Protokoll styremøte 03/2020

Narvik 02.12.2020

Tid: 01.12.2020 kl.10:00 – 14:00
Sted: Huset i Havet, Grov

Styret:
Helene Berg Nilsen, Svein Sæther, Eidar Tøllefsen, møtt. Torbjørn Larsen, Espen Ludviksen, Anita
Karlsen (på Meet), Anne Svelstad Evju (meldt forfall)
Varamedlemmer: Marianne Bergvik og Hans-Christian Gjøvik (meldt forfall)
Administrative kontakter: Evenes kommune, Kvæfjord kommune
Miniseminar
● Møblering, uterom og naturmøteplasser Ved arkitektfirmaet Erlikpluss AS. (=+)
● Geopark Nord - framtidig organisering. Oppfølging sak 30/20 Geopark Nord - Forprosjekt med
mulighetsstudie - videreføring. Med Ragnhild sandøy (prosjektleder), Museum Nord og SørTroms Museum (meldt forfall)
Oppsumering fra miniseminaret viser til eget referat.
Styremøte
Styresaker og status for friluftsrådet per 30.11.
Servering
Før møtet: kaffe/te og noe å spise
Etter møtet: juletallerken

Anne-Margrethe Roll
daglig leder
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Saksprotokoll
Åpning ved styreleder
Sak 31/20

Godkjenning av innkalling og saksliste 3/20

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Vedtak:
Godkjent

Sak 32/20

Godkjenning av protokoll styremøte 02/20

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjent
Vedtak:
Protokoll godkjent
Sak 33/20

Referat- og orienteringssaker generelt

Sherpatrapp i Narvik
Midtre Hålogaland friluftsråd ble senhøstes 2019 forespurt av Narvik kommune om å utrede
mulighetene for å få på plass ei sherpatrapp fra Havna til Fjellheisstasjon. Oppdrag: å sjekke valg av
trase, muligheter for finansiering og se på den praktiske gjennomføringen av etableringen av
sherpatrapp i Narvik. I forbindelse med arbeidet med temaplan for turstier og turveger, Narvik
kommune, 2016-2019, var friluftsrådet inne på muligheten av en slik trase i Fagernesfjellet.
Friluftsrådet leverte 7.1.2020 svar til rådmannen om aktuell trase og forutsetninger.
Narvikregionen Næringsforening inviterte sist til møte 9. november 2020 for å avklare status og
interesse for prosjektet. Friluftsrådet innledet om erfaringer fra andre prosjekt og viktige
forutsetninger, da med utgangspunkt i traseen fra Narvik Museum - Hagebakkeskogen - Fjellheim via stien over Kleiva til Øvre Fjellheisstasjon.

I møtet ble det diskutert å dele traseen opp i etapper, delprosjekt. Dette passer i forhold til at stien
kommer stedvis innom hovedvei og andre veier.
Narvik kommune er ikke grunneier i den aktuelle traséen, bortsett fra som myndighet i svingen ved
gamle Fjellheim, som er et gammelt utsiktspunkt, samt i adkomster fra kommunale veger. Narvik
kommune kan yte viktige bidrag med teknisk kompetanse og kart og oppmåling.
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Man kan søke ulike tilskuddsordninger til selve etablering og gjennomføringen av selve
anlegget, basert på en anleggsplan.
Steg 1 vil være et forprosjekt med prosjektleder. Om man kan skaffe finansiering til
forprosjektet, via et spleiselag for å skaffe lokal egenandel, f. eks mellom Narvik Havn,
LKAB og Bane Nor, vil man kunne utløse midler fra Narvik Sparebank, Statskogordninga,
Sparebankstiftelsen, m fl..
Steg 2 å utarbeide søknader om tilskudd til etableringer.
Svein Erik Kristiansen fra Næringsforeninga sin konklusjon 13.11.:
- Narvik kommune må avklare hva og hvordan. Og avklare en bestilling til noen. Eierskapet til
prosjektet ligger et sted – og man sikrer fremdrift. Lars Normann Andersen har ansvaret til å ta det
et steg videre.
- Næringsforeningen tar ansvaret for å følge opp Narvik kommune
- Alle som var tilstede var positive til å bidra i en eller annen form underveis i dette prosjektet.

Et slikt stiprosjekt bør kunne bli et viktig løft i Narvik.
Midtre Hålogaland friluftsråd ser et potensiale for et godt og viktig prosjekt, og har signalisert at vi kan
om det er interesse og det skaffes finansiering, ta oppgaven med å prosjektere og organisere realisering
av et slikt sti/trappeprosjekt. Siden Narvik kommune ikke er grunneier, vil et prosjekt som dette
forutsette ei initiativgruppe/ prosjektgruppe med flere private aktører - en bestiller.
Til styrets orientering
Tilskuddordninger innen tilrettelegging for friluftsliv
Det er svært mange tilskuddsordninger som lag og foreninger kan søke på tilskudd fra.
https://www.halogaland-friluftsrad.no/tilskudd/tilskuddsordninger
I den forbindelse ønsker friluftsrådet å arrangere kurs i medlemskommunene hvor vi orienterer om de
muligheter som finnes. Det legges også opp til gjennomgang av hvordan skrive søknad. Et møte i hver
kommune der det er interesse for det.
Kursene arrangeres i samarbeid med kommunekontakter.
Dette til styrets orientering
Tilrettelegging av Tøttadalen for allmennheten - Friluftsrådet delaktig i utbedring
Arbeidet med tilrettelegging av Tøttadalen, for allmennheten, startet på tidlig 1990 tallet da i regi av
idrettskonsulenten i Narvik kommune. I forbindelse med OL på Lillehammer deltok NK i et landsdekkende
prosjekt, “Folk i form til OL. Tøttadalen ble skiltet og merket med 3 ulike løyper. I løpet av kort tid økte
interessen for å gå tur i Tøttadalen. Det var ca 10000 personer som skrev seg inn i boka som var plassert ut i
postkasse ved Pumpvatnet. Etter hvert som årene gikk har antall brukere økt og krav til forbedringer av
løypetraseer blitt etterspurt. Med økt ferdsel ble stien inn i Tøttadalen svært slitt og til tider en vannåre. Men
oppgradering av turstien lot vente på seg.
Sist på 1990 tallet gikk det et jord og steinras i Tøttadalen, noe som førte til at forbindelsen inn til det indre av
Tøttadalen ble begrenset. Området er i ettertid betegnet som “ Bergnabben”. Passasjen under nabben var bare
ca 1.50m. Bergnabben hang over passasjen, og under var det et stup på ca 100 m.
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Det ble i perioden etter raset forsøkt utbedringer, men arbeidet viste seg omfattende og kostnadskrevende.
Mange unnlot å passere, og turene ble derfor avkortet. Arbeidet ble lagt i bero over flere år.
I mellomtiden var det andre tiltak som fikk oppmerksomhet. I saka om lekkasje i Førstevatnet var vi en aktiv
samarbeidspart med Naturvernforbundet og Narvik og Omegn turistforening. Utredninger ble gjennomført og
lekkasjepunkter funnet. Det ble gjennomført tetting av lekkasjepunkter.
Etter at vannspeilet økte til det normale satte Jeger og Fisk ut yngel.
Friluftsrådets engasjement for Tøttadalen startet i 2008, da i regi av Ofoten friluftsråd som tok aktivt deltakelse i
arbeidet og bistod med å søke tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak og oppgradering av sti og løypenettet.
Friluftsrådet utarbeidet tiltaks- og bruksplan for Tøttadalen. Arrangerte møter med lag og foreninger hvor
problemstillinger ble drøftet og løftet fram.
Et parti av turveien var svært utfordrende fra sen høst til vårpart, med en stor issvull som ikke lot seg forsere på
normal måte. Friluftsrådet søkte om tilskudd og i samarbeid med Narvik skiklubb ble dette område rehabilitert
oppgradert med drenering og nytt dekke. Det ble utført et stort arbeid. Berget som lå i veibanen ble sprengt,
med lengde ca 15/20 m, dybde 2 m og bredde ca 3 m. Knuste steinmasser ble tilbakeført som drenering i
turveien. Det har siden vært lite is i dette partiet. Hovedsamarbeidsparter var Narvik skiklubb i samarbeid med
Taraldsvik Maskin AS.
Friluftsrådet engasjerte seg i “Bergnabben” og søkte i 2008 om tilskudd til utredning. Søknaden ble innvilget.
Vi engasjerte Sweco for å se på muligheter. Rapport inneholdt mulig gjennomføringstiltak med estimert
kostnad.
Denne jobben ble for stor for friluftsrådet alene, og vi søkte etter samarbeidspartnere. Det ble arrangert møter
for å finne veien videre. Narvik skiklubb tok fra ca 2013 på seg prosjektansvaret og videre utredninger om valg
av løsning. Arbeidet med passasje under Bergknausen ble ferdigstilt i oktober 2020 med åpning og takk til de
som har bidratt med tilskudd og frivillig innsats. Friluftsrådet ser sitt engasjement som avsluttet.
https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_1080_608_l_f/0000/frem/2020/9/24/18/BRATT.jpg?chk=1
3AA57
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/WhctKJWJFZPStqcGsqMPlqvkqtKVBMwwKlBwNRJTsDcKjjL
HJNVdQbVMDXtgcFPpcvpFwfB?projector=1
I Tøttadalen er det dagsturhytte ved Pumpvatnet og to gapahuker ved Førstevatnet.
Orienteringssaker administrasjon
Sak 34/20

Tilbud på lån av utstyr - dialogmøte med kommunene

Sammendrag erfaringsmøte med kommunene - utstyrsbanktilbud
Friluftsrådet avholdt erfaringsmøte med kommunekontaktene og flere, ang. utstyrsbanktilbud - gratis utlån av
sports og friluftsutstyr - 28.okt.
Deltakere fra kommunene:
Salangen, Siri, folkehelsekoordinator
Gratangen, Elsa + 2, frivilligsentralen
Harstad, Sabina Harstad Røde Kors
Ibestad, Ingvild enhetsleder og Geir Arne, frivilligsentralen
Narvik, Frode, idrettskonsulent
Kvæfjord, Tor Anders, konsulent
Meldt forfall: Lavangen, Evenes, Tjeldsund
Innholdet nedenfor ble gjennomgått, og et 8 siders referat med oppsummering og tips, er distribuert ut i
etterkant. De som eventuelt trenger flere tips, kan ta kontakt.
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1. Kort innledning om utstyrsbank, Hvorfor etablere en utstyrsbank. Friluftsrådets rolle.
2. Status fra hver kommune, og erfaringer fra de kommunene/frivilligsentraler/andre
3. Hvordan gå frem for å etablere/drifte en utstyrsbank, forankring, forutsetninger?
4. Mulige samarbeidspartnere, samarbeid med frivilligsentral, lag og foreninger/andre
5. Finansiering av etablering
6. Finansiering av drift
7. Hva med vedlikehold? Evt. innsamling av brukt utstyr?
8. Om BUA systemet. www.bua.io Andre muligheter angående utlånssystem.
9. Oppsummering-tanker fra hver kommune, hva ønskes videre
BUF Dir sin tilskuddsordning (sentral tilskuddsordning for både investering og drift) Inkludering av barn og
unge har et forenklet søknadsskjema for utstyrssentraler, søknadsfrist 4.des.
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/
Forslag til vedtak:
Tas til orientering
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 35/20

Naturmøteplassen etablering /utvikling tilskudd Gjensidigestiftelsen

En naturmøteplass skal i denne sammenheng forstås som «et tilrettelagt sted for naturopplevelser, fysisk
aktivitet, læring og sosialt fellesskap».
Ut i fra innspill fra kommunene har MHF meldt inn følgende anlegg til fylkeskommunene og til FL.
Det viser seg at det vil bli en lukket søknadsprosess. Det vil si at det kun er utvalgte skisser som har kommet
inn til GS som kan søke på midlene. MHF vil legge til rette for at alle kommuner som har sendt inn skisser får
en reell mulighet til å bli vurdert av GS og eventuelt bli invitert inn i søknadsprosess videre.
Evenes - Areal ved Strandvatnet
Harstad - Folkeparken
Ibestad - Nappesletta skiarena
Kvæfjord - Austerjordbotn
Lavangen - Elveparken
Narvik - Elvedalen i Kjøpsvik
Gratangen - Gratangsbotn
Salangen - Sentrum
Tjeldsund - Myklebostad
Nedenfor er noen eksempler på dagsturhytte, sanitæranlegg. Det er videre nettopp søkt tilskudd til Troms
Holding og Statskog om et forprosjekt. Viser ellers til anleggsseminaret.
Dagsturhytte på Snolke
Dagsturhytter Valdres
Dagsturhyttene i Nord-Troms
Biorolla Toaletthus (etablert i flere naturvernede områder, eks Senja, Lyngen, Dividalen)
Forslag til vedtak:
Tas til orientering.
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Vedtak:
Styret ser muligheter i å utvikle naturmøteplasser i kommunene
Kommunene oppfordres til å invitere friluftsrådet for å informere om muligheter og krav.

Sak 36/20

Videreføring av Geopark Nord som prosjekt

Friluftsrådet ønsker å sikre oss at konseptet Geopark Nord blir videreutviklet og realisert som UNESCO
godkjent geopark evt. som nasjonal geopark, og da med prosjektet Fra Abisko til Å, i tillegg til geologiske
aktiviteter i Narvik kommune og Ofoten.Vi ser ikke muligheter til å drive dette fram alene, men vi ser det som
viktig at friluftsrådet og våre erfaringer blir ivaretatt i en framtidig realisering av prosjektet. Om friluftsrådet
beholder rettighetene til konseptet, kan man likevel inngå samarbeidsavtaler, bygd på avklarte roller.
Videreføring og etablering bør utredes i et prosjekt forankret i anbefalingene i forprosjektrapporten.
Det vises til vedlagt Status. Museum Nord/ Narvik museum og Sør-Troms museum/ Harstad museum er
invitert til å gi innspill om deres muligheter og interesse for dette prosjektet.
Problemstillinger:
Hvordan er et samarbeid mellom Museum Nord og Sør-Troms Museum mulig?
Hvordan skal friluftsrådets engasjement/deltakelse videreføres?
Hvilken rolle ønsker friluftsrådet å ha om prosjektet overføres til andre?
Status prosjektet Geopark Nord
Tema

Fakta

Prosjekteier

Ofoten friluftsråd

Prosjektleder

Ragnhild Sandøy

Prosjektgruppe

Museum Nord, Ofoten regionråd, Ofoten amatørgeologiske forening, Høgskolen i
Narvik og Narvikregionen Næringsforening

Rapport

Ragnhild Sandøy: Geologi, mineraler og landskap som ressurs for omdømme og
verdiskaping Analyse av ressurser og muligheter i Ofoten, Ofoten friluftsråd, mars
2014 (50 sider). Forprosjektrapport med mulighetsstudie/ analyse av ressurser og
lokaliteter. Forprosjektet Geopark Nord

Navnet

En geologisk reiserute med geologiske stopp på strekninga fra Abisko til Å, dvs. at
også Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms kan være med, med link til Kiruna. Navnet
Geopark Nord og ikke Geopark Ofoten, ble valgt, for å ha muligheter for
påkopling av delprosjekt og tilbud i den geologiske regionen langs aksen.

Anbefalt fokus

Geologisk særpreg gjennom fire alternative fokusområder
Fjordlandskap - Gammelt grunnfjell - Bergverkshistorie - Bergkunst og mytologi

“Fra Abisko til Å”

Betydelig potensiale for kunnskapsbasert reiseliv. Bør utredes som et eget prosjekt.

Videreføring

I 2014 vurderte vi det slik at friluftsrådet alene ikke kunne realisere geoparken.

Mulige aktører

Museum Nord har ansvar for Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Sør-Troms museum
har ansvar for kommunene i Sør-Troms. Siden 2016 har Sør-Troms kommunene
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vært medlemmer i Midtre Hålogaland friluftsråd.

Forslag til vedtak
Saka legges fram uten forslag til vedtak.
Vedtak:
- Geopark-prosjektet bør videreføres med utgangspunkt i regionen, forankret i visjonen fra Abisko til Å og ut
fra diskusjonen i møtet
- Administrasjonen bes utarbeide en skisse til videreføring av prosjektet og arrangere et arbeidsmøte/ seminar
der kommunene og andre aktuelle medeiere inviteres med sikte på å organisering av et prosjekt.
- Styremedlemmene oppfordres til å følge på i sine kommuner, og velge ut geologiske visningssteder i hver
kommune.
- Styreleder tar initiativ med sikte på å invitere friluftsrådet til Hålogalandsrådet.

Sak 37/20 Arbeidsplan 2020 -Status
Representasjon, møter og merkedager
Webinar med temaer innen:
-

Folkehelse og korona - konsekvenser av dette flere webinarer rundt denne tematikken
Frivillighetsskonferanse
Friluftslivssamling med TFFK
Hva vet vi om barn og unges friluftsvaner?
Folkehelsekonferanse - Hodebra
dersom noen har oversikt og lyst fint om du kan legge inn det du husker

Verdensdagen Psykisk helse ble arrangert i uken rundt 10.oktober i flere kommuner, men vi
hadde ikke noen aktiviteter tilknyttet dette i år.
Prosjektet Nordlandsruta Styringsseminar og møte i november. 17.11.20
Salten friluftsråd i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Narvik kommune, turlag i
sørfylket danner arbeidsgruppe. DEt er bevilget i overkant av 2.mill til prosjektet.
Abiskogruppa Samarbeidsprosjekt interreg. Team møter med Troms og Trøndelag fk
2.11

Kontormøter Dialogmøter med samarbeidskontakter. Referat lagt ved

4.11

Dialogmøte med administrative samarbeidskontakter Hangout meet Referat lagt ved
Forvaltningsplan Elvedalen landskapspark. Oppstart forprosjekt, oppdrag Narvik kommune
Fellesmøte med friluftsrådene i Troms og Finnmark fylkeskommune.
Naturmangfoldloven link til innlegget avholdt14.10
https://fnf-nett.no/akershus/kurs-i-naturmangfoldloven-opptak/

11.11

Arrangert friluftssamling i samarbeid med TFFK, FNF-Troms og friluftsrådene i Troms
og Finnmark. Målgruppe: lag og foreninger, kommunalt ansatte, politikere. MHF er
medarrangør. Link til program
https://files.solvecms.com/halogaland-friluftsraadno/a5f9fe4/program%20friluftssamling%20TFFK.pdf
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Innlegg på friluftsamlingen Her
I slutten av møtet ble frivillighetsprisen delt ut. Prisen ble tildelt Mari Kiil.
https://www.halogaland-friluftsrad.no/b/2346/friluftslivets-ildsjelpris-i-troms-2020
Midtre Hålogaland friluftsråd hadde 4 nominerte til prisen. Kjell Magne Hansen Ibestad
kommune, Harstad kommune, Salangen kommune Totalt var det meldt inn 21 kandidater
10.-11.11.
14.11
17.11
18.11
25.11

Bodø-smia (samling Nordland fylkeskommune med FNF, Statskog, friluftsrådene).
innlegg legges ved som vedlegg
Frivillighetskonferansen Nordland/Frivillighet Norge
Erfaringsseminar friluftsskoler (nasjonal)
Konferanse barn og unges friluftsliv FL -inviterer
FNF Troms, markering Sjøørretens år

Prosjekter som er gjennomført og pågår i 2020
der friluftsrådet: - eier, - ansvarlig og har bidratt med veiledning, tilskudd og gjennomfører.
Forkortelsen foran prosjekt står for hvem som står som gjennomfører
Friluftsliv der folk bor
bk Prosjekt 28063 Friskliv/folkehelse
Gjennomført aktivitet i alle medlemskommuner i form av faste ukentlige, månedlige og/eller
enkeltarrangementer. Aktiviteter etter kommunenes ønsker og behov - initiert av kommunene i samarbeid med
lokale lag og foreninger. Aktiviteter som nærturer, båtturer, familiedager og tur-opplæring. Åpent for alle,
men enkle i formen, slik at de egner seg godt for de som har et spesielt behov for å komme seg ut. Arrangert
fuglekasse- og biehotell jakt plassert ut i kommunene. Innhenting av rapporter og oversikt over hva som har
blitt gjort i år jobbes med for rapportere på midler/tilskudd på nyåret.
bk TellTur
Friluftsrådenes landsforbund sitt elektroniske turregistreringssystem.
I gang i Evenes, Narvik og Ibestad. Kvæfjord og Tjeldsund er positive til å komme i gang våren 2021.
Salangen og Lavangen ønsker i gang når avtalen med Trimpoeng går ut. Harstad og Gratangen har ikke gitt
tilbakemelding ennå.
Ønsker å satse på TellTur som et folkehelsetiltak der man når enkelt ut til alle innbyggere som er interessert i å
gå på tur og finne 5-7 av medlemskommunene sine ekstraordinære turer som man kan promotere, se Salten
friluftsråd sin satsing på 55 forførende. Starter med en felles julekalender, se eget punkt lenger ned.
ki Prosjekt 65013 - Friluftsskoler
- Totalt 23 friluftsskoler gjennomført med 291 barn
- Narvik - 8 antall barn 119
- Tjeldsund 4 antall barn 57
- Kvæfjord 1 antall barn 9
- Harstad 4 antall barn 60
- Ibestad 2 antall barn ?
- Salangen 1 antall barn 8
- Lavangen 1 antall barn 15
- Gratangen 1 antall barn 8
- Evenes 1 antall barn 15
Det er behov for flere lag og foreninger som medarrangører, og særlig i Harstad er potensialet stort for flere
friluftsskoler. Per nå er det i stor grad basert på innleide instruktører. Det er ønskelig at lokale lag/foreninger
er medarrangører. Da kan de få økonomiske tilskudd, i tillegg til at de aktuelle lagene/foreningene som er
medarrangør får økt rekruttering.
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Arbeid med rapportering på årets friluftsskole samt søknad om støtte til fylkeskommuner, FL og Bufdir for
friluftsskolene 2021 er i gang. Planlegging av friluftsskoler i vinterferien er også startet.
Ki Prosjekt 00000 Familiens friluftsskole
Prosjekt under utarbeidelse. Prosjektet tar sikte på å være en friluftsskole for
vanskeligstilte/lavinntektsfamilier hvor de en helg i løpet av juni blir tatt med på overnattingstur med
friluftsrådet. De får da opplæring i grunnleggende friluftsferdigheter samt bruk av utstyr. Familiene får så låne
utstyret de benytter over sommeren for å feriere i naturen. Utstyret leveres tilbake ved skolestart, ev leveres ut
til nytt utlån i høstferie. Prosjektet er i planleggingsfasen og søknader om tilskudd sendes ut fortløpende
bk Prosjekt 28064 - Naturlos
Naturlos 2020 er utarbeidet i digital blad versjon og trykt versjon (opplag 10 000 stk.). Distribuert også i
kommunetorg og kommunale bibliotek. I tillegg til organiserte turer med guide, er det arrangert fellesturer i
regi av Røde Kors, turlag (mandagsturer), Geologiens dag, trimlag, Folkehelseuka, Friluftslivets uke, Natt i
naturen og 30-trimmen i kommunene. I noen kommuner er Frivilligsentralene arrangører for ukentlige turer.
Aktiviteter Mørketidsjoggen, isbade-grupper, skikaruseller, Tjukkasgjengen, osv. som er i regi av private
initiativ og idrettslag.
Prosjektet er et samarbeid med folkehelse-/frisklivskoordinatorer og kommunale samarbeidspartnere.
Ordførers tur er også lagt inn i Naturlos.
Informasjon om de enkelte prosjekter som gjennomføres legges også ut i Naturlos som et tilbud til de ulike
brukergruppene.
bk Prosjekt 28065 – Ordførers tur
Flere turer i vår ble utsatt/avlyst grunnet korona. Gjennomførte turer før 22. september: Narvik, Lavangen,
Gratangen, Tjeldsund og Salangen. Kvæfjord har utsatt sin ordførertur. Harstad, Ibestad og Evenes er
etterspurt om tidspunkt for høstens/forvinter ordførertur.
21.06 - Ordførers tur i Lavangen (Holmenhuken) 80 stk
15.09 - Ordførers tur i Narvik (Skjomen) 15-20 stk
01.09 - Ordførers tur Tjeldsund (Kongsvik)
08.09 - Ordførers tur Tjeldsund (Toviklemmen) 14 stk
10.09 - Ordførers tur Gratangen (Labergsdalen) 9 stk
13.09 - Ordførers tur i Salangen (Hånken) ca. 50 stk
bk Prosjekt 28136 – Ungdom
Informasjon lagt ut på nettside, FB, Naturlos og kommunene er tilsendt orientering om tilbudet, og invitert til
samarbeid. Utflukt/camp: Invitasjon til ungdom om at de kan søke på tilskuddet om de gjennomfører en
utflukt, med eller uten overnatting. Fire grupper søkte:
7.8.-9.8.
5.9.-6.9.

Ungdomscamp Burøya (Harstad)
Ungdomscamp Snubba (Evenes) - AVLYST, få påmeldte. Markedsføringa fra kommunens
side må gjøres tidligere, ikke bare få dager før påmeldingsfristen.

7.10.-9.10.

Ungdomscamp Harstad - Sæteråsen gård 11 deltakere
Ungdomscamp Tjeldsund - Elvegård fjordcamp 9 deltakere
Ungdomscamp Funksjonshemmede - Lapphaugen AVLYST pga korona
Ungdomscamp Skjomen Narvik rideskole 8 deltakere

Oktober
16-18.10

Rapporter og evaluering av ungdomscampene i etterkant er gjennomført.
bk Prosjekt 65011 - Integrering
Sees i sammenheng med Frisklivsprosjektet. Enkle friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Aktiviteter som er åpen for
alle og hvor målgruppen (nye innbyggere) blir invitert. Nærturer, båtturer, familiedager og tur-opplæring.
Aktiviteter er gjennomført i alle medlemskommunene i samarbeid med lag og organisasjoner. Ønsker
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samarbeid med integreringsenheten i hver kommune for å kunne tilby kurs for hvordan gjøre det enkle
friluftslivet. Snu fokus fra integrering til inkludering. Søke midler for å starte opp språkfjellturer i samarbeid
med frivilligsentraler og integreingsenhetene i kommunene i 2021.
bk Prosjekt 0000- BUA/utstyrssentral
Møte og dialog om samarbeid med Narvik kommune om felles utstyrslager/utlånsordning basert på at
Ballangen kommune fikk tilskudd til opprettelsen av BUA i 2019. Prosjektet ligger nå litt på is ettersom
folkehelsekoordinatoren har utvidet barselpermisjon til august 2021, og vikar ikke er på plass.
Roger og Birgitte har hatt et informasjonsmøte med kommunene angående utstyrssentral i forbindelse med å
utjevne sosiale ulikheter i helse.
bk Prosjekt 65041 - I godt lag
Mottatt tilskudd på tilsammen 425.000kr fra fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Troms og Finnmark
til aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant sårbare eldre. Har startet med informasjonsrunde til
medlemskommunene og planlagt oppstart av tiltaket er januar 2021. Viktig med godt samarbeid med relevante
frivillige lag og foreninger for å sikre brukermedvirkning, samt at vi når de vi ikke når. Skal også nå eldre
boende i institusjon, men covid-situasjonen gjør dette utfordrende.
bk Prosjekt Sesongbasert skattejakt/julekalender - Julejakten 2020
Hver dag i desember frem til julaften er det et nytt turmål i en av våre medlemskommuner og det trekkes en
heldig vinner blant deltakere etter hver dag. På julaften trekkes en heldig vinner fra hver kommune som mottar
en bålpanne. Premier kjøpes inn ila november. Tilskudd til prosjektet fra både Statgskogmillionen og
Friluftsrådenes landsforbund. En type frisklivstiltak. Konkurransen kjøres digitalt med ny kalenderluke daglig
på facebook og instagram, og man sjekker inn på turstedene gjennom TellTur i Norgeskart friluftsliv-appen.
Kompetanseutvikling
ki Prosjekt 28131 - Læring i friluft barnehage og skoler.
-

-

Varsomhetskurs:
Liland skole 18. nov
Hagebyen skole 3. desember
- Ankenes skole ikke fastsatt dato
Rapportering på tilskudd samt søknad om tilskudd for 2021 (1.nov→)
Webseminar med rektorer.planlegging av 2021 27.okt
Kurs Narvik Narutlekeplass 26.okt
Kurs i Harstad Naturlekeplass 23.okt
Nettverkssamling web “bygg din fremtidsby 13. okt
Førstehjelp i grunnskolen Hagebyen skole 23.sept
Fiskesprell kurs 8. september i Narvik. (planlagt fiskesprell kurs i Harstad og Salangen avlyst da
TFFK ikke ønsket kurs pga covid 19)
Førstehjelp i grunnskolen Sandstrand oppvekstsenter 14. aug.
Prosjektleder ut i 80% pappapermisjon fra 03.08.20 - 24.12.20
Nettverkssamling med barnehager 9. juni.
Utlån av utstyr til utesvømming skoler juni-sept
Nettverkssamling i form av web seminarer 8 stk i april-juni
Daglige aktivitetskonkurranser på sosiale medier med læringsoppgaver til 1-10 trinn jf
kompetansemål. 16. mars - 14. April
Førstehjelp i grunnskolen Narvik montesorri 10.mars
Førstehjelp i grunnskolen Rombak montessori.11. mars
Bistand til gjennomføring av samefolkets i 7 barnehager og 3 skoler 6. feb.
Utlån av utstyr til skoler og barnehager regelmessig gjennom året
Utsendig av “småfota på tur” kort til samtlige barnehager i regionen samt informasjon om hva
friluftsrådet kan tilby. 20 jan.
Workshop rektorer 10 jan.
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ki Prosjekt 28131 - Stedsbasert læring
Liten fremdrift på stedsbasert læring. Vi retter fokus på stedsbasert læring på nettverkssamlinger for å
motivere lærere til å legge ut undervisningsopplegg for å skape en delingskultur. Tilbakemeldinger fra lærere
er at de mangler tid til å gjøre dette i arbeidstiden, noe som er forståelig, men vi jobber kontinuerlig med å
forbedre delingskulturen.
ki Prosjekt 65036 Utstyrshenger - 2 utstyrshengere er kjøpt inn, fylt opp med friluftsutstyr, samt våtdrakter til
svømmeundervisning ute (30 stk i hver henger + redningsvester) og satt ut ved Kanebogen skole og
Dekkspesialisten AS på Ankenesstrand. Utstyrshengerne kan lånes gratis av skoler og barnehager og utlån
skjer via kommunikasjonsplattform.
Grønnstruktur i plan = Friluftsliv
ro Prosjekt 65033 - Ferdselsåreprosjekt - “Plan for friluftslivets ferdselsårer”
Ferdselsåreplaner er et statlig initiert prosjekt gjennom Klima og Miljødepartementet styrt av
Miljødirektoratet, og via fylkeskommunene/FL.
Målet er at flest mulig kommuner utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen
skal kunne utøve friluftsliv jevnlig. Prosjektet fremmer planlegging, opparbeiding, skilting og merking
og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.
En plan for friluftslivets ferdselsårer vil bidra til en mer målstyrt utvikling og drift av stier, turveier, leder og
infrastruktur for friluftslivet i kommunen. Den vil sikre forutsigbarhet og en mer helhetlig utvikling.
Et oppdatert kartgrunnlag vil medvirke til økt sikkerhet og beredskap i kommunen, og planen vil gagne bolyst,
folkehelse og livskvalitet. Planen gir kommunene mulighet til å velge ut områder som ønskes utviklet, og
bedre muligheter for ekstern finansiering gjennom flere tilskuddsordninger.
Det gir også grunnlag for eventuelt fremtidige turkart, som noen friluftsråd jobber parallelt med nå. Tilsatte
prosjektleder hadde kontakt med samtlige medlemskommuner før vedkommende sluttet i stillinga på nyåret
2020. Det var vært en vakanseperiode på 9 måneder. Ny prosjektleder startet i oktober. Det har vært jobbet for
å skaffe seg oversikt, og få forankret arbeid rundt ferdselsåreplan. Ingen kommuner kan pålegges å utforme en
ferdselsåreplan. Planarbeid generelt er omfattende for kommunene, med kommuneplan, samfunnsdel og
arealdel, kommunedelplaner osv. En ferdselsåreplan anbefales utført som en temaplan, men det er frihet til å
velge hvordan man vil at ferdselsårearbeidet, blir omfattet i kommunale planer.
Salangen kommune var først ut og rådmannen godkjente prosjektplanen i 2019. Mye av arbeidet har de gjort.
Folkemøte ble tidlig avholdt. Områder og ferdselsårer kartlagt. Arbeidet ledes av folkehelsekoordinatoren,
som for tiden jobber med et høringsutkast som kan være klart like over nyåret, og påfølgende høring og
politisk behandling.
Arbeidet med oppdatering av Sti og løypeplan for Gratangen kommune er siden forberedt, da med vekt på
forankring med intern arbeidsgruppe. Målet er at planen fra 2017 skal oppdateres og tilpasses malen for
ferdselåreplaner utarbeidet av MD. Følges opp pr t. av Ragnhild som laget sti og løypeplanen.
Kvæfjord kommune og Harstad kommune har forankret oppstart av ferdselsåreplan i kommunedelplan o.l.
Roger har innledende møter med administrasjonen i disse kommunene i starten av desember, for i første
omgang få forankret en prosjektplan, med forankring hos rådmann, utvelgelse av prosjektgruppe, og
fremdriftsplan. Ibestad kommune har godkjent en slik prosjektplan i 2019, men arbeidet stoppet opp. Roger
hadde møte i november med Ibestad kommune, for å få startet arbeidet igjen. Det er også avviklet møte med
administrasjonen i Lavangen kommune i november (samme hensikt som med Kvæfjord og Harstad).
Tjeldsund kommune ønsker å få utført annet planarbeid før en ser på en ferdselsåreplan. Evenes kommune
ønsker fortrinnsvis å se på muligheten for inkludere del av ferdselsåreprosjekteti sitt arbeid med sin
kulturminneplan. I delen av Narvik kommune som ikke inkluderer sammenslåingen med Ballangen og deler
av Tysfjord, er det utarbeidet en sti og løypeplan fra 2016. Noe av kartleggingen der kan gjenbrukes. Dialogen
med administrasjonen i Narvik kommune er i oppstartsfasen hva angår ferdselsåreplan. Dialogen holdes
fremover med kommunene.
Erfaringen fra ett av de andre friluftsrådene med best kartkompetanse, er at kartarbeidet kan utgjøre nærmere
80 % av arbeidet med en ferdselsåreplan. Det er ulike kartsystem, og alle er ikke like oppdatert, f.eks
oversikten over traktor/skogsveier. Det er mye data som skal gjennomgås, særlig for de største kommunene.
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En skal ha oversikt over ferdselsårene, samt målepunkt som parkering, gapahuker, dagsturhytter osv. For å
legge inn nye ruter, må det tas GPS sporlogger av aktuelle løyper, som oftest løses slikt i samarbeid med
frivillige krefter. Mye av dette arbeidet må gjøres i sommerhalvåret. For prosjektleder er det bra å få ha
kartkompetanse fra kommunen med i arbeidet/kvalitetssikring av arbeidet. Prosjektleder har ellers innhentet
erfaringer fra andre friluftsråd som har kommet lengre i sitt arbeide.
bk 65032 - UU tilrettelegging registrering
Gjennomført registrering av ti friluftsområder i Ofoten og Sør-Troms, i kommunene Narvik, Harstad,
Tjeldsund og Skånland. Registreringene avdekker om områdene er tilgjengelig for bevegelseshemmede og
synshemmede. Rapport er ferdigstilt, men små endringer må gjøres som følge av kommunesammenslåing.
Mottatt tilskudd kr. 70000,- for 2020 for videre registrering av områder. På grunn av merforbruk i 2019 må
stor del av tilskuddet gå til å dekke fjorårets merforbruk og fullføre kartlegging av Narvik kommune før
publisering av rapport. Sluttrapport godkjent av kartverket, nå gjenstår fullføring av rapport før publisering.
Forutsetning for videre registrering krever eksterne tilskudd i 2021. Ønskelig med registrering av tilgjengelige
områder i Evenes, Gratangen, Salangen, Lavangen, Ibestad og Kvæfjord i 2021.

Infrastruktur
Status skilting, merking og infotavler
-

-

Kjøpsnes Turlag: skilting og merking 4 løyper i Kjøpsvik Stortindløypa og Kobbfjelløypa
Arbeidet med informasjonstavlene er påbegynt. Tekst, bilder, kart i tillegg til generell info.
Ballangen Turlag: skilting av 3 løyper i Ballangen. Har i 2018 - 2020 skiltet og merket 20 turløyper i
Ballangen. Det er montert 12 informasjonstavler i løpet av 2020. Det pågår også et arbeid med
skilting fra hovedvei til parkeringArbeidet med skilting av
Herjangen Tur og løypelag: skilting og merking av vinterløype på Herjangsfjellet
Narvik kommune: skilting og merking av 4 løyper i randsonen av Narvik by. 65017- Elvedalen,
Tøttadalen, Kyststien
Harstad Turlag: remerket løype fra HT-hytte ved Skoddebervatnet til Øse
Ibestad frivillighetssentral: remerket løyper på Andørja
Evenes Turlag: remerket sine turløyper med nye skilt
Nattmålsveien Hesjeberg Gratangen: 65029 -Skilt med øvrig materiell mottatt. Skilting i høst

amr Prosjekt 28060 – Sikringsbu/varmebu Auksjonshøgda.
Samarbeidsprosjekt Herjangen tur og løypelag og Herjangen hytteforening (eier av hytte) og MHF er på det
nærmeste ferdig med prosjektet. Hytta og utedo ble satt opp i oktober. Det gjenstår noe snekkerarbeid før
ferdigstillelse. Resterende materiell vil bli kjørt opp med skuter.
amr Prosjekt 65000 - Tilrettelegging møte -/rasteplasser i Sør-Troms
Tilskudd TFFK kr 18.000. Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Tjeldsund, Lavangen, Gratangen og Salangen
Friluftsrådet har kjøpt inn og kjørt ut kvilebenker til kommunene.
ro. Det er i okt/nov sendt inn søknad om tilskudd til noen tilskuddsordninger for flere hvilebenker,
rasteplassbord, flisekutter til både Sør-Troms og Ofoten.
amr Prosjekt 65000 - Oppgradering av møteplass ved Krokvatnet.
Tilskudd fra TFFK kr.15000,- Oppgradering av møteplass ved lavvo ved Krokvatnet. Kjøpt inn 2
rasteplassbord, kvilebenker og bålkasse innhold Espegårdbålpanne med bålkjele lokk til bålpanne med mer.
Klopplegging av vandring og rundt lavvo for å forhindre slitasje.
ro Prosjekt 65007 Skilting Gratangen
Ressmålsberget. Arrangert befaring og møte med skiltansvarlig for montering og ferdigstilling.
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Et par skilt gjensto. Det gjenstår videre å få utarbeidet ei informasjonstavle, og manus til denne. Det følges
opp ovenfor fylket, vedr tidligere tilsagn gitt.
RS Prosjekt 65012 – Turruteplaner i Sør-Troms - ferdselsåre prosjektet
Prosjektet har mottatt tilskudd fra TFFK og Statskog Troms.
Avklarende møte med Gratangen kommune avholdt 5.11.
amr Prosjekt 65002 – Bøstrand
Møteplass med bygging av gapahuk, bålplass og sitteplasser - Arbeidet ferdigstilt og rapport sendt FL.
amr Prosjekt Administrasjon 28130
Generell daglig drift:
- lede kontoret
- forberede saker til styret.01.12
- følge opp prosjekter generelt
- økonomi og regnskapsoppfølging
- besvare henvendelser Annet:
- Kontormøte 2.10 vedlagt
- Dialogmøte med administrasjon i kommunene referat
- Midtre Hålogaland friluftsråd nettside
- Midtre Hålogaland friluftsråd facebook side
- Personal - Årshjul HMS- Handlingsplan 2021
https://docs.google.com/document/d/1fH-ybGNXUbTScX5svLN0-6YqVtP4RVgTeOn5p3871ZA/edit
Arbeidsplan med tiltaksdel 2020
https://www.halogaland-friluftsrad.no/friluftsradet/sentrale-dokumenter/arbeidsplan-med-tiltak-2020

Planlagt aktivitet
2020
27.11
01.12
02.12

10.12

Kontormøter
Styremøte
Dialogmøter med samarbeidskontaktene
Møte med FL
Møte med Abiskogruppen. Interreg. prosjekter
Webinar: naturen som integreringsarena

https://www.facebook.com/events/404840730893017/

23.12
2021
Jan
Jan
04.01
06.01
12.2.
01.03
Mars
Mars
11.5.

Juleferie
Møte med rektorer og styrere i barnehager
Møte med instruktører/lag og foreninger/kommunekontakter ang friluftsskole vinterferie
Arbeidsplan 2021 vedlagt
Kontormøte
Dialogmøte med kommunene
Samling styreledere og daglig ledere (tema organisering mv.)
Friluftsskole vinterferie starter
Styremøte med årsmøtesaker
Stikonferanse
Årsmøte
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Juni
21.06
06.10

Nettverkssamling læring i friluft
Friluftsskole sommerferie starter
Friluftsskole høstferie starter

Forslag til vedtak
Tas til orientering
Vedtak
Tatt til orientering

Sak 38/20 Økonomirapport, prosjekter og administrasjon
Regnskapsrapport per 30.09.2020 vedlagt følger
-

oversikt prosjekter. Ingen av prosjektene er ferdigstilt.

-

regnskap administrasjon viser et underforbruk på kr. 400.000,- og det forventes ved årets slutt et
underforbruk på kr. 250.000,-.

-

oversikt tildelt tilskudd

Forslag til vedtak
Tas til orientering
Vedtak
Tatt til orientering

Sak 39/20

Nasjonal turiststi - Ofotbanens Rallarvei

Styret har bedt administrasjonen om å engasjere seg for at Rallarveien skal få status som Nasjonal turiststi.
Rombaksbotn Grunneier- og Brukerlag, RGB, som organiserer private grunneiere, Narvik kommune,
Statskog, Bane Nor, m fl., har forvaltningsansvar for Rallarveien. Bane Nor er ansvarlig for de kulturminner
som er fra anlegget av Ofotbanen. De som kan søke om tilskudd er: destinasjonsselskap, kommuner,
fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalparkog verneområdestyrer, regionråd. Dvs. at om friluftsrådet skal søke tilskudd, bør det være i samarbeid med
RGB og Bane Nor.
Vi kontaktet RGB i januar 2020, men det ble for kort frist for laget. Vi har hatt kontakt igjen i november 2020,
da for å følge opp informasjon om søkemulighet og vedr. krav som stilles for en evt. godkjenning og søknad
om tilskudd til utredning.
Her gis en kort orientering om bakgrunn, status og utfordringer.
Om Nasjonale turiststier
- et utvalg stier med svært stor attraksjonskraft og spesielt mange besøkende. En stor andel av dem er
internasjonale gjester.
- definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi.
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stier og turmål som gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåler meget høyt besøk uten at natur-, kulturog opplevelseskvalitetene forringes og hvor det store besøket også skal bidra til lokal verdiskaping.
- gode eksempler i et bærekraftig reiseliv som bidrar til økt lokal verdiskapning. Autorisasjonsordningen skal
bidra til å forlenge sesongen, og stiene skal benytte felles merkevare.
Frist for å søke om tilskudd er 15. januar. Frist for å søke om autorisasjon er 15. april.
Inntil 15 stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. I dag er 3 stier autorisert: Fosseråsa i Geiranger på
Sunnmøre, Kjerag i Sandnes kommune og Preikestolen i Strand kommune, begge ved Lysefjorden i Rogaland.
Les mer om Nasjonale turiststier
Bakgrunn
Om vi vektlegger historisk betydning, opplevelsesverdi, tilgjengelighet kombinert med robusthet (tåleevne
overfor stor trafikk og slitasje, tilrettelegging, tilgang til toaletter, mm.), så utmerker Rallarveien seg i regional
og nasjonal sammenheng.
Vegen ble bygd som en solid tørrmurt anleggsveg, fra fjære til fjell, i 1899.
Både rallarhistoria og Rallarveien har en helt spesiell plass i hjertene til de som bor i Narvik og Ofoten, ja, i et
stort omland. Under anleggstida gikk det dampskipsrute mellom Rombaksbotn og Tromsø, Bodø og Svolvær –
og det er mange etterkommere etter rallarene som bodde langs denne båtruta. Også på svensk side er
Rallarveien kjent, da med utgangspunkt i Ofotbanen, LKAB og Kiruna samfunnet. Også Narvik og omegn
turistforening og Svenska Turistföreningen har interesser i denne ferdselsvegen. Deler av ruta er universelt
tilgjengelig.
En stor flom i 1959 skylte deler av veien på fjorden og ødela flere bruer. Etter denne og andre ekstreme
værsituasjoner med flom er det foretatt reparasjoner av bruer og stikkrenner. På 1980- og 90-tallet ble veien
ryddet, reparert og tilrettelagt for turgåere. I 1997 ble Rallarveien kåret til årets friluftslivsområde av
Direktoratet for naturforvaltning og Friluftsrådenes Landsforbund og som følge av arbeidet med å tilrettelegge
Rallarveien.
Det er behov for mer varige reparasjoner. Arbeidet med å fornye og oppdatere rasteplasser, toaletter, skilt og
informasjonsmateriell langs traséen foregår i regi av RGB.
Ofotbanens Rallarvei inngår i Landsverneplan for Jernbanen og Bane Nor sitt ansvarsområde. I
Landsverneplanen er Rallarveien langs Ofotbanen utpekt som et viktig kulturminne og er slik beskyttet ved
kongelig resolusjon. Bane Nor har utarbeidet en forvaltningsplan for Rallarveien, godkjent i november 2017.
Planen gir føringer til forvaltning for å ivareta og utvikle Rallarveien som et teknisk kulturminne av høy verdi.
Planen beskriver retningslinjer for bruk, tiltak, skjøtsel og vedlikehold og avklarer roller og samarbeidsformer.
Rallarveien og de fleste sideveiene er beskrevet i statusrapport til Narvik kommunes Temaplan for turstier og
turveier 2016 - 2019
Turvegen og kulturminner i tilknytning til vegen er slik grundig dokumentert og vurdert, og som verna objekt
er vegen sikret betydelige ressurser. Ressurser til koordinering og forvaltning har et forbedringspotensiale.
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Narvik havn har kai både i Rombaksbotn og i Sildvik, og det ligger godt til rette for transport med båt på
Rombaksfjorden. Kombinasjonen båt, bane og bilvei gir flere muligheter for tur og reise. “Arctic Train” er et
kommersielt prosjekt basert på guidede opplevelser med transport med tog og båt.
Rallarveien er spilt inn som et alternativt samarbeidsprosjekt i Abisko-gruppen / Samarbeid friluftsliv NorgeSverige mellom Länsstyrelsen på svensk side, Trøndelag og Troms fylkeskommuner samt friluftsrådene i
Midt-Troms og Midtre-Hålogaland. Intensjonen er å se på mulighetene for Interreg samarbeid om
Nasjonal/internasjonal turiststi, for Rallarveien mellom Rombaksbotn og Abisko, evt. med de gamle
ferdselsveiene ned til Bones og Salangsdalen, til Leina og Altevatnet, samt Abisko-Skjomen og postruta over
høgfjellet til Vassdalen.
Det planlegges verdenspremiere i Narvik for filmen «Kampen om Narvik» og deretter visning på kinoer fra 2.
juledag 2021. Etter lanseringa av filmen regner man med økt interesse for krigshistorie og også økt besøk i
regionen. Nordalsbrua, som i dag er tatt ut av bruk og står som et kulturminne, var strategisk i
krigshandlingene våren 1940. Det jobbes nå med tilrettelegging for besøkende som vil se den fantastiske brua.
Narviksenteret arbeider med å legge til rette for besøk og turisme i fjellene rundt Narvik. Et tiltak er
informasjonstavler på en del lokaliteter for krigshandlingene våren 1940 i Bjørnfjell-området.
Anlegg som skal være aktuelle til tilskudd og bli autorisert som Nasjonal turiststi må ha svært stort besøk og
en stor andel besøkende fra utlandet. Friluftsrådet gjorde i januar 2020 et estimat av mulig besøkstall på
bakgrunn av historiske tall og bookinger pr. 2019. Belegg i regi av det planlagte "Arctic Train" og besøkende
som benytter bil/buss/båt i egen regi som utgangspunkt for å sykle eller gå på Rallarveien, er ikke medregnet.
Vårt estimerte tall for besøkende for 2021 med ca. 9.000 pax, der andelen gjester fra utlandet anslås opp mot
70%, vurderes å være høyt nok for å kunne søke om autorisasjon.
Både offentlige og private aktører som har interesser av at Rallarveien ivaretas, kan bidra i en ev.
prosjektgruppe om man skal søke tilskudd og ev. autorisasjon som Nasjonal Turiststi.
Friluftsrådet bidrar gjerne med vår kompetanse.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Vedtak:
Styret ber administrasjonen i Friluftsrådet søke forprosjektmidler for å utrede muligheten for å kunne
godkjenne Rallarveien som Nasjonal turiststi.
Sak 40/20

Utlysningsprosess ny daglig leder

Arbeidsgruppe har utarbeidet utlysningstekst og tekst til presseoppslag.
Daglig leder meldte i styresak 3/18 at hun går av med pensjon i løpet av 2021.
Daglig leder vil bistå i utlysningsprosessen. En overlapping med ny daglig leder vil være gunstig for
organisasjon i forhold til videreføring av drift av friluftsrådet. Dette må en komme tilbake til etter tilsetting av
ny daglig leder.
Arbeidsgruppas sammensetning og mandat.
Mandat
Utlysingsteksten legges fram for styret til godkjenning.
Arbeidsgruppa består av representant fra:
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Midtre Hålogaland friluftsråd styre
Daglig leder rådgiver/veileder
Narvik kommune

Forslag til vedtak:
Tas til orientering
Vedtak:
Saka tas opp i eget møte.

Sak 41/20
Møteplan første halvår 2021.
I første. halvår 2021 skal vi i henhold til vedtekter ha møte:
- med administrativ samarbeidsgruppe (første tirsdag i mnd er valgt)
- arbeidsutvalget for styret
- styremøte
Forslag til vedtak:
Vedtak
- Administrativ samarbeidsutvalg møte
første onsdag i mnd. hangout meet
- Styremøte
23. mars 2021 Årsmøtesaker
- Årsmøte 2021
11. mai. 2021
Sak 42 /20

Eventuelt
Arbeidsplan med tiltak 2021
Arbeidsplan med tiltak 2021 ble vedtatt i årsmøtet i mai 2020.
Administrasjon ønsker å justere tiltakene slik at de enklere lar seg målvurdere ved årets slutt.
Vedtak:
Styret slutter seg til administrasjons forslag

Vedlegg:
Protokoll styremøte 2/2020
Protokoll årsmøtet 2019
Orienteringssaker/Referatsaker
Arbeidsplan med tiltak 2020
Arbeidsplan med tiltak 2021
Signering
Helene Berg Nilsen
Anne Svelstad Evju - meldt forfall
Torbjørn Larsen
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Svein Sæther
Eidar Tøllefsen
Espen Ludvigsen 1. vara innkalles til alle styremøte

Anita Karlsen innkalt som vara
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