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Grenland friluftsråd ble stiftet i desember 2013, 

med Drangedal, Porsgrunn og Skien som første 

medlemskommuner.   

 

Rådet skal arbeide med å legge til rette for  

friluftsmuligheter i kommunene, og bidra til at 

kommunene tar hensyn til friluftslivet i sine  

planer. De tre kommunene dekker både sjø, skog  

og fjell, og kan tilby svært varierte muligheter for 

friluftsliv.   

 

Styret er friluftsrådets øverste myndighet, og  

består av ett styremedlem og én vara oppnevnt  

av hver medlemskommune, samt ett styremedlem 

og én vara oppnevnt av Forum for Natur og  

Friluftsliv Telemark. Styremedlemmene er på valg 

annen hvert år, og styreleder hvert år. 

Friluftsrådet har ansatt en daglig leder som  

har kontor i Skien, samlokalisert med kommune-
administrasjonen.   

INNLEDNING 

 
 
 
 

Etter to års drift har 

Grenland friluftsråd 
fungert i forhold til  
planen. Daglig leder 

har grepet oppgaven 
på en offensiv måte. 
Rådet har hatt nær 

kontakt med frilufts-
organisasjonene i de 
respektive tre kommu-

ner. Organisasjonene 
har blitt spesielt  

invitert ved ulike anledninger og vi får stadig  

innspill som rådet kan jobbe videre med. FNF sin 
representant i styret har bidratt til konstruktive,  
gode diskusjoner. Rådet bør videre være enda  

mer offensiv i forhold til kontakt med de frivillige 
organisasjonene.  

 

I høringssaker som vedrører friluftsliv har vi bidratt 

aktivt. Det er svært viktig at vi til enhver tid  
minner administrasjonen i kommunene om at  
friluftsliv og forebyggende folkehelse må få  

sterkere fokus. Tilrettelegging av stinett, gapahuker 
og løypenett i nærområder vil alltid være viktig. 
 

Rådet bør være bevisste på å få med flere  

kommuner. Den ideelle inndeling i Telemark ville 

vært et øvre og nedre Telemark friluftsråd. Det  
er forunderlig at ikke flere kommuner og politikere 
ser verdien i å ha et bindeledd mellom politisk  

styring og friluftsliv.  Budsjettrammene til helse  
utgjør den desidert største delen av kommunenes 
budsjettkake. Her er det viktig å få til et aktivt  

samarbeid mellom rådet og kommunelegene.  
 

I perioden vi har drevet har vi skaffet mye midler 

fra bankstiftelser og andre regionale og statlige  

tilskudd. Rådet er forberedt på å være offensive  
på denne biten også fremover.  
 

Avgående styreleder vil til slutt ønske det nyvalgte 

rådet lykke til i det videre arbeidet og håper på  

at alle kommunene i nedre Telemark slutter seg  
til dette utrolig viktige arbeidet i årene som kommer. 

Styreleder har ordet 
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  Full fart i Friluftslivets år! 

Grenland friluftsråd ble formelt opp-

rettet i desember 2013, og jeg ble 

ansatt sommeren 2014. Høsten 

brukte jeg til å få bli kjent med  

friluftsorganisasjonene og gjøre  

friluftsrådet kjent i Grenland.  

Videre jobbet vi frem prosjekter som 

vi mente kunne være til nytte for 

både medlemskommuner, frilufts-

organisasjoner og allmennheten. 

Tilskudd ble innhentet, og 2015 ble 

året da prosjektene endelig kunne 

settes ut i livet, og friluftsrådet  

kunne få sin egen stemme. 

Friluftsrådet fikk god vind i seilene 

fra første stund, mye takket være at 

2015 var Friluftslivets år. Det hadde 

stor betydning, både i form av ekstra 

oppmerksomhet omkring friluftsliv, 

men også i form av økte bevilgninger 

til våre prosjekter fra staten. 

På et personlig plan bar 2015 også 

preg av pappapermisjon gjennom 

vår og sommer. Det ble en periode 

uten særlig aktivitet i friluftsrådet, 

men mye spenning på hjemme-

fronten. Likevel ble det et innholds-

rikt år for friluftsrådet, og det  

v i k t ig st e  er  oppsummert  i  

denne årsmeldinga. 

  

DAGLIG LEDER OPPSUMMERER 

Et år under stjernene 

Når det en sjelden gang blir erklært et helt år i friluftslivets tegn, er 

det naturlig at friluftsrådet går foran som et godt eksempel. Det ble 

derfor bestemt, allerede før utløpsfristen for nyttårsforsetter, at daglig 

leder i Grenland friluftsråd skulle avstå fra alle hotellovernattinger i 

forbindelse med jobbreiser gjennom hele Friluftslivet År - til fordel for 

sovepose og liggeunderlag. 

Seminarer, konferanser og befaringer ble alle gode påskudd for å få 

seg en natt i naturen. Nå er det slett ikke første gang undertegnede 

tar seg en strekk i lyngen, men å tusle inn på hotellets frokostbuffet 

med soveposesveis var en ny og blandet følelse - både for meg og 

borddamene. 

Hygieniske ubekvemmeligheter til tross - 2015 ble et herlig år på 

jobbreise. Blant høydepunktene står sandstranden ved Selbusjøen 

høyt, mens natten bak shuttlebuss-skuret på Gardermoen rangerer 

noe lavere.  

Dem som måtte la seg inspirere skal få følgende gode råd; sikre deg 

mot regn (pentøyet ligger jo i sekken), finn en leir før middagen, og 

rist maurene ut av buksa før du går inn til morgenens første foredrag. 

Friluftslivets År er over - lenge leve Friluftslivets År 
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OM GRENLAND FRILUFTSRÅD 

Hva er et friluftsråd?  

Det finnes i dag 24 friluftsråd i Norge, med til sammen 190 medlemskommuner. Friluftsrådene er opprettet som 

faste samarbeid mellom to eller flere kommuner, for å samordne arbeidet med friluftsliv på tvers av kommune-

grensene. 

 

Hvorfor friluftsråd?  

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, og forvaltes best med en regional overbygging. Friluftsrådene sikrer at 

alle medlemskommunene har tilgang på kompetanse og arbeidsressurs innenfor friluftsliv. Et friluftsråd kan 

derfor både bistå i kommunale oppgaver knyttet til friluftsliv, og samtidig arbeide med friluftsliv utover det 

kommunene normalt ville gjort. 

Siden friluftsrådene er egne foreninger kan de utløse midler og tilskudd fra kilder som ellers ikke ville være  

tilgjengelige for kommunene. Friluftsrådene bidrar med finansiering av en rekke prosjekter, både for kommune-

ne og organisasjonslivet. 

 

 

GRENLAND FRILUFTSRÅD arbeider for å fremme friluftsliv, legge til rette for friluftsaktivitet og ivareta  

friluftsområder i sine medlemskommuner.  Friluftsrådets arbeidsoppgaver er definert som følger: 

DRANGEDAL     SKIEN     PORSGRUNN 

Friluftsrådet skal være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og skal være et 

bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommu-

nene. 

 

Grenland friluftsråd skal bidra til at flest mulig skal få informasjon om allemannsretten og 

muligheter for friluftsliv i området. Friluftsrådet skal også jobbe med sikring og tilretteleg-

ging av friluftsområder, i tillegg til planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrange-

menter. 

 

Friluftsrådet ønsker å være en bidragsyter for alle de aktørene som allerede arbeider med 

friluftsliv i Grenland. Lag og foreninger kan for eksempel benytte friluftsrådet som rådgiver 

i tunge prosesser med søknader, grunneieravtaler m.m. 
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ORGANISERING 

Styret  

Styret i Grenland friluftsråd er satt sammen av én representant fra hver medlemskommune og én representant 

for frivilligheten. By- og kommunestyrene velger kommunenes representanter, mens frivillighetsrepresentanten 

velges av Forum for natur og friluftsliv, Telemark. 

Styremedlemmene velges for to år av gangen, og styreleder velges hvert år. 

For perioden 2014-2015 har styret bestått av følgende representanter: 

Rolle Navn Representerer 

Styreleder Sverre Siljan Porsgrunn kommune 

Nestleder Karianne S. Reiten Drangedal kommune 

Styremedlem Hedda Foss Five Skien kommune 

Styremedlem Mariken Kjøhl Forum for Natur og Friluftsliv 

      

Vara Janicke Andreassen Porsgrunn kommune 

Vara Astrid Lunde Drangedal kommune 

Vara Geir Arild Tønnesen Skien kommune 

Arbeidsutvalg  

Hver medlemskommune har oppnevnt en administrativ kontaktperson til friluftsrådet. Disse kontaktpersonene 

utgjør friluftsrådets arbeidsutvalg.  

Arbeidsutvalget har i perioden 2014-2015 bestått av Hilde Kirkeby for Drangedal kommune, Kjell-Henrik Semb 

for Porsgrunn kommune og Terje Sjøvaag for Skien kommune. 
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   AKTIVITET OG ARRANGEMENTER 

Friluftsrådet har både arrangert og deltatt i en rekke arrangementer i 2015. Det ble inngått gode 

samarbeid med mange ulike aktører innenfor friluftslivet, og det har vært en glede å arbeide tett 

med så mange flinke mennesker. Her følger en oversikt over de viktigste aktivitetene og arrange-

mentene friluftsrådet har vært en del av i 2015. 

Foto: Kyle O’Donoghue 

Friluftskonferansen i Porsgrunn 

Åpningen av Friluftslivets år satt standarden for hele året. 

Flere enn 300 barn og voksne samlet seg i Fritidsparken i 

Skien for å oppleve den kalde januarkvelden rundt bålet. 

En skog av pinnebrødpinner hang over glørne, og det ble 

avholdt en politisk båldebatt med prominente gjester. 

Mange valgte også å overnatte, og det glimtet av hode-

lykter langt inn i skogene. Til og med mange politikere 

tilbrakte natten i soveposen.  

Arrangementet var et samarbeid mellom Grenland frilufts-

råd, FNF Telemark, Telemark turistforening og Grenland 

speiderkrets. 

Grenland friluftsråd arrangerte Friluftskonferansen i 

Ælvespeilet ved elvebredden i Porsgrunn. Omtrent 100 

personer lyttet til konferansier Arnulf Møllerstad og 

hans dyktige foredragsholdere med mektige budskap.  

Gunnar Breivik og Stein Lier‐Hansen leverte slag-

kraftige og tydelige budskap til politikerne om frilufts-

livets betydning for folkehelse og helsebudsjett. Morten 

Dåsnes og Marianne Reusch delte erfaringer og råd for 

hvordan man best kan tilrettelegge for friluftsliv.  

Og Jan Erik Tangen hypnotiserte forsamlingen med et  

bildeprogram fra Telemarks natur.  

Det hele ble avrundet med en politisk debatt. 
Foto: Bjørnar Løkstad   

Grenland friluftsråd er med i mange spennende samar-

beid. Et av dem er ”Skog og natur som klasserom” - et 

prosjekt som Telemark Skogselskap har tatt initiativ til. 

Prosjektet ønsker å tilby ungdomsskoleelever undervis-

ning i skogen, om natur og skogbruk. Det overordnen-

de målet er å innarbeide uteundervisning som en del 

av aktivitetsmålene i lærerplanen. 

I januar 2015 ble det arrangert en stor utedag i 

Oklungen i Porsgrunn, med mange spennende og, ikke 

minst, lærerike aktiviteter. 

 

   Foto: Bjørnar Løkstad  

Åpning av Friluftslivets År i Skien 

Skog og natur som klasserom, i Porsgrunn 
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En stor del av friluftsrådets aktivitet i 2015 har 

handlet om synlighet. Derfor har vi vært tilstede på 

en rekke messer, markeder og andre større arrange-

menter.  

Vårt store trekkplaster har vært bålpopcorn, og vi har 

benyttet anledningen til å dele ut faktakort om alle-

mannsretten sammen med popcornbegerene.  

På denne måten har vi synliggjort det nye friluftsrådet, 

og samtidig spredt budskapet om allemannsretten ved 

hjelp av tusenvis av beger med bålrøkt popcorn.  

 

   Foto: Bjørnar Løkstad  

Hele Norge sov ute en natt i september, og vi var 

ikke dårligere. Ved innfallsporten til det store turområ-

det på Svanstul inviterte vi til overnattingsfest for store 

og små.  

Det ble klatring, kanopadling, bålmat og båldebatt, før 

vi rundet av kvelden med utekino og bålpopcorn i lyng-

amfiet. 

Mange politikere var også til stede, og selv om Trond 

Giske dro hjem igjen var det mange av dem som var 

sporty nok til å overnatte.  

Diverse arrangementer (her Mersmak) i Grenland 

#Nattinaturen i Skien 

Åpning av Skiens midtpunkt 

    Foto: Bjørnar Løkstad  

                 Foto: Bjørnar Løkstad  

    Foto: Bjørnar Løkstad  

Skiens geografiske midtpunkt er funnet, gjennom 

et samarbeid mellom Statens Kartverk, Skien turlag og 

Grenland friluftsråd. 

Til alles store begeistring ligger det flott plassert i den 

vakre Vestmarka. Det ble reist en varde med en flott 

plakett, og ordføreren bar med seg kjedet helt opp for 

å stå for avdukingen. 

Skien kommune har fått en ny severdighet som vi tror 

vil lokke mange nysgjerrige ut på tur.  

      Foto: Hege Schjøth Øverås  

Porsgrunns flotteste friluftsområde 
Porsgrunn var med i kampen om å bli Årets frilufts-

livs-kommune, og som en del av markeringen ønsket 

de å kåre sitt flotteste friluftsområde. Grenland frilufts-

råd hjalp til med gjennomføringen av en kåring og en 

fotokonkurranse som skapte stort engasjement. 

Blant 24 nominerte områder vant den lokale fjelltoppen 

Fjerdingen kåringen. En tilfeldig trukket stemmegiver 

var heldig og vant et flott fjelltelt (bilde). 
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PROSJEKTARBEID 

Friluftslivets År brakte med seg nye satsninger i hele landet. For Grenland friluftsråd var alle  

prosjekter nye i 2015, og allerede fra første året var det et ønske å få på plass noen satsinger som 

kunne inngå i en fast portefølje. Vi så til andre friluftsråd for å finne gode prosjekter som kunne 

drives av et enkeltmannsfriluftsråd uten å beslaglegge hele personalressursen. 

 

Det ble også gjennomført en del små og store enkeltprosjekter som en del av Friluftslivets År. Her 

følger en presentasjon av Grenland friluftsråds viktigste prosjekter i 2015. 

NATURLOS 

Grenland friluftsråd samler inn guidede turer som er åpne for alle, og 

presenterer disse i en fulldistribuert brosjyre. På denne måten treffer vi 

den delen av befolkningen som ikke aktivt oppsøker turtilbudene,  

samtidig som vi synliggjør store og små friluftslivsorganisasjoner. 

I 2015 inneholdt Naturlosbrosjyren 160 turer fra 23 organisasjoner.  

FRILUFTSPORT 

I løpet av de siste årene har det dukket opp Friluftsporter over hele  

Norge. Områder med denne betegnelsen er tilrettelagte nærfriluftsliv-

områder, som samtidig er innfallsporter til større naturområder. 

Friluftsrådet har introdusert dette flotte konseptet på Åletjern i Skien, og 

har fått 380.000 kroner av Sparebankstiftelsen til tilrettelegging. 

NATUR PÅ NORSK 

Friluftsrådet har inngått et samarbeid med voksenopplæringene og  

flyktningetjenestene i medlemskommunene, for å introdusere nyankomne 

innvandrere for norsk natur og friluftsliv.  Friluftsrådet bidrar økonomisk. 

Gjennomføringen av turene er det voksenopplæringene selv som har stått 

for, i tillegg til at Telemark turistforening har bidratt til turer og opplæring.    

STATLIG SIKRING AV FRILUFTSOMRÅDE 

På vegne av Skien kommune har friluftsrådet gjennomført en sikrings-

prosess av et helt spesielt område. Søndre Grini ligger sentrumsnært til, 

og sikrer strandsonen til kulturlandskapssjøen Børsesjø. Området ligger 

også i tilknytning til nærmiljøanlegget Gjerpen Bygdepark som er under 

utvikling. Tilrettelegging av dette området vil være en viktig arbeidsopp-

gave for friluftsrådet fremover.  

 

Foto: Lina Jurs  

Foto: Sissel Mogaard  
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ADMINISTRATIVT ARBEID 

Friluftsliv er et tema som ikke alltid hører hjemme under en bestemt etat eller avdeling i  

kommunene. Hensynet til friluftsliv bringes stadig frem i saksbehandling og offentlig forvaltning, men det 

mangler likevel en fast bopel i kommuneadministrasjonen. 

Friluftsrådet  kan til en viss grad fylle denne rollen for sine medlemskommuner. Et friluftsråd er et inter-

kommunalt samarbeid med kommunale styrerepresentanter, og det er derfor langt på vei kommunene selv som 

avgjør hvilke arbeidsoppgaver friluftsrådet skal prioritere. Friluftsrådet skal ha en bred oversikt over aktører 

innenfor friluftsliv, både offentlig, privat og frivillig - og kan arbeide ensrettet med friluftsliv på vegne av sine 

medlemskommuner. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at  

friluftsrådet er en egen organisasjon, og 

at vi ikke har hjemler eller myndighet til 

å drive offentlig forvaltning. Det er der-

for viktig at friluftsrådets arbeid er godt 

forankret i kommunene, både politisk og 

administrativt. 

Friluftsrådet ønsker å bidra til friluftslivs-

arbeidet som et tillegg til det arbeidet 

kommunene gjør selv. Vi er derfor glade 

for at vi blir invitert inn i ulike prosjekter 

og samarbeid, og at vi kan bidra med 

kompetanse og ressurser i arbeidet med 

å fremme friluftslivet for alle. 

 

Dette er de ulike administrative samarbeidene friluftsrådet har vært en del av i 2015: 

 Arbeidsgruppa for Gjerpen Bygdepark 

 Arbeidsgruppa for øyhopping i Porsgrunnsskjærgården 

 Arbeidsgruppe for fremføringen av kyststi i Porsgrunn 

 Styringsgruppa for prosjektet ”Skog og natur som klasserom” 

 Jury for tildeling av frivillighetsprisen 2015 

 

I tillegg er friluftsrådet involvert i mange aspekter av det daglige arbeidet med friluftsliv i medlemskommunene, 

og er en tilgjengelig ressurs for dem i alle saker som vedrører friluftsliv.   

I tillegg til friluftsrådets egne prosjekter og tiltak, brukes en betydelig del av ressursen til å bistå 

medlemskommunene i deres eget arbeid med friluftsliv. 

  Også kontorarbeid kan utføres i felt - her med Porsgrunns bystyre på tur.  

Foto: Bjørnar Løkstad   
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INFORMASJONSARBEID 

Et av hovedargumentene for å opprette friluftsrådet var å etablere et kontaktpunkt mellom frivilligheten,  

forvaltningen og politikerne.  På den ene siden skal gode initiativ fra frivilligheten løftes opp til beslutnings-

takere, og loses gjennom de nødvendige administrative prosessene. På den andre siden skal kommunale pro-

sesser bringes ut til organisasjonslivet for å sikre medvirkning og gode innspill. 

Friluftsrådet er godt posisjonert for å bidra til denne informasjonsflyten. Vi er opprettet som en interkommunal 

organisasjon, og har tett samarbeid med kommuneadministrasjonen gjennom blant annet samarbeidsgruppa.  

Friluftsrådets styre består av politisk oppnevnte representanter, som gir gode muligheter for å fremme frilufts-

politiske saker. I tillegg har friluftsrådet flere formelle og uformelle samarbeid med friluftsorganisasjoner. 

 

Kommunikasjonsstrategi 

Det strømmer store mengder informasjon gjennom et utall kanaler hver dag, fra sosiale medier til formelle  

høringsdokumenter. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hva slags informasjon som er relevant, og på 

hvilken plattform den hører hjemme. Friluftsrådet benytter en rekke ulike kanaler for å formidle informasjon. 

Det er ikke vedtatt noen kommunikasjonsstrategi, men det har etter hvert etablert seg noen faste metoder og 

retningslinjer. 

 

Nettside (www.grenlandfriluftsrad.no)  

Hovedportal for informasjon om friluftsrådet. Inneholder 

kontaktinfo, nyheter, publikasjoner m.m. Nettsiden er 

førstetreff ved google-søk på Grenland friluftsråd. 

Facebook (www.facebook.com/grenlandfriluftsrad) 

Det er viktig med en tilstedeværelse i sosiale medier. 

Facebook brukes til å reklamere for kommende arrange-

menter, både egne og andres.  Det legges ut bilder fra 

gjennomført aktivitet og spennende nyheter om  

friluftsliv. Facebook brukes også til å synliggjøre andre 

organisasjoner og friluftsråd.  

Nyhetsavis/nyhetsbrev (se eksempel på motsatt side)  

Friluftsrådet ga tidligere ut en fyldig nyhetsavis på papir og pdf. Siden dette krevde mye tid ble det få  

utgivelser, og avisa ble byttet ut med et månedlig (omtrentlig) nyhetsbrev som sendes utelukkende per e-post. 

Det er i dag i overkant av 100 abonnenter på nyhetsbrevet. Det gir kortfattet informasjon om aktuelle nyheter 

og arrangementer for alle som interesserer seg for friluftsliv, men er først og fremst beregnet på dem som  

arbeider med friluftsliv, enten det er profesjonelt eller frivillig.  

Media (se eksempler på neste side)  

Friluftsrådet har et aktivt forhold til lokalpressen. Det er fire lokalaviser i regionen, i tillegg til lokalradio.  

Som nystartet friluftsråd har det vært viktig å gjøre seg synlig - både internt i kommunene og de 

frivillige organisasjonene, og ut til befolkningen gjennom media.  
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        GRENLAND FRILUFTSRÅD I MEDIA - ET UTVALG PRESSEOPPSLAG FRA 2015 
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        GRENLAND FRILUFTSRÅD I MEDIA - ET UTVALG PRESSEOPPSLAG FRA 2015 
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         REGNSKAP - DRIFT OG PROSJEKTER 

Driftsegnskap for Grenland friluftsråd Regnskap -15 Budsjett -15 

 Utgifter     

Lønn og sosiale utgifter 686 842 764 000 

Honorarer 29 400 33 000 

Kurs, møte og reiseutgifter 21 911 40 000 

Utstyr og rekvisita 10 192 10 000 

Lisenser og abonnementer 15 116 20 000 

Annonser, reklame og informasjon 0 15 000 

Kontorleie 30 000 30 000 

Kontingent til Friluftsrådenes landsforbund 43 877 45 000 

Diverse 0 20 000 

 SUM utgifter 837 338 977 000 

 Inntekter     

Refusjon foreldrepenger 109 830 110 000 

Kontingent fra medlemskommuner 544 166 558 000 

Administrasjonstilskudd, Friluftsrådenes landsforbund 176 903 170 000 

Driftstilskudd, Telemark fylkeskommune 200 000 250 000 

Fellessatsinger i Friluftslivets År, Friluftsrådenes landsforbund 60 000 0 

 SUM inntekter 1 090 899 1 088 000 

 

Driftsresultat  253 561 110 000 

Underskudd fra 2014 - 51 459  

Tap på fordringer - 260  

Driftsresultat til avsetning 201 842  

Kommentar til driftsregnskapet 

Selv om 2015 var Friluftslivets År, noe som innebar mange nye satsninger og et høyt aktivitetsnivå, 

viser regnskapet et mindreforbruk sammenlignet med budsjettet. Dette er i all hovedsak et resultat 

av pappapermisjonen på våren og sommeren. Da var det så godt som ingen aktivitet i friluftsrådet, 

og dermed heller ingen utgifter. 

Styret i friluftsrådet vedtok i sak 44/2014 at det ikke skulle engasjeres en vikar for daglig leder i 

permisjonstiden, nettopp for å få en innsparing av lønnsmidler og et mindreforbruk i perioden.  

Dermed har friluftsrådet et positivt driftsresultat på kroner 201.842 for 2015. Dette beløpet avset-

tes på fond, og er tilgjengelig som frie midler for friluftsrådet.  

Friluftslivets År brakte også med seg en del ekstrabevilgninger fra staten, for fellessatsinger på  

temaer som stien, allemannsretten m.m. Disse midlene på til sammen kroner 60.000 er brukt på 

ulike aktiviteter og tiltak, i tillegg til administrativt arbeid (rapport for Friluftsport-arbeidet). 
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Prosjektregnskap for Grenland friluftsråd Regnskap -15 

 Utgifter  (eks. egen personalkostnad)   

Friluftskonferansen 89 032 

Friluftsport Åletjern 71 965 

Naturlos 150 500 

Natur på norsk 45 000 

 SUM utgifter 356 497 

 Inntekter     

Friluftskonferansen 110 300 

Friluftsport 380 000 

Naturlos 190 000 

Natur på norsk 50 000 

 SUM inntekter 730 300 

 

Prosjektmidler til avsetning (videreføring av prosjekter) 373 803 

Kommentar til prosjektregnskapet 

Det ble gjennomført fire tiltak i 2015 som ble skilt ut som egne prosjekter. Disse 

har mottatt eksterne midler, og komplett regnskap fremgår av rapportene til  

tilskuddsyterne. 

Friluftskonferansen var et engangstiltak, og ble fullfinansiert ved hjelp av tilskudd 

fra Telemark fylkeskommune og deltageravgift. 

Natur på norsk og Naturlos skal videreføres i 2016. Naturlos ble noe overfinansiert 

fordi tiltaket ble støttet av både Friluftsrådenes landsforbund og Telemark fylkes-

kommune. Overskuddet er rapportert men ikke krevd tilbakebetalt, og blir fonds-

avsatt til Naturlos i årene fremover.  

Friluftsport Åletjern er et enkeltprosjekt som går over flere år, og tilskuddet fra 

Sparebankstiftelsen er fondsavsatt for videre arbeid. 
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         REVISJONSBERETNING 
    Friluftsrådets regnskap ligger under Skien kommune, og inngår i deres revisjonsberetning  
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         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 ori-
entering. 

 

§ 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 friluftsorganisasjone-
ne 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. 
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For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret være til ste-

de. 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 friluftsrå-
det 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 kommune-
ne 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 for-
handling. For øvrig gjelder de aktuelle bestemmelsene i kommunelovens § 27. 
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Besøksadresse:Besøksadresse:  

  

KaffehusetKaffehuset  

Henrik Ibsensgate 2Henrik Ibsensgate 2  

3724 Skien 3724 Skien   

Postadresse:Postadresse:  

  

Grenland friluftsrådGrenland friluftsråd  

Pb. 158Pb. 158  

Telefon:  Telefon:    480 06 434480 06 434  

EE--post:     post:       grenland@friluftsrad.nogrenland@friluftsrad.no  

  

www.grenlandfriluftsrad.nowww.grenlandfriluftsrad.no  

www.facebook.com/grenlandfriluftsradwww.facebook.com/grenlandfriluftsrad  


