
Vedtekter for Grenland friluftsråd: 

§ 1 DELTAKERKOMMUNER. 

Grenland friluftsråd er et interkommunalt friluftsråd etter § 27 i Kommuneloven. Kommuner i 
Grenlandssamarbeidet som ev. ikke deltar fra starten kan slutte seg til etter godkjenning av styret. 
Tilslutning av andre deltakerkommuner må godkjennes av deltakerkommunene. 

Grenland friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund (FL). 

 

§ 2 FORMÅL 

Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå, 
frivillige interesseorganisasjoner og grunneiere eller deres organisasjoner å:  

 arbeide for opplæring og initiere aktiviteter med basis i regionens friluftsmuligheter 

 informere om friluftsmuligheter i regionen 

 avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker 

 arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter 

 arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder/grønnstruktur for offentlig bruk 

 arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder 

 

§ 3 ORGANISASJON 

Styre og samarbeidsutvalg er friluftsrådets faste organer. Daglig leder står for den daglige driften av 
friluftsrådet. 

 

§ 4 ØKONOMI 

Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til rådets virksomhet. Styret fastsetter en årlig 
kontingent for neste års budsjett, basert på befolkningstallene fra SSB året før. 

Budsjettforslag som innebærer en reell økning i tilskuddet fra medlemskommunene krever vedtak i 
deltakerkommunene. Arbeidsprogram og budsjett for neste år sendes deltakerkommunene til 
orientering. 

 

§ 5 STYRET. 

Styret er friluftsrådets øverste myndighet. Styret består av ett medlem med varamedlem fra hver 
deltakerkommune, og velges av by-/kommunestyret. I tillegg har de frivillige friluftsorganisasjonene 
ett medlem med varamedlem som velges av Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Telemark. 
Representanten fra de frivillige organisasjonene skal velges fra Grenlands-området. Valgene gjøres 
for to år av gangen, tilpasset kommunevalgperioden. 

Styret konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder for ett år av gangen. 

For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret være til stede. 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal: 



 Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter. 

 Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring. 

 Legge fram årsmelding og regnskap med revisjonsberetning for deltakerkommunene innen 

 utgangen av mars måned. 

 Legge fram arbeidsplan/handlingsprogram. 

 Legge fram budsjett basert på utjevning mellom kommuner og folketall. 

 Ansette daglig leder. 

 Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift. 

 Styret kan meddele fullmakt til å inngå avtaler i rådets navn. 

Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett. 

Samarbeidsutvalgets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter. Styremøtene er 
åpne møter med unntak for saker som er unntatt i henhold til offentlighetsloven. 

 

§ 6 SAMARBEIDSUTVALGET. 

Samarbeidsutvalget består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, og utpekes av den 
enkelte kommune. Medlemmer bør representere den eller de etater/resultatenheter som arbeider 
med friluftsliv i den enkelte kommune. 

Samarbeidsutvalget behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 
samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsutvalget kan fremme saker for styret. Daglig leder er 
samarbeidsutvalgets sekretær. 

 

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER. 

Endring av vedtektene kan bare gjøres etter vedtak i deltakerkommunene. 

 

§ 8 UTTREDEN / OPPLØSNING 

Utmeldingen trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderår utmeldingen er kommet friluftsrådet 
i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/kommunestyret. 

Vedtak om oppløsning av rådet kan bare gjøres etter vedtak i deltakerkommunene. Oppløsning skjer 
i henhold til kommunelovens § 27.3. Ved uttreden blir utløsningssummen 0 fordi kommunene ikke 
har skutt inn midler ved etablering/tilslutning – kun betalt årlig tilskudd til friluftsrådets virksomhet. 

 

§ 9 ANNET 

Dersom det oppstår tvist om forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten søkes løst gjennom 
forhandling. For øvrig gjelder de aktuelle bestemmelsene i kommunelovens § 27. 


