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Sak nr.: 28/16        Møtedato: 24.10.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet.  

Forslag til vedtak: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

VEDTAK: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 

Snåsa den 25.10.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 29/16        Møtedato: 24.10.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Oppfølging av jegere/jaktkort 

- Bygge-/spillemiddelsøknad Ryplihytta 

- Seterregistrering 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Vedlikehold av hytter og båter før jakta 

- Jaktoppsyn/veiing 

- Kadaverregistreringer 

- Nasjonalparkoppsyn 

- Prosjekt friluftsliv/integrering  

 

Møter/befaringer: 

- Møte Storåsveien 

- Møte med viltnemdformann/kommunen 

- Møte med fjelltjenesten 

- Møte med Statskog 

- Møter angående byggesøknad Ryplihytta 

- Informasjon til Nord Universitet om fiskeprosjeket 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Status på elgjakta og rypejakta hittil 

- Seterregistrering 

- Status på sak etter avslag på krav om erstatning etter vern av statsallmenning 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Søknadsprosess Ryplihytta 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 25.10.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 30/16        Møtedato: 24.10.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Søknad om tilskudd - Grønningsveien 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Fjellveien Imsdal Grønningen SA m/vedlegg 

Saksopplysninger: 

Fjellstyre har mottatt søknad fra fjellveien Imsdal-Grønningen SA om et tilskudd på kr 

400 000,- til opprusting av veien fra Steinkjergården til Grønningen. Det er vedlagt en 

prosjektplan med et stipulert behov på kr 6 mill. for en total opprusting av veien til helårsvei, 

og i finansieringsplanen er Snåsa fjellstyre satt opp med kr 400 00,- bidrag. I tillegg er 

fjellstyret en av de største andelseierne i veien, og det er i finansieringsplanen satt opp en 

egeninnsats på kr 600 000,- som man må påregne blir belastet andelshaverne i veien. 

 

For mer informasjon vises det til vedlagt søknad og prosjektplan. 

 

Vurderinger: 

Grønningsveien er den av fjellveiene på Snåsa som har mest trafikk, men som samtidig har 

grunnlag for såpass stor inntjening gjennom bomavgift at drift og vedlikehold kan holdes på et 

noen lunde nivå. De andre fjellveiene (Storåsveien, Lurudalsveien og Roktdalsveien) har 

betydelig lavere bominntekter, men minst like stort behov for vedlikehold og utbedringer. 

 

Fjellstyre har i alle år prioritert å gi støtte til fjellveiene, varierende etter tiltak, søknad og 

budsjett. For fjellstyre vil det være særlig viktig å støtte de fjellveiene som har minst 

inntjeningsgrunnlag, men som likevel er avgjørende for å sikre adkomsten til 

statsallmenningene. I tillegg til ordinære utbedringer og vedlikehold har vi de siste årene hatt 

flere omganger med flomskader som har medført betydelige kostnader, og der fjellstyret har 

bidratt for å få utbedret skadene. 

 

Fjellstyre bidrar til fjellveiene etter årlig budsjett og søknader. En enkeltsøknad på kr 

400 000,- faller utenfor de budsjettrammer som er lagt for 2016, og vil medføre en betydelig 

reduksjon i fjellstyrets egenkapital om den innvilges. Dette må sees opp mot øvrige 

investeringsbehov som fjellstyret har i statsallmenningen. 

 

Det er positivt at det planlegges en utbedring av Grønningsveien. Slik finansieringsplanen er 

satt opp er det imidlertid lite realistisk å se for seg at alle aktørene blir med på dette med 

oppsatt beløp, slik at en totalutbedring kan gjøres i løpet av 2 år. I prosjektplanen er det 

imidlertid oppsatt en prioritert liste med enkelttiltak på veien. Det vil være naturlig for 

fjellstyre å bidra i disse tiltakene, men dette må skje innenfor fjellstyrets årlige 

budsjettrammer og med tanke på at støtten til de øvrige fjellveiene ikke skal rammes. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre ønsker å bidra med støtte til utbedring av Grønningsveien, men har ikke 

anledning til å gå inn med et enkeltbeløp på kr 400 000,-. Fjellstyret må forholde seg til årlige 
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budsjett og imøteser søknader fra veiforeninga om mindre beløp ut fra prioriterte tiltak det 

enkelte år. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og styret framsatte følgende omforente forslag til vedtak; 

 

1. Snåsa fjellstyre bevilger kr 200 000,- til dugnad i forbindelse med opprusting av 

fjellveien Imsdal-Grønningen. Dette forutsetter at det skaffes en samlet finansiering på 

minimum 3 mill. kr til dugnaden. 

2. Dersom arbeidet med å skaffe finansiering ikke lykkes, bes styret i fjellveien om å 

komme tilbake til fjellstyret med ny tiltaksplan og søknad. 

 

VEDTAK: 

1. Snåsa fjellstyre bevilger kr 200 000,- til dugnad i forbindelse med opprusting av 

fjellveien Imsdal-Grønningen. Dette forutsetter at det skaffes en samlet finansiering på 

minimum 3 mill. kr til dugnaden. 

2. Dersom arbeidet med å skaffe finansiering ikke lykkes, bes styret i fjellveien om å 

komme tilbake til fjellstyret med ny tiltaksplan og søknad. 

 

 

 

Snåsa den 25.10.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 31/16        Møtedato: 24.10.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 010.0 

Forslag til godtgjørelse for styrearbeid i fjellstyret – ny behandling 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 7 

Saksdokumenter: 

- Fjellstyresak 15/16 (ikke vedlagt) 

- Gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Snåsa kommune.  

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyremedlemmene skal ha godtgjørelse for arbeidet i fjellstyret. Godtgjørelsen blir fastsatt 

av kommunestyret etter forslag fra fjellstyret. 

 

Fjellstyret gjorde i sak 15/16 vedtak med forslag til nye satser for godtgjørelse til 

fjellstyremedlemmer. Forslaget bygget på det man trodde var gjeldende satser for folkevalgte i 

Snåsa kommune. Snåsa kommune hadde imidlertid ikke oppdatert sine hjemmesider slik at de 

satsene som lå ute på kommunens hjemmesider, og som ble brukt som grunnlag i saken, ikke 

var gjeldene lengre. De satsene som lå ute hadde blitt revidert og redusert, uten at det var 

oppdatert. 

 

Fjellstyrets sak 15/16 ble oversendt kommunen for behandling, men saken ble trukket av 

fjellstyrets styreleder da feilen ble oppdaget. Saken tas derfor opp til ny behandling i 

fjellstyret. 

 

Følgende satser er brukt for fjellstyremedlemmer i forrige valgperiode: 

 

Ledergodtgjørelse:   kr 8 650,- pr år 

Møtegodtgjørelse:   Alle fjellstyremedlemmer kr 480,- pr  møte. 

Kjøregodtgjørelse:  Over 4 km – statens satser pr km. 

Tapt arbeidsfortjeneste:  Heldagsmøte (over 5 t.): kr. 1 250,- 

Møter under 5 t. - kr 167,- pr time. 

Utlegg utover denne godtgjørelse legitimeres. 

 

Fjellstyret gjorde i sak 15/16 vedtak om å forslå følgende nye satser for fjellstyret: 

 

Fjellstyreleder:     kr. 9 950,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    550,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 440,- pr dag (for møter over 5 timer). 

      kr. 1 440,-/7,5 (kr. 192,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 
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Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

Følgende satser er nå gjeldende for folkevalgte i Snåsa kommune: 

 

Utvalgsleder, gruppe 1:   kr. 8 650,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    480,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 250,- pr dag (for møter over 5 timer). 

      kr. 1 250,-/7,5 (kr. 167,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

Vurdering: 

Det har vært tradisjon for at godtgjørelsene til fjellstyremedlemmene har fulgt nivået for 

folkevalgte i kommunen. Snåsa kommune har for inneværende valgperiode redusert sine 

satser for godtgjørelse til de folkevalgte som ledd i kommunens innsparingstiltak. 

 

Fjellstyret er ikke forpliktet til å følge kommunens satser. Mange fjellstyrer gjør det og noen 

har egne satser. Poenget med at kommunestyret skal fastsette fjellstyrets satser er at dersom 

det ikke er midler igjen i fjellkassen, er kommunen forpliktet til å dekke 

fjellstyremedlemmenes utgifter. 

 

Fjellstyret må ta stilling til om de ønsker å opprettholde sitt vedtak i sak 15/16 eller om de 

ønsker å oppheve dette vedtaket og foreslå nye satser. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og styret ønsket å følge gjeldende satser for folkevalgte i kommunen. 

Styret framsatte derfor følgende omforente forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak i sak 15/16 oppheves. 

 

2. Fjellstyret foreslår følgende godtgjørelser til fjellstyret, i henhold til gjeldende satser 

for folkevalgte i Snåsa kommune: 

 

Fjellstyreleder:     kr. 8 650,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    480,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 250,- pr dag (for møter over 5 timer). 
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      kr. 1 250,-/7,5 (kr. 167,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre ønsker å følge satsene for folkevalgte i Snåsa kommune, og gjør følgende 

vedtak: 

 

1. Vedtak i sak 15/16 oppheves. 

 

2. Fjellstyret foreslår følgende godtgjørelser til medlemmer fjellstyret, i henhold til 

gjeldende satser for folkevalgte i Snåsa kommune: 

 

Fjellstyreleder:    kr. 8 650,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    480,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 250,- pr dag (for møter over 5 timer). 

      kr. 1 250,-/7,5 (kr. 167,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

 

 

 

Snåsa den 25.10.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 32/16        Møtedato: 24.10.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Søknad om tilskudd – Ismenningen Fjellstuggu AS 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Ismenningen Fjellstuggu AS 

Saksopplysninger: 

Saken kom til fjellstyrekontoret samme dag som fjellstyret skulle ha møte, og saken ble tatt 

opp under eventuelt. 

 

Ismenningen Fjellstuggu AS søker om tilskudd fra fjellstyret på kr 10 000,- i forbindelse med 

vedlikeholdsarbeider som ble utført på bygget i 2016. 

 

Styrets behandling: 

Før fjellstyre startet behandling av saken ba Bjørn Inge Ånonli om å få vurdert sin habilitet, da 

han er styreleder i Ismenningen Fjellstuggu AS. Ånonli ble kjent inhabil, og nestleder Vigdis 

H. Belbo ledet behandling av saken. 

 

Saken ble diskutert og styret framsatte følgende omforente forslag til vedtak: 

 

Snåsa fjellstyre innvilger et tilskudd på kr. 10 000,- til Ismenningen Fjellstuggu AS i 

forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider på bygget. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre innvilger et tilskudd på kr. 10 000,- til Ismenningen Fjellstuggu AS i 

forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider på bygget. 

 

 

 

Snåsa den 25.10.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


