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Rullering av Melding om Kystskogbruket (kopi)

Arkivsak

Kort beskrivelse
Styringsgruppen som har ledet det felles fylkeskommunale oppfølgingsarbeidet av Melding om
Kystskogbruket foreslår at meldingen rulleres i 2014. Fylkeskommunene søkes om finansiering og
deltagelse i rulleringsarbeidet av Melding om Kystskogbruket.
Prosjektbeskrivelse
Gjennom Melding om Kystskogbruket (2008), ønsket fylkeskommunene fra Vest-Agder til Finnmark å
ta tak i den nasjonale skogpolitikken som ikke lenger synes å virke like godt for kystskogbruket, og å se
nærmere på hvorfor og hva som burde gjøres for at skognæringa skulle utvikle seg godt også i
kystfylkene.
I juni 2013, var det invitert til et skogpolitisk informasjons- og dialogmøte i Kystskogbruket. På møtet
ble det bedt om tilbakemelding på den strategiske veien videre og hvordan fylkeskommunene skulle
jobbe og prioritere
Fra det fylkespolitiske nettverket ble det uttrykt behov for fortsatt trykk på arbeidet med skogens
potensiale, muligheter og rolle i klimaarbeidet og fortsatt satsing på infrastruktur. Likeledes ble også
ønsket om informasjon, både til nettverket og fylkespolitikerne generelt poengtert.
I etterkant av dialogmøtet ble innspillene og det videre arbeidet drøftet, og styringsgruppen for Felles
fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram besluttet å anbefale og rullere «Melding om Kystskogbruket»
Styringsgruppen har lagt til grunn at dette skal være en oppdatering og videreføring av dagens
melding. Videre ønskes at det skal utvikles et godt eierskap til meldinga både politisk og
administrativt i fylkeskommunene.
Forhold som også skal avklares i forbindelse med meldingsarbeidet er samarbeidets varighet og i
hvilken form meldinga skal følges opp.
Kystskogbruket har bidratt til flere rapporter, utredninger og forskningsprosjekt. Disse vil bli
gjennomgått og evaluert og den rullerte meldinga skal bygge videre på kunnskap, strategier og tiltak
som har framkommet.
Arbeidet med å rullere meldingen er en omfattende prosess og vil kreve tid og ressurser. For å
koordinere og avklare arbeidet, og som et ledd i å legge til rette for en åpen, god og rydding prosess
lages det et forslag til prosess for rullering av Melding om Kystskogbruket i forkant av
meldingsarbeidet.
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Samtidig med at søknaden sendes til fylkene for videre deltagelse sendes forslaget til prosess for
rulleringsarbeidet til fylkene for innspill, behandling og tilslutning. Forslaget beskriver prosessen for
rulleringsarbeidet, bla. prosjektorganisering, saksgang, informasjonsflyt og andre forutsetninger.
Prosess for rullering av Melding om Kystskogbruket følger vedlagt.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Kystskogbruket
v/Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Org.nr:938967091
Kirsti Haagensli

Seilmakergt. 2

-

Seilmakergata 2
7735 STEINKJER
Seilmakegata 2
7735 STEINKJER

90579150

Kontaktperson
Prosjektleder

Kirsti Haagensli

90579150

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Kystskogbruket har pågått som samarbeid siden 2008, da Melding om Kystskogbruket kom. Den første
meldingen ble finansiert av staten. Oppfølgingsarbeidet har vært statlig og fylkeskommunalt
finansiert, men siden 2013 har fylkeskommunene fra Finnmark til og med Vest-Agder finansiert
oppfølgingsarbeidet alene.

Spesifikasjon
Bakgrunn
Melding om Kystskogbruket kom i 2008. I etterkant ble det enighet om å følge opp meldinga gjennom
Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram, og kystskogbruksarbeidet har pågått siden 2009.
Styringsgruppa ser at svært mye skogfaglig arbeid og mange skogpolitiske prosesser er satt i gang som
følge av meldinga og oppfølgingen. Et felles fylkespolitisk landsdelsløft har så langt vært riktig strategi.
I juni 2013, var det invitert til et skogpolitisk informasjons- og dialogmøte i Kystskogbruket.
På møtet ble det bedt om tilbakemelding på den strategiske veien videre og hvordan
fylkeskommunene skulle jobbe og prioritere.
Tilbakemeldingene fra møtet var: …«Arbeidet for skognæringas rammevilkår og forståelse bredt bør
fortsette. Langsiktigheten er viktig og skognæringa trenger drakraft fra politisk hold. Det er en nær
sammenheng mellom aktiviteten i skogbruket og skogpolitisk aktivitet. Det er viktig å ha et system for
å gi beslutningstakerne innblikk i skogens store potensiale og fylkeskommunene må dra lasset
sammen. Hver fylkeskommune blir for «liten».»
Samtidig ble det også uttrykt at en ønsket en handlingsplan for oppfølging av meldinga, fortsatt
arbeid med informasjon og videre trykk på infrastruktur og skog klima.
I etterkant av dialogmøtet ble innspillene og det videre arbeidet drøftet, og styringsgruppen for Felles
fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram besluttet å anbefale og rullere «Melding om kystskogbruket».
I tillegg til tilrådningene fra det skogpolitiske dialogmøte var det flere forhold som ble lagt til grunn
for konklusjonen.
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• Det har vært stor aktivitet i Kystskogbruket siden meldinga kom i 2008.
Prosessene og oppfølgingsarbeidet av tiltakene i meldinga har medført endringer. Derfor må det ses
på hvordan en skal gå videre og det må utarbeides nye tiltak og strategier som svarer på
kystskogfylkenes felles utfordringer i skognæringa.
• Høsten 2013 ble Skognæringa Kyst etablert. Etter at «Melding om Kystskogbruket» forelå har også
skognæringsforum kommet på plass i alle fylkene.
• Totalt har det kommet til mange nye personer i kystskogbruket. Blant annet ga kommunevalget i
2012 flere nye politikere, skognæringsforum i fylkene er etablert med nye aktører og det har skjedd
utskiftinger i regional og kommunal skogforvaltning.
• Stortingsvalget og ny regjering gir endrede skogpolitiske prioriteringer.
Sannsynligvis vil en rullert melding først være klar for fylkeskommunal behandling på nyåret 2015
Prosjektmål
Styringsgruppen har lagt til grunn at dette skal være en oppdatering og videreføring av dagens
melding. Videre ønskes at det skal utvikles et godt eierskap til meldinga både politisk og
administrativt i fylkeskommunene.
Følgende mandat for oppstarten ble gitt:
• Det lages et forslag til prosess for rullering av Melding om Kystskogbruket.
• Det blir riktig at fylkeskommunene sitter i førersetet for en rullering, men at en i stor grad og som
tidligere skogfaglig må støtte seg på fylkesmennene.
• En må vurdere hvor gjennomgående en rullering trenger å være. Rulleringen bør være en
oppdatering og videreføring av dagens melding. Like viktig er muligheten dette gir til at det utvikles et
godt eierskap til meldinga i fylkeskommunene både politisk og administrativt.
• Strategisk bør den rullerte melding bli behandlet av fylkestingene i denne perioden. Det vil si at en
rullering må komme i gang høsten 2013 og være ferdig til behandling høsten 2014.
Forhold som meldingen skal avklare er samarbeidets varighet og i hvilken form meldinga skal følges
opp.
Kystskogbruket har bidratt til flere rapporter, utredninger og forskningsprosjekt. Disse vil bli
gjennomgått og evaluert og den rullerte meldinga skal bygge videre på kunnskap, strategier og tiltak
som har framkommet.
Fra det fylkespolitiske nettverket ble det uttrykt behov for fortsatt trykk på arbeidet med skogens
potensiale, muligheter og rolle i klimaarbeidet og fortsatt satsing på infrastruktur.
Likeledes ble også ønsket om informasjon, både til nettverket og fylkespolitikerne generelt poengtert.
Ei politisk melding har ikke noen tidsavgrensning, men et felles oppfølgingsarbeid av meldingen kan
ha det.
I og med at meldingen skal rulleres vil vi be om innspill fra fylkene på det videre samarbeidet og
prosjektets tidshorisont.
Forankring
Styringsgruppen har så langt lagt en prosess hvor de har bedt om og fått tilbakemelding på arbeidet
og konklusjonene så langt. Flere steg er tatt for å forberede arbeidet, så som supplering av
styringsgruppen, drøftinger med styret i Skognæringa Kyst og med fellesforum for Fylkesmennene.
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Det har ikke kommet motforestillinger til forslaget om at meldingen anbefales rullert.
Styret i Skognæringa Kyst diskuterte rullering av Melding om kystskogbruket 8. april. Skognæringa
Kyst håper at alle fylkeskommunene også denne gangen deltar og står bak den nye meldinga. Dette er
et svært viktig arbeid for næringa i hele kystskogbruket. Styret fatta følgende vedtak:
- Skognæringa Kyst ønsker å delta i arbeidet med rullering av Melding om kystskogbruket.
Styret vil oppfordre fylkesskognettverkene om å samarbeide med fylkeskommunene om dette
te viktige arbeidet.
- Styret og fylkesskognettverkene oppfordrer fylkeskommunene om å delta i rulleringa av meldinga.
- Skognæringa Kyst ber fylkeskommunene om fortsatt ha en rolle i oppfølgingsarbeidet.
- Skognæringa Kyst vil følge opp sin del av meldinga.
Prosjektorganisering
Fra 2009, når oppfølgingsarbeidet av meldinga ble etablert, forelå ingen nærmere redegjørelse for
hvordan det felles oppfølgingsarbeidet skulle organiseres.
Spesielt for Kystskogarbeidet er at mange fylker, 10 i tallet, samarbeider og at det er et stort
geografisk område som omfattes av samarbeidet. Dette blir likevel sett på som styrken i samarbeidet
og gir tyngde til de tiltak som det arbeides med. Det er derfor viktig at en velger en funksjonell,
oversiktlig og så enkel form for samarbeidet som mulig.
Det finnes flere mulige samarbeidsformer for ei regionalpolitisk melding og for oppfølgingsarbeidet.
Det ble laget et eget notat for organisering og samarbeidsløsninger og saken ble drøftet i
styringsgruppen møte 02.12.2013.
Styringsgruppen konkluderte med å fortsette det fylkeskommunale kystskogsamarbeidet i form av
prosjekt, men at oppfølgingsarbeidet vil strekke seg utover det som ordinært ligger i prosjektformen.
Notatet følger vedlagt.
Det fylkeskommunale skognettverket, en politiker og en fra administrasjonen, ble oppnevnt som en
del av oppfølgingen av Melding om Kystskogbruket. Formålet med nettverket er både at
styringsgruppa for Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram skal ha et direkte kontaktnett i alle
fylkene. Disse vil sammen med fylkesskogsjef/skogansvarlig i hvert fylke utgjøre en koordinerende
gruppe for det fylkeskommunale kystskogbruksarbeidet i de 10 fylkene.
Styringsgruppen for Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram er på 3 personer og er oppnevnt av
Vestlandsrådet, Trøndelagsrådet og LU -Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. I
forbindelse med rullering av Melding om Kystskogbruket er det behov for å utvide styringsgruppen
for Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Det er ønskelig at fylkene i de respektive landsdelene
samsnakker og blir enige om en representant, slik at styringsgruppen suppleres med 3 nye
representanter. Fortrinnsvis bør de nye representantene komme fra andre fylker enn de som sitter i
styringsgruppen. Representantene i sittende styringsgruppe kommer fra Nordland, Nord-Trøndelag og
Møre og Romsdal.
På dagsorden for det fylkespolitiske nettverksmøtet 4. april sto supplering av styringsgruppen som
egen sak. Styringsgruppen ble supplert med representanter fra Trøndelag og Vestlandet
m/Vest-Agder. Nord-Norge vil komme med sin representant seinere.
En liste over det fylkeskommunale nettverket følger vedlagt.
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Styringsgruppen leder og er ansvarlig for arbeidet med rulleringen.
Styringsgruppen behandler og vedtar forslag til Melding om Kystskogbruket og sender den til endelig
behandling i fylkeskommunene.
De fylkeskommunale nettverksgruppene er referansegrupper for arbeidet. Fylkesmennene utgjør en
faglig referansegruppe og samarbeidspartner som bidrar i prosessene Skognæringa Kyst og
fylkesskogforumene er samarbeidspartnere og deltakere i prosessene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) har under hele arbeidet og i oppfølgingen tatt ansvaret for å
huse sekretariatet for Kystskogarbeidet for fylkeskommunene og prosjektkoordinatoren er tilsatt i
NTFK. Sekretariatet får sine arbeidsoppgaver fra styringsgruppen. Sekretariatet for det
fylkeskommunale oppfølgingsprogrammet vil planlegge, legge til rette for og gjennomføre
prosessene. Videre leder og koordinerer sekretariatet det praktiske arbeidet, lager utkastet til
melding og redigerer utkastene.
Samarbeidspartnere
Styringsgruppen ber fylkeskommunene om å ta et ansvar for rullering av meldinga. I dette ligger at
fylkeskommunene blir bedt om å medvirke og legge til rette for prosessene i eget fylke og egen
landsdel.
Skognæringa har etablert skognæringsforum i alle fylkene. Skognæringsforumene er
samarbeidspartner for fylkene og deltakere i prosess-samlingene. I tillegg vil en be fylkesmennene
om faglige bidrag og deltagelse.
Det er naturlig å be andre sentrale aktører i skogbruket om å komme med innspill til
meldingsarbeidet. Styringsgruppen vil derfor informere sentrale nasjonale samarbeidspartnere om
rulleringsarbeidet.
Den 24.04 blir det gjennomført et besøk for å informere Landbruks- og Matdepartementet,
Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om rulleringsarbeidet.
I likhet med fylkeskommunene vil også fylkesmennene motta en invitasjon med anmodning om å
delta i rulleringsarbeidet.
Skognæringa Kyst har behandlet og vedtatt å delta i arbeidet. Skognæringa anbefaler rulleringen og
ber om at fylkeskommunene deltar i det videre arbeidet. Vedtaket følger vedlagt.
Aktiviteter
Deltagelse i prosess og innspillsrunder er en mulighet til medvirkning, påvirkning og prioritering av
meldingas innhold og tiltak.
Utarbeidelse av målstruktur, hovedstrategier og tema for arbeidet vil ta til i april. Det vil da bli en
evaluering og gjennomgang av visjon, målstruktur, strategier og hovedbudskap i meldinga. Denne
delen av prosessen vil skje i vårhalvåret, hovedsakelig i april og mai. I hovedsak vil det være
fylkeskommunalt nettverket, Skognæringa Kyst og fellesforum FMLA som deltar i denne delen av
prosessen. Aktuelle tema og satsingsområder vil også være en del vårprosessen.
På de regionale prosess-samlingene vil det bli bedt om innspill på den foreslåtte strukturen, mål,
strategier, tema og satsingsområder. Dette for å høre om den er gjenkjennbar og dekkende når det
inviteres til bred prosessen på høsten.
De regionale, landsdelsvise prosessene er planlagt med oppstart og gjennomføring i august og
september. I hovedsak skal det arbeides med strategier og fellestiltak i denne delen av prosessen.
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Det foreslås at det de regionale medvirkningsprosessene legges opp som en todagers samling, med
en samling i hver landsdel – totalt tre samlinger. Det vil si at det vil bli en todagerssamling for
Nord-Norge, og tilsvarende en samling for Vestlandet og Vest-Agder og en i Midt-Norge.
Det tas sikte på å avrunde rulleringsarbeidet med en sluttkonferanse. Sluttkonferansen vil tidsmessig
komme i forbindelse med at meldinga er ferdig og klar for behandling i fylkene.
Styringsgruppen ber fylkeskommunene om å ta et ansvar for rullering av meldinga. I dette ligger at
fylkeskommunene blir bedt om å medvirke og legge til rette for prosessene i eget fylke og egen
landsdel. Skognæringa har etablert skognæringsforum i alle fylkene. Skognæringsforumene er
samarbeidspartner for fylkene og deltakere i prosess-samlingene. I tillegg vil en be fylkesmennene
om faglige bidrag og deltagelse.
Prosessen med aktiviteter er samlet framstilt i vedlegg.
Målgrupper
Fylkeskommunene i kystskogsamarbeidet, Skognæringa Kyst og næringsforum i fylkene.
Skog- og landbruksforvaltningen hos; Fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning(SLF)og
Landbruks- og Matdepartementet (LMD).
Andre berørte departement som nærings- og Fiskelridepartementet, Finansdepartementet og
Samferdselsdepartementet.
Politikere nasjonalt, næringsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.
Resultat
Meldinga er ei felles regionalpolitisk næringsmelding om skog og skogbruk.
Melding om kystskogbruket skal være en analyse, synliggjøring av muligheter og potensiale, strategier
og prioriteringer av tiltak.
Meldinga er Kystskogbrukets er (i vid forstand) et felles arbeidsdokument og utgangspunkt for
oppfølgingsarbeidet fra aktørene som arbeider fram meldinga.
Det forventes at meldinga og oppfølgingsarbeidet vil gi resultater som:
- endrede, nye og bedre rammebetingelser for skognæringa langs kysten.
- ny og økt kunnskap og kompetanse om skognæringas utfordringer.
- synliggjøring av skognæringas utfordringer og potensiale i kystfylkene.
- synliggjøring av skogens potensiale, spesielt i klimasammenheng.
Effekter
Større forståelse, kompetanse og kunnskap internt i skognæringa og eksternt til aktører som politikere
og andre samarbeidspartnere.
Bedre politikkutforming og økte rammer innen de prioriterte satsingsområdene og mer "treffende"
virkemiddelordninger for kystskogbruket.
Ei mer robust og konkurransedyktig skognæring.
Utnyttelse av og aksept for skogens potensiale i klimasammenheng.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
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Kostnadsplan
Tittel
Annen lønn
Arbeidsgiveravgift
Forsikringer
Frankering, frimerker,
kopiering
Konsulenthonorar
Kontorleie
Lønn faste stillinger
Lønn/honorar styreleder
Møtegodtgjørelse ombud
Oppholdsutgifter
Pensjon
Reiseutgifter
Representasjon
Tapt arbeidsfortjeneste
Tilskudd til andre
Trekkpliktig
reisegodtgjøring
Sum kostnad
Finansieringsplan
Tittel
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Kystskogmidler (staten)
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Sum finansiering

2014

2015

2016

2017

2018

SUM

5 000
102 000
1 000

5 000
102 000
1 000

4 000
300 000
17 000
608 000
70 000
30 000
120 000
107 000
120 000
3 000
28 000
30 000

4 000
300 000
17 000
608 000
70 000
30 000
120 000
107 000
120 000
3 000
28 000
30 000

5 000

5 000

1 550 000

1 550 000

2014

2015

2016

2017

2018

SUM

140 000
140 000
150 000

140 000
140 000
150 000

140 000
140 000

140 000
140 000

140 000
140 000

140 000
140 000

140 000

140 000

140 000
140 000
140 000

140 000
140 000
140 000

1 550 000

1 550 000

Geografi
1400-Sogn og Fjordane, 2000-Finnmark

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Forslag - Prosess for rullering av Melding om Kystskogbruket
2014, 20.04.2014.pdf

634 657 06.05.2014

Fylkeskommunalt nettverk, mars 2014.docx

15 492 06.05.2014

Notat - Formell avklaring av fylkeskommunenes samarbeid om
Kystskogbruket.docx

66 658 06.05.2014

Prosessplan og framdrift for rulleringsarbeidet, tabell.pdf

101 010 06.05.2014

Prosjektoversikt i Kystskogbruket pr nov 2013.docx

64 056 06.05.2014

Til fylkeskommunene i Kystskogbruket.docx

88 794 06.05.2014

Utskrift av styreprotokoll Skognæringa Kyst 8.docx

14 966 06.05.2014
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