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Sak 1/16 

 

Ny kassererordning for fjellstyret. 
 

Fjellstyrene har ulike ordninger når det gjelder økonomi håndtering. Vulufjell fjellstyre har 

fram til i dag hatt en ordning der innkomne regninger blir videresendt fra fjellstyrekontoret til 

kasserer, som attesterer og står for utbetaling. Utgående regninger håndteres fra 

fjellstyrekontoret. Daglig leder har ikke innsyn på konto eller fullmakt til å attestere på 

regningene. Nåværende kasserer gikk ut av fjellstyret i siste periode(2015), men fungerer 

fram til fjellstyret har vedtatt en ny ordning. 

 

VURDERING: 

 

Ordningen Vulufjell Fjellstyre har hatt fram til nå er noe tungrodd, men har fungert greit. 

Modellen skaper noe ekstraarbeid/dobbelt arbeid i forbindelse med årsoppgjøret, og er noe 

uoversiktelig i forhold til totaloversikt på f.eks betaling av jaktkort. Fra fjellstyrekontoret 

administreres i dag alt økonomiarbeid for Sel Fjellstyre gjennom innkjøpt økonomiprogram. 

 

For å gjøre økonomiarbeidet mer smidig anbefales det å gå over til en enklere praksis som er 

vanlig blant andre fjellstyrer. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Alt økonomiarbeid foretas gjennom fjellstyrekontoret, årsregnskapet gjennomgås av 

regnskapsfører før det sendes til revisjon. Daglig leder Per-Erik Sannes gis 

anvisningsrett og tilgang til fjellstyrets konto. Attestering av regninger foretas av 

fjellstyreleder. Utbetalinger foretas fra fjellstyrekontoret. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

 

 

Kopi: Statskog SF 
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Sak 2/16 

 

Overføring av rett til å forby eller redusere motorferdsel på 

statsallmenning. 
 

Fjellovens §12. 3 ledd ble endret i 2015. Den har følgende ordlyd : «Rett til å forby eller 

redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før 

fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome 

med fråsegn i saka.»  

 

Fjellstyret har ved denne bestemmelsen fått en ny oppgave som omfatter rett til å forby eller 

redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF. Årsaken til endringen er at 

motorferdsel har sammenheng med de oppgavene fjellstyrene har samtidig som det gir større 

lokal styring med motorferdselen. 

 

VURDERING: 

 

Fram til i dag er det Statskog som har hatt myndighet til å godkjenne motorferdsel på 

statsallmenning. Denne myndigheten har de de fleste steder overlatt til kommunene.  

 

Med den nye ordningen er det viktig at fjellstyrene får på plass et hensiktsmesssing system 

som ikke kompliserer eller forsinker generelle søknader om motorferdsel. Samtidig er det 

fjellstyrene som bør vurdere mer spesifikke og nye søknader, da det er fjellstyret som kjenner 

sine områder best. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Vulufjell Fjellstyre delegerer fullmakt til å tillate motorferdsel i Vulufjell 

statsallmenning til daglig leder. Ved nye søknader eller andre spesifikke forhold, skal 

daglig leder informere fjellstyreleder, som avgjør om saken skal tas opp i fjellstyret. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

 

Kopi: Statskog SF 
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