
Sak 13/19 Ny organisering av friluftsrådet 

Info fra FL: 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til tidligere informasjon om ny Kommunelov som også 
innebærer endringer i bestemmelsene om interkommunalt samarbeid, jf bl.a. tema på ledersamling i 
februar. 
  
FL styret anbefalte i sak 21/19 friluftsrådene å organisere seg som Kommunale oppgavefellesskap 
(KO) i samsvar med Kommunelovens § 19, og ba administrasjonen utarbeide eksempel på 
samarbeidsavtale. 
  
Vi har i dette arbeidet hatt dialog med Miljødirektoratet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), og flere friluftsråd har bidratt ved å ta opp spørsmålsstillinger, 
med avklaringer og gode råd. 
  
Fra Miljødirektoratet har vi særlig ønsket en avklaring på om organisasjonsform har betydning for 
muligheten til statlig administrasjonsstøtte, spesielt om en organiserer samarbeidet etter 
Vertskommuneprinsippet. Miljødirektoratet har i e-post 8. juli d.å. gitt oss vedlagte tilbakemelding, 
der Kommunalt oppgavefellesskap anbefales og en ikke anser organisering etter 
vertskommuneprinsippet som tilstrekkelig for å være et sjølstendig friluftsråd som er berettiga 
administrasjonsstøtte etter kriteriene for ordningen. 
  
KMD har i brev datert 5. september, jf vedlegg, gitt oss råd om samarbeidsavtale. Departementet 
understreker at loven fastsetter en del krav til samarbeidsavtale som må ivaretas. Men at det er opp 
til deltakerkommunene å bli enige om hvordan en vil ivareta disse og om det er behov eller ønske om 
å avtale flere forhold. Departementet er tilbakeholden med å vurdere eller gi råd om hvordan en 
avtale bør se ut, og har i brevet i hovedtrekk nøyd seg med å gjenta de formelle kravene i loven. 
  
Vedlagt følger vårt forslag til Samarbeidsavtale for friluftsråd som velger å organisere seg som 
Kommunale oppgavefellesskap etter Kommunelovens kapittel 19. I tillegg til forslag til sjølve 
avtaleteksten, har vi gjennom fotnoter henvist til lovteksten og kravene der, og vist til alternativer. Vi 
mener at de formelle kravene som settes i loven er ivaretatt i vårt avtaleutkast. 
FL gjentar at både FL-styret og Miljødirektoratet ønsker at alle friluftsråd benytter denne anledningen 
til å vurdere organisering som Kommunale oppgavefellesskap. 
  
KMD påpeker at den andre interkommunale organiseringa «Interkommunalt politisk råd» ikke skal 
«produsere tjenester», men er et samarbeidsforum hvor samarbeidskommunene kan drøfte politiske 
spørsmål og generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av det geografiske området det 
interkommunale politiske rådet representerer. (Typisk slik regionrådene nå fungerer). FL oppfatter at 
alle friluftsrådene har «produksjon av tjenester» - i form av sikring, tilrettelegging, forvaltning og drift 
av områder og ferdselsårer, informasjons- og aktivitetstiltak – som så viktig og sentral del av 
virksomheten at organisering som Kommunalt oppgavefellesskap er mest dekkende. 
  
Ny Kommunelov trer i kraft i dag, og vi er kjent med at mange kommuner og regioner allerede er godt 
i gang med å vurdere organisering av framtidige interkommunale samarbeid. Samtidig minner vi om 
at Kommuneloven har en overgangsperiode på 4 år fra ikrafttredelse. 
 


