
FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL 

 

 

 

Referat fra styremøte 

Tid: Fredag 16. januar kl. 09.00- 12.00. 

Sted: Sigdal kommune, herredshuset. 

Tilstede: Liv Jorunn Ruud, Tore Kravik, Steinar Berthelsen, Gunnar Båsen, Kari Ask, 

Kjell Ove Hovde. 

 

1. Konstituering av styret 

- Valg av leder og nestleder skal følge valgperiodene 

- Denne valgperioden (2009-2011):  

- leder Kari Ask, nestleder Steinar Berthelsen 

 

2. Forvalterstilling 

- Forvaltningsstyret slutter seg til planlagt tidsplan med søknadsfrist 23. 

januar, og intervjuer 3. februar (2. og 4. februar etter behov). 

- Forvaltningsstyret ønsker at leder + nestleder skal delta på intervjuene 

(Tore Kravik er reserve for Steinar hvis han ikke har anledning). 

- Forvaltningsstyret har møte 28.januar kl. 09.00 i Sigdal med 

gjennomgang av søkerlista. 

 

3. Forvaltningsplan 

- Forvaltningsstyret er opptatt av at prosessen skal være åpen og favne 

alle interessergrupper 

- Kan være aktuelt med rådgivende utvalg 

- Forvaltningsstyret ser for seg en arbeidsmåte med grendemøter oppdelt 

i 3-4 områder i Sigdal, 3 i Rollag og 1 i Nore og Uvdal (gjerne oppdelt 

etter jaktlaga). 

 

4. Forvaltning i mellomperioden til forvalter er på plass 

- Forvaltningsstyret engasjerer Kjell Ove Hovde fra Sigdal kommune 

som sekretær til forvalter er på plass. 

- Konkrete søknader til forvaltningsstyret saksbehandles i kommunen 

søknaden hører hjemme og legges fram for forvaltningsstyret. 

- Styret vil ta stilling til godtgjørelse til medlemmer på neste ordinære 

møte. 

- Statens veiledende satser er som følger:  

i. Møtegodtgjørelse: 435,- kr/t (leder), 330,- kr/t (øvrige 

medlemmer) – inntil 6 timer pr. dag. 

ii. Møteforberedelser: 330,- kr/t for alle (også leder). 

iii. Satser for tapt arbeidsfortjeneste: legitimert: inntil 1455,- 

kr/dag. Ulegitimert: 585 kr/dag. 

iv. Kjøring med kilometergodtgjørelse etter statens satser kommer 

i tillegg. 

v. Tilsynsutvalget for Hardangervidda har ikke praktisert 

timegodtgjørelse for reisetid til og fra møter, bare timene i 

møtet + eventuelle forberedelser. 

 

- Satser i Sigdal kommune for 2009: 
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i. Møtegodtgjørelse Formannskap og ledere av Hovedutvalg: 

648,- kr/møte. 

ii. Møtegodtgjørelse øvrige medlemmer: 378,- kr/møte. 

iii. Satser for tapt arbeidsfortjeneste: legitimert inntil 2000,- kr/hel 

dag, 1000 kr/halv dag (mindre enn 4 timer). 

iv. Ulegitimert sats for tapt arbeidsfortjeneste: 900,- kr/hel dag, 

450,- kr/halv dag. 

 

- Satser Rollag kommune for 2009: 

i. Møtegodtgjørelse 300,- kr/møte 

ii. Fast godtgjørelse for leder 2.500,- til 5.000,- kr/år. 

iii. Tapt arbeidsfortjeneste (bare for møter på dagtid): ulegitimert 

550,- kr/dag, legitimert etter krav fra arbeidsgiver. Halv sats 

hvis møte inklusive reise er under 4 timer. 

 

iv. Satser Nore og Uvdal kommune for 2009 lot seg ikke 

fremskaffe i dag. 

 

  

5. Opplæring og kompetansebygging 

- Kari har snakket med Adv. Stinessen i USS. Aktuelt med møte med 

ham med tema: balansering av roller. Aktuelle møtedatoer: 11.mars/18 

mars. (Kari avtaler nærmere). 

- Dovrefjellrådet (Ola Rotvedt – leder, Karl Bjurseth- sekretær- 

velkomne utover våren. Aktuelt med besøk i begynnelsen av juni. 

- Tur til Dovre kombineres om mulig med besøk hos DN. 

 

6. Planlegging av møte 20. januar i Drammen 

- DN: 

i. Avklaring av forvaltningsmodell 

ii. Arbeidet med forvaltningsplan (dialog, kontaktpersoner) 

iii. Oppsummering av forvaltningsstyrets arbeid hittil 

iv. Tur til DN (kombinert med Dovre) 

v. Utfordre på lokal forvaltning 

vi. Spørsmål fra hver enkelt i styret 

vii. USS- brev nov. 2008- lokal forvaltning 

viii. Aktuelle kurs/kompetanseheving i DN`s regi ? 

 

- SNO 

i. Bestillingsdialogen 

ii. Ansettelsene (framdrift m.m.) 

iii. Felles styremøte med SNO når oppsynet på plass 

iv. Samhandlingen mellom SNO og Forvaltningsstyret 

 

 

7. Planlagte møter i Forvaltningsstyret: 

i. 20. januar 12.00-16.00 – Statens Hus- Drammen 

ii. 28.januar 09.00- . – Sigdal kommune 
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Med vennlig hilsen 

 

Kjell Ove Hovde 

ref. 

 


