbruket fra 2014. Midlene 

fordeles på to samarbeidsprosjekt, og ett av fylkesmannsembetene i 

hvert samarbeidsområde vil få et koordinerende ansvar for satsingen 

opp mot de øvrige fylkesmannsembetene, samt aktuelle 

fylkeskommuner, næringsorganisasjoner, kunnskaps- og 

kompetansemiljøer og evt. andre aktører. Satsingen må sees i 

sammenheng med Kommunal- og regionaldepartementets satsing 

rettet mot fjellområdene, og arbeidet med Nasjonal strategi for 

verdiskaping på natur- og kulturarven.  

Lokalmat fra fjellområda 

Fjellregionsamarbeidet skal arbeide for å bedre markedstilgangen for 

fjellmat, nettverks- og kompetansebygging og greie ut mulighetene for 

ei merkeordning for lokalprodusert fjellmat. 

I 2012 ble det startet opp et forprosjekt med arbeidstittel «mat og 

reiseliv i FjellNorge» for å vurdere innhold og nødvendige ressurser til 

ei slik satsing.  I den forbindelse ble det i november gjennomført et 

framtidsverksted med bred deltakelse både fra matnettverk, 



destinasjonsselskap, forskning, fylkesmenn og andre interessenter, for å få fram næringenes behov 

for videre satsing. Solveig Svardal fra Telemarksforskning var prosessleder på samlinga.  

Naturbruksutdanning i fjellregionene  

Fjellregionsamarbeidet arbeider for å opprettholde og utvikle utdanningstilbudet for fjellandbruket. 

Fjellregionsamarbeidet deltok i utredningsgruppa for etablering av fjellfagskole. Fagskolen Innlandet 

er nå i gang med den første fasen i ei utredning for fjellfagskolen.   

 

Samferdsel og infrastruktur 

 

Nasjonal transportplan 

Fjellregionsamarbeidet sendte innspill til Nasjonal transportplan. Målet er å bedre samferdselen i 

fjellområdene gjennom bedre og tryggere veier, og å sikre jernbanetilbudet. Samferdsel har stor 

betydning for om vi klarer å trekke til oss næringsliv og arbeidskraft, om bosettingen opprettholdes 

og om reiselivet får vilkår som gjør det attraktivt for å tiltrekke seg gjester. De viktigste 

utfordringsområder som ble pekt på for å oppnå målsetting om bosetting, verdiskaping og 

arbeidsplassen var avstandsulempene, fylkesveger, jernbane, tømmerterminaler, luftfart, reiseliv, 

bompenger og kollektivtransport. 

Postens omdelingsplikt 

Posten oppfatter sin konsesjon slik at de ikke har plikt til å levere post på ruter med få husstander. 

Dette synspunktet er omstridt, og saken går nå i rettsapparatet.  

Digital dividende 

I samarbeid med Kongsbergregionen ba Fjellregionsamarbeidet Samferdselsdepartementet legge til 

rette for en samordnet beslutning om bruk av Nødnetts master, bruk av den ”Digitale Dividende”, 

tildeling av lave frekvensområder og Nasjonal Roaming for utbygging av nye generasjoner mobilnett i 

distriktene. Dette for å sikre vesentlig bedre dekning og kvalitet i mobilnettene i distrikts-Norge. Vi ba 

staten stille dette som betingelser for deltagelse i auksjonen om den digitale dividende, samt at 

muligheten for å tildele de laveste frekvensområdene til distriktene også blir utnyttet ved senere 

auksjoner i 800, 900 og 1800 MHz-båndene. 

 

Folketallsutvikling 

 
Det er viktig å øke tilflytting og stabilisere folketallet i fjellregionene, og å finne gode eksempler på 

vellykkede metoder for å tiltrekke seg innbyggere. Fjellregionsamarbeidet har fulgt lokale og 

internasjonale prosjekter innenfor dette området.  Både Hedmark og Buskerud deltok i prosjektet 

Padima, som hadde fokus på nettopp dette. På årskonferansen i 2012 ble sluttresultatene fra 

prosjektet formidlet.  Prosjektet gir flere eksempler på vellykkede metoder for å trekke til seg 

innbyggere.  

 



 

 

FRS sine rollups – her på 

jubileumskonferansen til 

Fjellstyresambandet. 

 Brosjyre på engelsk og norsk. 

 

De norske styremedlemmene i 

Euromontana . Fra venstre: Jon-Andreas 

Kolderup fra Buskerud fylkeskommune, 

Åshild Johanne Høivik Kjelsnes fra Sogn og 

Fjordane fylkeskommune og Eivind Brenna 

fra Oppland fylkeskommune 

 

Administrative satsinger 

 

Medlemsverving 

FRS har som mål å øke medlemsantallet med 1 fylkeskommune, 3 

enkeltkommuner og 1 region, men har i 2012 hatt mindre fokus på dette 

enn tidligere år. Fyresdal kommune meldte seg ut av samarbeidet fra 

1.1.2013. 

 

Fjellregionsamarbeidet.no og Facebook. 

Målet med nettsida er å gi bedre og mer synlig kommunikasjon av målet 

for og arbeidet i FRS. I løpet av året ble sida flyttet over til ny og enklere 

plattform. 

Fjellregionsamarbeidet har også egen facebookside.  

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke sin administrative 

kontaktperson og få distribuert nyheter fra egen kommune/region/fylke 

som er relevante for aktivitetene i FRS.  

Brosjyre og profileringsmateriell  

I forbindelse med Euromontanakonferansen i 2010 ble det utformet 

brosjyrer og produsert «rollups» for Fjellregionsamarbeidet på norsk og 

engelsk.  

Samarbeid med andre organisasjoner  

Fjellregionsamarbeidet samarbeider med andre organisasjoner med 

tilknyttede fokusområdet. I løpet av året hadde vi et felles styremøte med 

Utmarkskommunens Sammenslutning (USS), hvor det ble bestemt at 

erfaringsutveksling skal være fast post i styremøtene. 

Vi deltok på Fjellstyresambandets jubileumskonferanse med stand, og på 

nasjonalparkkommunenes årskonferanse.  

Hos Distriktssenteret har vi fått en fast kontaktperson. Vi ser at 

Distriktssenteret har en viktig rolle i å formidle de gode eksemplene også 

fra fjellområdene.   

Gjennom vårt arbeid har vi jevnlig kontakt med departementene. 

Euromontana – internasjonalt arbeid 

Etter valgene i 2012 er ikke lenger noen av de norske styremedlemmene i 

Euromontana styremedlemmer i Fjellregionsamarbeidet. For å sikre god 

kontinuitet og sammenheng i arbeidet vedtok styret å gi de norske 

styremedlemmene i Euromontana observatørstatus på styremøtene.  

Den 8. European Mountain Convention og Euromontanas 

generalforsamling 2012 gikk av stabelen i Chambéry i Frankrike, og hadde 

ungdom som hovedtema. De tre ungdommene som deltok fra Buskerud 

og Hedmark var aktive og engasjerte, og gjorde et godt inntrykk. 



VEDLEGG 

Vedtekter pr. 16.02.12  

 

DEL 1 FØREMÅL 

 

§ 1 Fjellregionsamarbeidet 

Fjellregionsamarbeidet er eit politisk nettverk for område i Sør-Noreg der fjellet er ein viktig del av 

ressursgrunnlaget. 

 

 

§ 2 Rettsleg grunnlag 

Fjellregionsamarbeidet er eit politisk nettverk, og er ikkje ein sjølvstendig juridisk person. 

 

 

§ 3 Føremål og virkeområde 

Fjellregionsamarbeidet arbeider for levande og livskraftige fjellbygder. 

 

Fjellregionsamarbeidet er pådrivar for ein politikk som sikrar at ressursar og verdiar i fjellområda gjev 

grunnlag for utvikling og trivnad i fjellbygdene. 

 

Fjellregionsamarbeidet arbeider gjennom  

- å vera ein aktiv deltakar og leverandør i regionalpolitiske diskusjonar 

- å formidle kunnskap om fjellområda 

- å delta aktivt i internasjonalt samarbeid 

 
 

DEL 2 MEDLEMSKAP 

 

§ 4 Medlemskap 

Fjellregionsamarbeidet er ope for kommunar, regionråd/kommuneregionar og fylkeskommunar som 

vil arbeide for livskraftige fjellbygder. 

 

 

§ 5 Opptak av medlemar 

Styret handsamar søknader om medlemskap.  

Dersom styret avviser ein slik søknad, skal denne handsamast av Rådet for endeleg avgjerd. 

 

 

§ 6 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten blir fastsett av Rådet. 

 

 



§ 7 Utmelding 

Utmelding skjer skriftleg til styret. Dersom utmeldinga skjer seinare enn 01.10. må medlemen betala 

full kontingent for det påfølgjande året. 

Ein medlem som ikkje har betalt medlemskontingent for to påfølgjande år er automatisk utmeldt. 

 
 

DEL 3 ORGANISERING 

 

§ 8 Rådet for Fjellregionsamarbeidet 

 

a) Samansetjing 

    Rådet er det høgaste organet i Fjellregionsamarbeidet.  

    Medlemane veljer representantar med personlege vararepresentantar til Rådet.  

    Rådet er vedtaksført når minst ⅔ av representantane er til stades. 

    Fylkeskommunar og regionråd/kommuneregionar har to representantar kvar, medan kommunar 

    har éin representant kvar. 

    Funksjonstida er 4 år, og tilsvarar valperioden. 

 

 

b) Myndigheit og oppgåver 

 

    Rådet har møte minst ein gong årleg. Det handsamar årsmøtesaker og andre innkomne saker. 

  

    På årsmøtet handsamast: 

- årsmelding og rekneskap 

- handlings- og økonomiplan 

- budsjett for kommande år, inkludert fastsetjing av medlemskontingent 

- endring av vedtektene 

- val av styre- og varamedlemar  

- val av leiar 

- val av nestleiar 

 

    Rådet vel styre på fyrste møte etter kommunevalet. Dette møtet skal vera innan utgangen av      

    februar. 

    Innkalling til møte i Rådet skal skje med varsel på minst tre månader. 

 

  



 

§ 9 Styret for Fjellregionsamarbeidet 

 

a) Samansetjing  

Styret er sett saman av ein representant frå kvar fylkeskommune, to representantar frå 

kommunane og to frå kommuneregionane, med personlege varamedlemar. 

Styremedlemane blir valde av det fyrste årsmøtet etter kommunevalet, og dei fungerer i 4 år. 

Leiar og nestleiar for styret blir valde av Rådet for ein periode på 2 år.  

Styret konstituerer seg elles sjølv. 

Styret oppnemner valkomité. 

Styret er vedtaksført når minst ⅔ av medlemane er til stades. 

 

b) Myndigheit og oppgåver 

Styret har delegert myndigheit frå Rådet i alle løpande saker gjennom året, og kan uttale seg på 

vegne av FRS. 

Styret er ansvarleg for den daglege leiinga av Fjellregionsamarbeidet. 

Ved likt stemmetal i styret har leiaren dobbeltstemme. 

Styret kan delegere vedtaksfullmakter til leiaren. 

 

 

§ 10 Sekretariat  

Rådet vedtar omfang og lokalisering av sekretariatet for Fjellregionsamarbeidet. 

 

 

§ 11 Administrative ressursar 

Alle medlemar skal ha ein administrativ kontaktperson. 

Kvar medlem er ansvarleg for at det blir sett av tilstrekkelege ressursar til at denne personen kan 

følgje opp arbeidet i Fjellregionsamarbeidet. 

Administrativ arbeidsgruppe er sett saman av ein representant for kvar medlem som er representert 

i styret. Sekretariatet leiar gruppa. 

 

 

§ 12 Vedtektsendringar 

Forslag om endringar av vedtektene skal handsamast av Rådet. Forslaga skal sendast ut til 

medlemane minst to månader før møtet. 

Ei endring av vedtektene krev 2/3 fleirtal. 

 

 

§ 13 Oppløysing av Fjellregionsamarbeidet 

Forslag om oppløysing av Fjellregionsamarbeidet skal handsamast i Rådet. Eit vedtak om oppløysing 

krev 2/3 fleirtal. 

Eigenkapitalen skal ved oppløysing av nettverket fordelast på medlemane etter den same 

fordelingsnøkkelen som ved innbetaling av kontingent. For at ein medlem skal kunna få utbetalt sin 

del av eigenkapitalen, må han ha betalt kontingent ved siste innkreving. 
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