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Protokoll for møte i Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 
 

 

 

Sted: Skype 

Tid: fredag 27. mars 2020 kl 1400 

 

Møtet startet med gjennomgang av retningslinjer og rutiner for innsending av krav om 

møtegodtgjørelse og reiseregning for medlemmene. Turid Stray Sørensen redegjorde godt for 

dette, men kan kontaktes dersom noen skulle få problemer med innsending. 

 

Svein Erik Lund (sekr. i Hardangervidda Villreinutval) orienterte om situasjonen og 

tilbakemelding fra rettighetshavere på kvoteforslaget. Han orienterte også litt generelt om 

villreintelling som grunnlag for data for kvotefastsettelse. Endelig kvotevedtak blir gjort på et 

senere møte i nemnda. Orienteringen ble en kort status og om situasjonen og foreløpige 

signaler fra Hardangervidda villreinutval.  

 

Til stede: 

 
 

I tillegg møtte Even Knutsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

I fortsettelsen av det ordinære møte ga Even Knutsen fra FMOV en kort orientering om status 

for sekretærfunksjon og kontorsted.  

 

 

 

 

Endre Lægreid 

Leder 

Egil Rønning 

Sekretariat 
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Sak 11/20 Regnskap 2019 og budsjett 2020 
 
Saken ble framlagt i møtet. Even Knutsen orienterte om status og svarte på spm. 

Regnskap 2019 

Oppsummerte Kostander 2019   

Totalt - Møtegodtgjørelser  kr        184 225,11  

Totale reisekostander  kr          33 937,14  

Overtid  kr             6 879,33  

Fremmede tjenester (kontorleie 
sekretær)  kr        565 227,52  

Eksterne, interne møter + porto  kr          19 650,23  

Totale kostander  kr        809 919,33  

    

Budsjett 2019  kr        750 000,00  

Tilleggsbevilgning  kr        280 000,00  

Budsjett 2019  kr     1 030 000,00  

    

Ca 220’ av tilleggsbevilgningen i 2019 ble brukt til villreintelling. 

 

Budsjett 2020 

Drift av nemnda   

møtegodtgjørelse/honorar  kr      330 000,00  

reiseutgifter  kr        45 000,00  

andre møtekostnader  kr        25 000,00  

Drift av sekretariatet  kr      650 000,00  

lønn, kontorhold, m.m.   

Sum totalt  kr   1 050 000,00  

 

Behandling  

Budsjett og regnskap tas til orientering.  
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Sak 12/20 Rutiner for møte- og reisegodtgjøring 
 
Turid Stray Sørensen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken orienterer om retningslinjer for godtgjørelser. 

(dersom noen skulle få problemer med innsending av møte- og reisegodtgjørelse kan Turid nås på 

fmoatss@fylkesmannen.no tlf 22 00 36 59).) 

 

  

mailto:fmoatss@fylkesmannen.no
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Sak 13/20 Delegasjonsreglement 2020-2024 
 
Gjeldende delegasjonsreglement ble gjennomgått. Det er behov for språklige endringer i dokumentet 

og sekretær omarbeider og oppdaterer språklige forandringer før det sendes nemnda på nytt.  

Det ble ikke vedtatt reelle endringer i reglementet annet enn at nemndsleder er kontaktperson og 

skal uttale seg til pressen og media (ev. delegere til sekretær).  

 

Innstilling: 

Delegasjonsreglementet for perioden 2016-2019 videreføres, men oppdateres på dato og tidsrom. 

 

Behandling  

Gjeldende reglement videreføres, men revideres i form og språk. Det gjøres ikke endringer i balansen 

mellom administrasjon og nemnd ut over en presisering at det er leder som skal uttale seg til 

pressen/media i aktuelle saker.  

Sekretær distribuerer nemnda på nytt for endelig godkjenning. 

 

Vedtak: 

Gjeldende reglement videreføres, men revideres i form og språk. Det gjøres ikke endringer i 

balansen mellom administrasjon og nemnd ut over en presisering at det er leder som skal uttale 

seg til pressen/media i aktuelle saker.  
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Sak 14/20 Behandling av søknad om tilskudd. 
 
Villreinnemnda har mottatt 2 søknader om tilskudd fra Hardangervidda villreinutval på til sammen 

425 000 kr. Dette fordeler seg på kr 300’ til drift, mens 60’ er til kalvetelling og 65’ er til 

strukturtelling. 

Midler til disposisjon er innbetalte fellingsavgifter fra villreinjakta 2019. Disponible midler til fordeling 

varierer med fellingsresultatet. Noen vald rapporter fellingsresultatene eller foretar innbetalingene 

så seint, at disse ikke er med nå, men midlene blir overført til neste år.   

Tilgjengelige midler er totalt kr 348 000,- hvorav kr 4000,- av dette er innbetalt fra Skaulen/Etnefjella 

villreinområde. Det er ikke innkommet søknad fra dette villreinområde i år. 

Søknadene fra Hardangervidda villreinutval ligger vedlagt. 

 

Innstilling: 

Hardangervidda villreinutval tildeles årets disponible midler, totalt kr 344’ Utvalet foretar selv 

fordelingen mellom de omsøkte tiltaka, men avgrenset oppad til 300’ for tilskudd til drift.  

 

Behandling  

Flere nemndsmedlemmer ønsket en presisering av at midlene disponeres til villreintelling. Nemnda 

vurderer dette som så viktig bestandsinformasjon som grunnlag for kvote at de omsøkte 125’ bør 

prioriteres til telling. Nemnda uttrykte likevel stor tillit til at Hardangervidda villreinutval selv 

disponerte midlene til beste for forvaltningen. 

 

Vedtak: 

Villreinnemnda tildeler Hardangervidda villreinutval tilgjengelige midler fra fellingsavgift 

på til sammen kr 344’. Villreinnemnda oppfordrer utvalget til å prioritere gjennomføring 

av tellinger og at de omsøkte 125’ disponeres til dette. 

 


