
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 20/20        Møtedato: 16.06.20 

      

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

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 17.06.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 21/20        Møtedato: 16.06.20 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Administrasjon av småviltjakta 

- Administrasjon av elgjakta 

- Forvaltningsplan småvilt 

- Løpende henvendelser epost og tlf 

- Vurderinger /tiltak ifm covid-19 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Kadaverregistreringer 

- Bestandsregistrering jerv/bjørn 

- Hyttedrift 

 

Møter/befaringer: 

- Oppsynsmøte med politiet m.fl. 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Regnskapsgjennomgang pr juni 2020 (framlegges i møtet) 

- Spillemidler og grunneierfondsmidler 

- Bemanningssituasjon i fjellstyret 

- Tiltak ifm fjellstyrets drift og covid-19 

- Fornying/opphør av beiteavtaler mm 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Salg av Ismenningen Fjellstuggu AS 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 17.06.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 22/20        Møtedato: 16.06.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Forvaltningsplan småvilt 2020-2023 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 23 

Saksdokumenter: 

- Forslag til forvaltningsplan småvilt 2020-2023  

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret forvalter jakt og fiske på statsallmenningene på vegne av de bruksberettigede. 

Rammene for dette er lagt i fjelloven m/forskrift. I tillegg kommer naturmangfoldlovens 

bestemmelser om forvaltning av arter og natur. 

 

I fjellstyrets årsplan for 2020 er det nedfelt å lage en flerårig forvaltningsplan for småvilt på 

statsallmenningen, hvor blant annet målsetninger, ressurser og tiltak er beskrevet. Planen skal 

danne grunnlaget for den praktiske forvaltningsjobben som fjellstyrets administrasjon utfører. 

Planen skal også være forankret hos Snåsa kommune, slik at bestemmelsene i fjelloven om 

kommunens uttalelsesrett, er ivaretatt. Det legges opp til en 4-årig plan, slik at den i 

utgangspunktet revideres en gang pr valgperiode. 

 

Forslag til forvaltningsplan sendes viltnemda i kommunen, og den legges ut på fjellstyrets 

hjemmesider til høring. Det tas sikte på å vedta planen i fjellstyrets møte i slutten av august 

2020. 

 

Vurdering: 

Dette er den første forvaltningsplanen for småvilt som fjellstyret lager. Sammen med et 

delegasjonsreglement i fjellstyret vil man nå få en mer smidigere administrasjon av 

småviltjakta enn tidligere. Nå vil fjellstyret legge målsetninger og rammer i planen, og 

administrasjonen fastsetter nødvendige og beskrevne bestemmelser/tiltak ut fra planverket og 

bestandssituasjonen. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre legger vedlagte forslag til Forvaltningsplan for småvilt 2020 – 2023 ut på 

høring. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre legger vedlagte forslag til Forvaltningsplan for småvilt 2020 – 2023 ut på 

høring. 

 

 

Snåsa den 17.06.20 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 23/20        Møtedato: 16.06.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Forslag til godtgjørelse for styrearbeid i fjellstyret  

Hjemmel: 

- Fjelloven § 7 

Saksdokumenter: 

- Gjeldende satser 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. Godtgjørelsene følger valgperioden. 

 

Følgende satser er brukt for fjellstyremedlemmer i forrige valgperiode: 

 

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. 

 

Vurdering: 

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

folkevalgte i Snåsa kommune. Fjellstyret er ikke forpliktet til å følge kommunens satser. 

Mange fjellstyrer gjør det, og noen har egne satser. Bakgrunnen for at kommunestyret skal 

fastsette fjellstyrets satser, er at dersom det ikke er midler igjen i fjellkassen, er kommunen 

forpliktet til å dekke fjellstyremedlemmenes utgifter. 

 

For denne valgperioden ser det ut som om kommunen har endret godtgjørelsen for ledere i 

hovedutvalgene, som fjellstyreleder tidligere har fulgt. I stedet for en fast ledergodtgjørelse 

kompenseres nå ledervervet med økt møtegodtgjørelse ift øvrige medlemmer. 

 

Fjellstyreleder vil naturlig nok få en større arbeidsbelastning enn øvrige styremedlemmer. Det 

foreslås derfor at fast ledergodtgjørelse opprettholdes i fjellstyret, og at møtegodtgjørelse 

ellers er likt. Møtegodtgjørelse, kjøregodtgjørelse og dekning av tapt arbeidsinntekt foreslås å 

følge kommunens praksis. Størrelsen på ledergodtgjørelsen legges fram uten forslag til 

vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret foreslår følgende godtgjørelser til medlemmer i Snåsa fjellstyre: 

 

Fjellstyreleder:     kr. ??  pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    500,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 500,- for heldagsmøter 

      kr. 750.- for halvdagsmøter 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og det ble framsatt følgende omforente forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret foreslår følgende godtgjørelser til medlemmer i Snåsa fjellstyre: 

 

Fjellstyreleder:     kr. 13 000,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr. 600,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 500,- for heldagsmøter 

      kr. 750.- for halvdagsmøter 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

VEDTAK: 

Fjellstyret foreslår følgende godtgjørelser til medlemmer i Snåsa fjellstyre: 

 

Fjellstyreleder:     kr. 13 000,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr. 600,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 500,- for heldagsmøter 

      kr. 750.- for halvdagsmøter 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

 

Snåsa den 17.06.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 24/20        Møtedato: 16.06.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Delegasjonsreglement – fullmaktsmatrise for Snåsa fjellstyre 

Saksdokumenter: 

- Forslag til fullmaktsmatrise for Snåsa fjellstyre 

 

Saksopplysninger: 

Norges fjellstyresamband (NFS) har arbeidet fram forslag til delegasjonsreglement 

(fullmaktsmatrise) for fjellstyrene. Denne må tilpasses de ulike fjellstyrene og ulike lokale 

forhold. Et delegasjonsreglement er særlig viktig for større fjellstyrer med flere ansatte, for å 

klargjøre myndighet og beslutningsnivå. 

 

Snåsa fjellstyre har følgende beslutningsnivåer: 

 1. Styret 

 2. Fjellstyrets arbeidsgiverutvalg (FAU) 

 3. Daglig leder 

 4. Øvrige ansatte 

 5. Regnskapskontoret 

 

Vurdering: 

Snåsa fjellstyre har ikke et helhetlig delegasjonsreglement på plass i dag. Noe er delegert 

gjennom vedtak i enkelte saksområder, noe er fastsatt gjennom instruks til daglig leder og noe 

er etablert i praksis over lang tid. For fjellstyret vil det være nyttig å få et samlet 

delegasjonsreglement. Fullmaktsmatrisen er i stor grad lagt opp i tråd med det som tidligere er 

vedtatt og praktisert hos Snåsa fjellstyre. 

 

I saker som dukker opp og som ikke er omtalt i fullmaktsmatrisen, vil det være naturlig at 

daglig leder og fjellstyreleder avgjør om det skal behandles i fjellstyret eller av 

administrasjonen. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar vedlagte fullmaktsmatrise som delegasjonsreglement for fjellstyret. 

Hvis det dukker opp saker eller forhold som ikke er omtalt i fullmaktsmatrisen, skal daglig 

leder og fjellstyreleder avgjøre om dette skal behandles i fjellstyret eller av administrasjonen. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar vedlagte fullmaktsmatrise som delegasjonsreglement for fjellstyret. 

Hvis det dukker opp saker eller forhold som ikke er omtalt i fullmaktsmatrisen, skal daglig 

leder og fjellstyreleder avgjøre om dette skal behandles i fjellstyret eller av administrasjonen. 

 

Snåsa den 17.06.20 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 25/20        Møtedato: 16.06.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger 

Saksdokumenter: 

- Forslag til retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger i Snåsa fjellstyre 

 

Saksopplysninger: 

Gjennom sitt medlemskap i Norges fjellstyresamband (NFS), har fjellstyrene avgitt fullmakt 

til NFS til å foreta lønnsforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonen Naturviterne, på vegne 

av fjellstyrene. Forhandlingene skjer årlig, og framforhandlet tariffavtale er bindende for 

partene. Denne avtalen som forhandles sentralt, er en minstelønnsavtale. Det vil si at det i 

avtalen legges opp til at det i tillegg skal skje årlige lokale lønnsforhandlinger. 

 

Slike lokale forhandlinger har ikke regelmessig vært avholdt hos Snåsa fjellstyre. Det er tatt 

opp enkeltsaker ved noen anledninger.  

 

Fjellstyrets arbeidsgiverutvalg (FAU) har i møte den 3. februar 2020 diskutert fjellstyrets 

arbeidsgiver- og personalpolitikk. FAU mener det er fornuftig at det lages retningslinjer for 

årlige lokale lønnsforhandlinger for Snåsa fjellstyre, slik det er lagt opp til i sentral tariff. I 

den forbindelse er det også naturlig at rollefordeling mellom styret, FAU, daglig leder og 

øvrige ansatte defineres bedre. Et eksempel på slike retningslinjer fra Fjellstyrene i Lierne ble 

gjennomgått. FAU vedtok følgende: 

Daglig leder legger fram forslag/sak til styret på retningslinjer for lokale 

lønnsforhandlinger for Snåsa fjellstyre. Det tas utgangspunkt i slike retningslinjer for 

Fjellstyrene i Lierne. Opplegget skal være klart slik at lokale forhandlinger kan foretas 

høsten 2020.  

Vurdering: 

Saken legges fram i henhold til FAU sitt vedtak av 03.02.20. Retningslinjene for lokale 

forhandlinger er også i tråd med forslag til delegasjonsreglement/fullmaktsmatrise i 

fjellstyrets sak 24/20. 

 

Forslag til vedtak: 

Med henvisning til i bestemmelsene i tariffavtalen mellom NFS og Naturviterne, samt til 

fjellstyrets delegasjonsreglement/fullmaktsmatrise i sak 24/20, vedtar Snåsa fjellstyre 

retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger som vedlagt i saken.  

 

VEDTAK: 

Med henvisning til i bestemmelsene i tariffavtalen mellom NFS og Naturviterne, samt til 

fjellstyrets delegasjonsreglement/fullmaktsmatrise i sak 24/20, vedtar Snåsa fjellstyre 

retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger som vedlagt i saken.  

 

Snåsa den 17.06.20 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 26/20        Møtedato: 16.06.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Fjellstyrene 100 år - gave 

 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyrene er 100 år i 2020, og dette skal markeres gjennom hele året. NFS har regien på 

dette, men dessverre ble en del av opplegget påvirket av koronasituasjonen. 

 

Noe som ikke er påvirket av koronasituasjonen, er fjellstyrenes utlegging av gaver i 

statsallmenningene i anledning jubileet. Hvert fjellstyre i Norge skal legge ut en liten 

gaveeske på sin statsallmenning, som inneholder et gratis fiskekort for stang i 100 år for 

finneren. For at fiskekortet skal være gyldig må fjellstyret gjøre vedtak på det. 

 

Vurdering: 

Dette er en fin og samlet måte å synliggjøre fjellstyrenes 100-års jubileum på, og Snåsa 

fjellstyre bør absolutt være med på det. 

 

Forslag til vedtak: 

I anledning fjellstyrenes 100-års jubileum i 2020, legges det ut en gaveeske med et gavekort 

på 100-års gratis fiske med stang på statsallmenningene i Snåsa. Fiskekortet fylles ut av 

administrasjonen mot framvisning av funnet gaveeske med gavekort. 

 

VEDTAK: 

I anledning fjellstyrenes 100-års jubileum i 2020, legges det ut en gaveeske med et gavekort 

på 100-års gratis fiske med stang på statsallmenningene i Snåsa. Fiskekortet fylles ut av 

administrasjonen mot framvisning av funnet gaveeske med gavekort. 

 

 

 

Snåsa den 17.06.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 27/20        Møtedato: 16.06.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Oppdatering av profilering og solskjerming på fjellstyrekontoret 

 

 

Saksopplysninger og forslag til vedtak: 

Saken ble tatt opp under eventuelt i møtet. 

 

Det er behov for å oppdatere solskjerming og profilering på fjellstyrekontoret, da det som er 

der i dag er preget av å ha stått lenge. Noe er delvis også ødelagt. På et stort hjørnekontor med 

store glass, er det nødvendig med god solskjerming for gode arbeidsforhold på kontoret. Vi 

har mottatt pristilbud på profilering og solskjerming på ca kr 30 000,- Dette er ikke lagt inn i 

årets budsjett, så det må gjøres et eget vedtak på det. 

 

Det ble lagt fram følgende omforente forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret setter av inntil kr 30 000,- til innkjøp av nødvendig solskjerming og ny profilering 

på vinduene på fjellstyrekontoret. 

 

VEDTAK: 

Fjellstyret setter av inntil kr 30 000,- til innkjøp av nødvendig solskjerming og ny profilering 

på vinduene på fjellstyrekontoret. 

 

 

 

Snåsa den 17.06.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 


