SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 14.11.17

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 14.11.17.
Sak 76.17
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 11.10.17.

Sak 77.17
Ark 611
Saksbeh.: OOps
Søknad om leie av terreng til hundesport – The challenge 2018
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad m. kart datert 21/9-2017.

Bakgrunn:
Norsk Brukshundsport Forbund v/Ellinor Antonsen søker om å leie terreng for arrangementet
«The Challenge 2018». Det søkes om å få benytte skissert areal i området mellom vegene
Femundsundet -Granberget – Snerta – Elvbrua – Femundsundet for sporprøver. I tillegg søkes
det om et område mellom veien og elva nord for Sølenstua Dressurområde. Søker har siden
2009 arrangert denne konkurransen i Engerdal (se f.eks sak 35.16 og 07.17). Konkurransen
ansees som å være den mest krevende og utfordrende brukshundprøven i Norden.
Prøven går ut på at det legges et (menneske-) spor i terrenget av en person (som sitter i enden
av sporet). Utvalgte hunder blir da prøvd i å følge sporet og finne igjen personen (søk etter
savnet person). Hundene holdes i bånd (15 meters) og skal finne gjenstander langs et utlagt
spor/løype.På selve prøvedagen er det skissert at det blir 15 hunder ute i terrenget med fører
og i tillegg til sporlegger. Alle spor følger en GPS-rute og hunder vil bli korrigert dersom de
avviker fra sporet. Merkingen av sporene er med sløyfer i starten, siden med pinner som
hundefører kjenner igjen. Merkemateriell samles inn etter bruk.
Selve prøven avholdes over 1 dag. Det er litt forberedelser også ute i terrenget før den tid.
Arrangementet er den 31 august – 1 september 2018.
Arrangøren har base på Sølenstua camp og hytter. Slik sett bidrar arrangementet til økt
omsetning for det lokale næringslivet. Fjellstyret har tatt en avgift på kr 60 pr startende hund.
Det vises til søknaden for ytterligere detaljer.
Fjellstyret skal gi sitt samtykke til denne type arrangementer etter § 8 i Lov om hundehold
(hundeloven).
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Administrasjonens vurdering.
Arrangementet har vært gjennomført i Engerdal siden 2009. I og med det finnes et eget
treningsområde avsatt for brukshunder ved Sølenstua, har det etter hvert blitt mange som
kommer til Engerdal for å trene sine hunder. Brukshund-miljøet har derfor en god base ved
Sølenstua og bidrar til lokal verdiskaping.
Arrangøren er tidligere gjort oppmerksom på forholdet til allmennheten, og er inneforstått
med at det må tas hensyn til f.eks turgåere og bærplukkere. Dette er også et forhold som bør
presiseres i en evt godkjenning. Forholdet til viltet kan være relevant. Men administrasjonens
ressonement har vært at så lenge formålet ikke er å spore på vilt av noe slag, er det ikke snakk
om forfølgelse. Og da er risikoen for at viltet trekker ut av området mindre enn f.eks om det
hadde vært snakk om en jakthundprøve på f.eks. elg der forfølgelse på sporet og støkking
hadde vært moment i selve prøven. Med såpass mange ekvipasjer som det her er snakk om
kan det også hevdes at arrangementet som sådan vil legge igjen lukt/vitring i et omfang som
gjør at vilt skyr området. I forhold til elg er dette arrangementet berammet over 3 uker før
jaktstart, og derimellom er det småviltjakt. I tillegg kommer økt bruk av utmarka generellt
sommerstid (sopp- og bærplukking, turgåing, fiskere m.m.). Det vil derfor være vanskelig å
bedømme om en eventuell effekt har en bestemt årsak. Men høy totalbelastning av
menneskelige aktiviteter i et område er antakelig generellt negativt for dyrelivet.
Daglig leder var i 2016 i kontakt med NBF for å diskuttere evt. alternative områder som kan
benyttes. NBF har vært åpen for å diskuttere dette, men fremhever at de har lagt ned såpass
mye arbeid i forberedelser over tid i nettopp dette området, slik at det er primært dette de
ønsker å benytte.
Arrangementet går av stabelen før både småviltjakt og elgjakt tar til, noe som er gunstig
for å unngå interessekonflikter med disse brukergruppene. Det er også så sent på sommeren at
det neppe medfører utilbørlig forstyrrelser for viltet. På bakgrunn av dette, samt at det
tidligere er gitt tillatelse til dette arrangementet, vil administrasjonen anbefale Fjellstyret å gi
sitt samtykke til arrangementet. Et viktig moment er at dette dreier seg om prøving av hunder
som blir benyttet i søk etter savnede personer, og således er det et viktig formål.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre godkjenner med dette at terrenget nyttes til sporprøver som skissert i
søknaden til arrangementet «the Challenge 2018», underfølgende vilkår:
1. Det skal tas utstrakt hensyn til fritidsboliger, private bolig- og landbrukseiendommer i
området. Likeens skal det tas hensyn til andre brukere av området. Dette samtykket gir
ingen eksklusiv rett til området.
2. Norsk Brukshundsport Forbund sender en orientering til fjellstyret i etterkant av
mesterskapet med oversikt over hvor mange hundeekvipasjer som gikk sporprøven,
gjerne med bilder.
3. Avgiften er kr 100,- pr hund pr dag.
4. Samtlige merkebånd og eventuelle skilt etc. fjernes umiddelbart etter at konkurransen
er avsluttet.
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Sak 78.17
Ark 335.2
Saksbeh.: OOps
Søknad om riving av kjøllhus og bygging av kokhus Litjåvollen.
Saksdokumenter vedlagt:
- Søknad med vedlegg fra Silje Søndmør datert 8 august.
- Uttalelse fra Statskog SF datert 26 september, samt e-post den 11. september.
- Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune, datert 2 november.

Bakgrunn:
I forbindelse med at eiere av gården Buviken Nordre, Silje Søndmør og Kjell Erik Joten,
ønsker å utnytte sin seter Litjåvollen mer aktivt, søker de fjellstyret om å få rive eksisterende
kjøllhus og bygge et nytt, samt bygge et kokhus. Dagens kjøllhus er bygd ca 1950, men er i
dårlig forfatning. Det er derfor behov for å bygge et nytt. I forbindelse med videreforedling av
produkter er det behov for et kokhus som tilfredstiller dagens krav til
næringsmiddelhandtering.
Søker ønsker å bruke setra mer aktivt som en del av gårdens virksomhet, og derfor er det
behov for å oppgradere bygningsmassen. Det planlegges for setring med mjølkeku og
foredling av melk på setra. Til det kreves nytt kjøllhus og kokhus. Dagens kjøllhus er oppført
ca 1950, og er i dårlig forfatning, se vedlagte bilder. Nytt kjøllhus har en planlagt grunnflate
på ca 6,25 kvm og mønehøyde på ca 2,5 m. Det er ikke tidligere eget kokhus på setra. Nytt
kokus er derfor prosjektert for å tilfredsstille dagens krav i forhold til
næringsmiddelhåndtering. Dette har en grunnflate på 27 kvm og en mønehøyde på ca 3 m. I
tillegg er det behov for å legge ny vannledning ihht til Mattilsynets krav.
Bruker har også søkt om å få utvist bruksrettsvirke til tiltaket. Det foreligger uttalelse fra
Statskog SF angående tiltaket. For ytterligere bakgrunn vises det til vedlegg i saken.
Etter § 10 i Forskrift om setrer og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane, er det fjellstyret som
kan godkjenne endringer av bygninger på setrer. I denne saken hører det med til historen at
det ble utstedt erklæring om rett til å ha seterhusa stående avgiftsfritt, hvilket innebærer at
setra ble ansett som falt i det fri. Dette var imidlertid ikke korrekt, noe fjellstyret presiserte i
2002, da de anså at setra hadde vært brukt aktivt frem til 1983 og således ikke var å betrakte
som falt i det fri. Setra har også vært brukt etter dette til slått og beite. Spørsmålet rundt setras
status burde derfor være klar.

Administrasjonens vurdering:
Omsøkte tiltak vil muliggjøre en mer aktiv bruk av setra og bidra til økt utnytting av gårdens
ressurser. Dette er i tråd med intensjonen i seterforskriftens §10. Videre vil tiltakene heller
ikke virke negativt inn på eventuelt andre bruksinteresser i området, så lenge det er snakk om
utnytting av seter som har hørt til gården i lang tid.
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Ihht til seterforskriften er Statskog SF og regional kulturmiljømyndighet gitt mulighet til å
uttale seg i saken. Statskog SF har ingen innvendinger mot tiltakene. Fra regional
kulturmiljømyndighet er det kommet uttalelse den 2 november. De uttaler at kjølhuset kan ha
en kulturhistorisk verdi, dersom det er få slike hus i området. De påpeker at det er kommunen
som må gjøre disse vurderingene, og anbefaler eier å vurdere istandsetting i kombinasjon med
nybygg. Det er vanskelig å se at de kulturhistoriske verdiene skal være store ut fra de bilder
som foreligger. Fjellstyret kan derfor la det være opp til eier og kommunen å gjøre vurdering
rundt en restaurering. Utgangspunktet for søkeren er jo at de ønsker riving fordi kjølhuset ikke
er i formålstjenlig forfatning i dag. Det er dessuten viktig å ta utgangspunkt i at så lenge setra
er aktiv og ikke er fredet, er det et produksjonsanlegg. Eier er uansett skyldig til å ta hensyn i
forhold til andre bygninger på setra, i og med det er 4 bygninger som er Sefrak-registrert.
Etter seterforskriften skal ny bebyggelse oppføres i tradisjonell stil, slik at setermiljøet
bevares.
Fjellstyret rådes derfor til å stille seg positive til tiltaket.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at eksisterende kjøllhus på Litjåvollen,
tilhørende Buviken Nordre gnr 162 bnr 14, rives og at det oppføres nytt som skissert.
2. Fjellstyret godkjenner for sin del at det oppføres et nytt kokhus på Litjåvollen som
skissert og at det graves ny vannledning på vollen. Fjellstyret legger til grunn at
kokhuset oppføres i tradisjonell byggestil og at plassering tilpasses øvrig
seterbebyggelse.
3. Fjellstyret forutsetter at øvrige nødvendige tillatelser foreligger.
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Sak 78.17
Ark 335.2
Saksbeh.: OOps
Utvisning av seter (Gammelsetra) – Husfloen Nordre gnr. 161 bnr. 46.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad om ny utvisning av seter fra Andreas In Albon datert 10/7-17.
Brev fra Engerdal fjellstyre datert 30/8-17.
Landbruksfaglig uttalelse fra Engerdal kommune datert 17/9-17.
Uttalelse fra Statskog SF datert 27/9-17.

Bakgrunn:
Eier av gnr 161 bnr 46 Husfloen Nordre søker om å få utvist setra Gammelsetra på nytt.
Gammelsetra ble erklært falt i det fri i 1990 og daværende eier fikk rett til avgiftsfritt å ha hus
stående på setra. I fjellstyrets seterregistrering fra 2001 beskrives bygningene på setra som i
forfall.
Søker driver med ammeku og sau. Han har behov for å benytte setra til beite. Planen er å ha
setra inngjerdet og på den måten beite både på vollen og i området rundt. Det er plan for å
bruke vokterhunder og nattkve, slik at alle dyr skal være ved setra natterstid. I tillegg er det
behov for å bygge nye hus på setra som er formålstjenlige.
Engerdal fjellstyre har ihht Forskrift om setrer og tilleggsjord m.m. i statsallmenninger § 22
oversendt saken til Engerdal kommune, Statskog SF og Hedmark Fylkeskommune for
uttalelse den 30/8-17. Pr dags dato er tilbakemelding mottatt fra Engerdal kommune og
Statskog SF. Hedmark fylkeskommune har ikke gitt tilbakemelding ihht Forvaltningslovens §
11a, til tross for vår etterlysning av tilbakemelding den 20 oktober.
Utvisning av seter gjøres ihht til Fjellovens § 18 og Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i
statsallmenningane kap 3. Administrasjonen bedømmer saken slik at det ikke er snakk om å
utvise en helt ny seter, men snarere å gjøre en ny utvisning av en gammel seter som har stått
ubrukt i mange tiår. Den delen av søknaden som omhandler oppsett av nye hus avgjøres også
av fjellstyret etter §10 i seterforskriften.

Administrasjonens vurdering:
Utvisning av seter kan gjøres til jordbruker med beiterett i allmenningen. Videre skal det
foreligge et behov, og det er fjellstyret som avgjør om det jordbruksmessige behovet er
tilstede. Videre skal det vurderes om utvisningen vil medføre ulemper for andre
bruksrettsinteresser i området.
In Albon har gjennom sin aktive drift på Husfloen Nordre bruksretter i statsallmenningen.
Han har på søketidspunktet 171 sauer (på sommerbeite) og 20 ammekyr. Han har planer om å
ha en vinterbesetning på 50 ammekyr og 100 sauer. I tillegg til dette vil han derfor ha behov
for beite til 50 kalver/ungdyr og 150 lam på sommeren. Brukeren har en del jord på gården og
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leier i tillegg ledig jord i området. Men det er behov for mer beite, og dette er tenkt løst ved å
utnytte setra med voll og tilliggende utmarksbeite. Søkers plan er å kunne utnytte
utmarksbeite gjennom aktiv gjeting og bruk av vokterhunder. Det er da aktuelt å ta dyra inn i
nattkve på vollen på kvelden.
Gården brukte Gammelsetra fram til ca 1955, og det foreligger erklæring om at setra har falt i
det fri fra 1990. I seterregistreringen fra 2001 går det fram at det er 3 bygninger på vollen; ei
seterstue, et fjøs og ei løe. Av disse er fjøset omtalt som et nyere bygg i reisverk enn de andre,
og hadde da et dårlig men helt tak, og benevnt som restaureringsverdig. De to andre byggene
er laftet og i meget dårlig forfatning. For øvrig anses beiteressursen i området som god.
Det er gjennom fjellstyrets saksbehandling ikke framkommet opplysninger eller synspunkter
som tilsier at setra ikke kan utvises på nytt. Fjellstyret rådes derfor til å gjøre en ny
seterutvisning på Gammelsetra for gården Husfloen nordre.
Når det gjelder det andre som In Albon søker om, nemlig å bygge opp igjen ny seterstue, løe
og fjøs, følger dette av et behov for å ha til driftsformen tjenlige bygninger på vollen i
kombinasjon med at dagens bygninger ikke kan brukes lengre som følge av forfall. I så måte
er behovet tilstede. Fjellstyret må vurdere ønsket opp mot hva det anser som et rimelig behov.
Videre kan også Fjellstyret bestemme antall bygninger, størrelse, hvilken type/funksjon og
standard de skal ha. Her kan fjellstyret sette vilkår. Administrasjonens bedømning er at det er
rimelig at søker får sette opp nye hus. Ut fra det for fjellstyret sentrale begrepet «tida og
tilhøva», bør det være mulig å ha en noe høyere standard på seterstua enn det som var vanlig
for mange tiår sia. Videre vil et fjøsbygg være omfattet av en rekke tekniske krav i forhold til
dyrevelferd og dimensjonering, slik at det vil være urimelig å sette krav om at fjøset skal se ut
eksakt som den/de fjøsbygning(-er) som har stått der tidligere. Det er også viktig å ha med i
betraktningen at dette er en investering for brukeren, og det bør derfor ikke settes krav som
fordyrer byggingen i vesentlig grad. Administrasjonen går ut fra at de hus som oppføres har
en nøktern, men moderne standard som tilfredstiller brukerens primære behov og som
tilfredstiller dagens krav. Derimot kan det være aktuelt å tydeliggjøre at byggestillen bør følge
lokal skikk og tradisjon. Denne er heller ikke enhetlig, da du finner både reisverksbygg med
plåttak og laftehus med torvtak side om side på setrer i Engerdal.
En tredje spørsmålsstilling som fjellstyret også må ta stilling til er hvorvidt setervollen kan
gjerdes inn. Dette spørsmålet er det Statskog SF som avgjør etter anbefaling fra fjellstyre, jfr
§5 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane. Søker har skissert at han har
behov for å gjerde inn vollen for å ha beitedyr der natterstid og ellers etter behov. I
seterregistreringen fra 2001 er det omtalt at gjerdet er i dårlig forfatning. Det har således
tidligere vært gjerde på vollen. Skissert driftsform gjør det også nødvendig å sette opp gjerde
for å ha en sikker nattkve. Det er relevant at dette er rovdyrsikkert. Fjellstyret bør derfor
anbefale at inngjerding godkjennes av grunneier.

Administrasjonens forslag til vedtak.
1. I henhold til § 6 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane, utviser
Engerdal fjellstyre seter til Husfloen Nordre gnr 161 bnr 46 på samme plass ved
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Gammelsetra som gården tidligere har hatt seter. Frist for å ta seter i bruk følger av
ovenfor nevnte forskrift.
2. I henhold til § 10 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane,
godkjenner Engerdal fjellstyre at det settes opp nytt fjøs og løe samt ny seterstue i
tilknytning til denne utvisningen. Byggene skal oppføres i for området tradisjonell stil
og det skal benyttes tradisjonelle materialer. Dette under forutsetning av at de andre
tillatelser til tiltaket foreligger.
3. Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot at setervollen inngjerdes slik
at den tjener som funksjonell nattkve etter dagens krav. Så langt som praktisk mulig
bør tradisjonelle materialer benyttes også for inngjerding.
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Sak 80.17
Ark 331
Saksbeh.: OOps
Søknad om flytting av slåttebua «Bjørbekkbua» tilhørende Hodalsplass, Drevsjø.
Saksdokumenter vedlagt:
-

E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 02.11.17.

Bakgrunn.
Statskog ber om fjellstyrets uttalelse i sak der eier av eiendommen Hodalsplass gnr 165 bnr
155 på Drevsjø, søker om å få flytte ei gammel slåttebu fra Jotholla til familiens
fritidseiendom i Bittermarka. Eier har i dag en avgiftsfri rett til å ha bua stående der den står,
utstedt av Statskog i 2001. Bua er tømret og er restaurert på 1940-tallet. Bygningens alder
framgår ikke av søknaden. Det er ikke usannsynlig at den stammer fra før 1920, og det
foreligger som nevnt avtale om rett til avgiftsfri plassering.
Administrasjonen forstår saken slik at det i realiteten er snakk om å ta stilling til en riving i
første omgang. I og med tenkt plassering etter restaurering ikke er på statsallmenningen i
Engerdal, vil ikke fjellstyret bli berørt vedrørende gjennoppsettingen. Rivingsspørsmålet
forutsetter tillatelse fra lokal plan og bygningsmyndighet. Det er et tolkingsspørsmål hvorvidt
slåttebuer hører inn under Seterforskriften, og rent juridisk er det derfor nærliggende å se på
det omsøkte tiltaket som en grunndisponering etter §12 i Fjelloven.

Administrasjonens vurderinger.
Slåttebuer er kulturhistorisk relativt vanlig i vårt område, og antakelig var ordningen med
slike mer vanlig her enn i andre deler av landet (dette har imidlertid ikke administrasjonen
gjort noen større undersøkelse rundt). Det er prisverdig at eier ønsker å ta vare på den gamle
slåttebua. I forbindelse med dette er det også forståelig at bruksformålet endres noe fra å være
en tradisjonell slåttebu til å brukes som sekundærbygg på fritidseiendom. Som eier påpeker er
motivasjonen for ivaretakelsen knyttet opp mot muligheten for å flytte den fra dagens tomt.
Det er neppe realistisk at bua nyttes til opprinnelig formål i overskuelig framtid.
Bua har en s.k. avgiftsfri rett til å stå der den står. Slik rett gjelder for en rekke hus på
statsallmenningen som ikke lenger nyttes til det formål de i sin tid ble bygd som (løer,
slåttebuer, fiskebuer, båthus m.m.). I utgangspunktet er det slik at dersom denne type
bygninger ikke lenger fyller sitt bruksformål, kan de i teorien kreves fjernet. Dette har
imidlertid ikke vært vanlig praksis i Engerdal. Ser en til tidligere saker, har fjellstyret
behandlet sak vedrørende rett til å ha brakke stående på Røskjotvelta. Videre er det behandlet
sak om flytting av fiskebu fra opprinnelig plass og nærmere hovedbølet for bruk der (Sorken
Vestre). I sistnevnte tilfelle ble det presisert at ved flytting opphørte også retten til å ha
fiskebu stående på opprinnelig sted.
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Slåttebuer havner i en litt spesiell stilling i forhold til hvordan fjellstyret skal vurdere dette. I
seterforskriften er ikke begrepet slåttebuer benyttet, og det er vanskelig å dra paralell til
bygging/riving/ombygging av seterbebyggelse. Derimot ville sannsynligvis seterforskriften
blitt benyttet dersom det var snakk om å bygge en ny slåttebu, da som kvilebu i tilknytning til
dyrkingsareal eller beite-/samlekve.
En annen innfallsvinkel er å betrakte det etter fjellovnens § 35 om jakt og fiskebuer. Dersom
eier ikke får godkjenning for flytting/riving og ikke ønsker å ha ansvaret for slåttebua, vil det
være nærliggende å peke på at Fjellstyret kan overta den som jakt- og fiskebu. Nå har
fjellstyret relativt mange buer som står åpne for allmennheten, og flere av disse er tidligere
slåttebuer. Det er ikke oppfattet noe behov eller ønske fra allmennheten eller
bruksinteressenter om et slikt husvære i området. Ved Abbortjønna ikke langt fra der denne
bua står, er det dessuten en gapahuk med tilrettelagt ildsted som er tilgjengelig for
allmennheten.
Dersom fjellstyret godkjenner at bygningen flyttes fra nåværende plass, er det relevant å
presisere at retten til å ha bygning på denne plassen også da bortfaller. Dermed er muligheten
for å sette opp en annen bygning på denne plassen borte.
Som grunndisponeringssak skal fjellstyret vurdere hvorvidt tiltaket vil ha vesentlig negativ
innvirkning på andre bruksinteresser og se på konsekvenser for friluftslivet og naturverdiene i
området. Så langt administrasjonen kan se vil ikke tiltaket ha nevneverdig negativ effekt i
forhold til dette. Angående forholdet til friluftslivet, se over.
Oppsummert rådes derfor fjellstyret til å stille seg positive til at bygningen fjernes, under
forutsetning av at andre berørte parter godkjenner tiltaket.

Administrasjonens forslag til vedtak.
1. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at slåttebua «Bjørbekkbua» tilhørende
Hodalsplass gnr 165 bnr 155 rives og fjernes fra nåværende tomt. Fjellstyret anser at
retten til å ha tilsvarende bygning stående på denne plassen dermed opphører.
2. Fjellstyrets godkjenning til riving gis under forutsetning av at øvrige berørte
myndigheter også gir sin godkjenning til rivingen.

9

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 14.11.17

Sak 81.17
Ark 274
Saksbeh.: OOps
Godkjenning av forhandlingsprotokoll
Saksdokumenter vedlagt:
-

Protokoll for lokale lønnsforhandlinger. Unndratt offentlighet i henhold til
offentlighetslovens § 23 (1).

Bakgrunn:
En ansatt som ikke er organisert i Naturviterne fremmet krav om lønnsforhøyelse tilsvarende
den lønnsøkning som fjellstyrets NAFO-organiserte oppnådde gjennom sentrale forhandlinger
mellom Naturviterne og Fjellstyresambandet. Resultatet går fram av tariffavtalene mellom
Naturviterne og NFS gjeldene fra 1 juli 2017.
Kravet er derfor fremmet som et krav om lokale forhandlinger. I henhold til ”Retningslinjer
for lønnsnivå, tariffavtaler og lokale lønnsforhandlinger i Engerdal fjellstyre” vedtok
fjellstyret rammer for forhandlingene i fjellstyresak 75.17, samtidig som daglig leder ble gitt
forhandlingsfullmakt på vegne av fjellstyret.

Daglig leders vurdering:
I og med forhandlingene mellom NFS og Naturviterne gikk til mekling og ikke fikk sin
løsning før i slutten av november, ble de Lokale lønnsforhandlinger gjennomført den 26.
oktober 2017. Vedlagt særavtale er underskrevet av begge parter med forutsetning om
fjellstyrets godkjenning. Særavtalen, protokoll for lokale lønnsforhandlinger, er innenfor de
rammene fjellstyret har vedtatt og den legges herved frem til formell godkjenning i fjellstyret.

Forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre slutter seg til fremlagt særavtale for ansatte organisert i
Fellesforbundet.
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Sak 82.17
Ark 512
Uttalelse. Skogsdrift på statsallmenningen
Saksdokumenter vedlagt:
Saken ettersendes.
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