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Fra politiske lovord til praktisk politikk!
Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende
demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige
føringer for «styrking av det lokale selvstyret», «tilrette
legging for levende lokalsamfunn og vekst i hele
landet», maktspredning og at «samfunnet skal bygges
nedenfra». Likeså at «bærekraftig utnyttelse av de lokale
naturressursene også må gi positive ringvirkninger
for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale
detaljstyringen må reduseres». Sitatene er hentet fra
regjeringserklæringen.
Regjeringserklæringen og de fleste partiprogrammer
har formuleringer som på mange måter er en kopi
av formålsbestemmelsen til Utmarkskommunenes
Sammenslutning ¬USS. Erfaringen viser allikevel
at det kan være langt mellom liv og lære i praktisk
politikk, og at regjerings- og partierklæringers generelle
formuleringer trenger lokalpolitisk press, makt og kraft
på veien til konkret innhold.
Endringstakten i det moderne samfunn øker for hvert
år. Midt i en historisk reformering og strukturendring
av offentlig sektor oversvømmes vi av omfattende
lovendringer av betydning for utmarkskommunene:
Ny fjellov, ny kommunelov, ny forvaltningslov, nye
rovviltregler, nye naturressursskatteregler, nye energiog miljødirektiver – og ikke minst nye planretnings
linjer. I 2019 har vi hatt en rekke regjeringsoppnevnte
ekspertutvalg som har avlagt rapporter med forslag
som utfordrer utmarkskommunene på de temaer USS
jobber med.

Ivaretaking av og arbeid for å ivareta lokaldemokratiet
og utmarkskommunenes interesser går langt ut over
partitilhørigheten. USS trengs mer enn noen gang som
et partinøytralt politisk kraftforum!
Landsmøtet i USS 2020 er som det meste annet i
samfunnet det siste halvåret preget av koronasituasjonen, og vil for første gang bli gjennomført
digitalt. Landsmøtet vil imidlertid avdekke at USSsakene mer enn noen gang er høyaktuelle, noe som
har gitt USS offentlig oppmerksomhet om våre
saker.
Som USSleder vil jeg at USS landsmøte 2020 skal
fremstå med slik kraft at politiske formuleringer som
de fleste som lever i et demokrati kan erklære seg enige
i, blir omgjort til praktisk politikk, handling, regler og
rettigheter for våre lokalsamfunn. Men husk:
Landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes
oppslutning, også når møtet gjennomføres digitalt!
Jeg ønsker våre medlemskommuner, representanter for
regjeringen og fremstående foredragsholdere
velkommen til en kraftfull samling rundt et spennende
program.
Vi ses på nett 3. september!

Hanne Alstrup Velure
leder

PROGRAM
1050

Oppkobling

1100

Leder Hanne Alstrup Velure ønsker velkommen

1105

Om forvaltning av utmarka v/Statsråd Linda Hofstad Helleland, Distriktsog digitaliseringsminister

1120

Regjeringens politikk i rovviltsaker og konsultasjonsordningen v/statssekretærWidar Skogan, Landbruks- og matdepartementet og statssekretær
Maren Hersleth Holsen, Klima og Miljødepartementet

1140

Hyttepolitikk v/leder Hanne A. Velure

1150

Mineraler v/advokat Chirsti Erichsen Hurlen, sekretariatet

1200

Rammevilkårene for Naturressurskommunene v/advokat Stein Erik
Stinessen

1210

En kort benstrekk

1220

Landsmøtesaker og arbeidsprogrammet
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av to dirigenter, referent og protokollunderskrifter
• Behandling av årsmelding 2019
• Godkjenning av regnskap 2019
• Budsjett 2021
• Fastsetting av lederhonorar og møtegodtgjørelse for
landsstyremedlemmer 2021
• Arbeidsprogram 2020 - 2021
Behandling av eventuelt innkomne forslag
• Valg i henhold til vedtektene
Presentasjon av landsstyret etter valgene i fylkesmøtene
Nytt landsstyre blir konstituert og det nye landsstyret vil ha et kort
nettmøte umiddelbart etter landsmøtets slutt

1350

Oppsummering og avslutning v/leder Hanne A. Velure

1400

Slutt

Påmelding
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Påmeldingsfrist: 1. september 2020
Deltakere må melde seg på via det elektroniske påmeldingskjemaet
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