
Saksframlegg styremøte Helgeland friluftsråd 06.03.2019 

Sak 04/19 a) 

Oversikten viser hvilke tilskudd som er omsøkt, samt tilgjengelige midler på relevante fond. 

TILSKUDD 2019 

Formål Omsøkt beløp 2019 Innvilget Tildelt 2018 

Adm.støtte FL 300.000 290.000 280.000 

Adm.støtte NFK Samme nivå?  192.637 

Kommunal medlemskont.   522.493 

TOTALT ADM. DRIFT   995.130 

    

Læring i friluft 100.000 48.000 113.000 

Friluftsskoler LF 153.750 153.750 Ikke gjennomført 

Friluftsskoler HK 10.000 10.000 Ikke gjennomført 

Friluftsskoler NFK 50.000  Ikke gjennomført 

Friluftsskoler Alcoa Søknad utsatt til høsten 2019  

Telltur FL 50.000 50.000 68.000 

Bålmarsj Herøy 15.000 3. reserve 10.000 

Friluftscamp NFK 45.000  Nytt tiltak 

Friluftscamp LF 10.000 10.000 Nytt tiltak 

Møteplassen Dønna NFK 79.000  Nytt tiltak 

Ski- og friluftslivakt. Mosjøen skole NFK 50.000  Nytt tiltak 

TOTALT PROSJEKT 567.750   

 

RELEVANTE FOND 

Formål 01.01.2019 01.01.2018 Kommentar 

Adm. fond 540.000 475.000  

Læring i friluft 182.000 243.000 Lønn prosjektmedarbeider 

Bålmarsj Herøy 2.000 2.000  

Turskilt/turkart 61.000 43.000 Kan brukes til stiutvikling, 

skilting, vedlikehold 

 



Sak 04/19 b) 

Status utlyst stilling: 

Ved søknadsfristens utløp var det 6 stk som hadde søkt stillingen. 

Videre framgangsmåte: Daglig leder har gjennomgått søknadene og i første omgang valgt å invitere 2 

av søkerne til jobbintervju. Intervju gjennomføres i løpet av uke 10 og 11. Daglig leder gjennomfører 

intervjurunden sammen med en representant fra arbeidsutvalget samt en fagforeningsrepresentant.  

 

Sak 05/19 Regnskap og revisjonsberetning 2018 

Regnskapet for 2018 er nå revidert, og viser et merforbruk på ca kr. 7000,- og er balansert med bruk 

av fond. 

Fondsoversikten viser at HF har økt avsetningen på fond fra ca kr 807.000,- til ca kr. 834.000,- i løpet 

av 2018.  

Revidert regnskap er lagt ved sakspapirene. 

 

Sak 06/19 Strategiplan for Helgeland friluftsråd. 

Fra Sak 16/18: Strategiplan for Helgeland friluftsråd.  

En eventuell utarbeidelse av strategiplan bør implementeres i HF på følgende måte. 

1. Et høringsforslag utarbeides av daglig leder/AU (nov-18). 

2. Høringsforslaget drøftes av styret (des-18). 

3. Høringsforslag med svarfrist sendes medlemskommunene (des-jan). 

4. HF tilbyr seg å orientere kommuner/formannskap/kommunestyrer om utkastet til 

strategiplan (fortløpende). 

5. Høringsuttalelser og drøftinger/innspill på kommunalt nivå danner grunnlag for endelig 

strategiplan (drøftes på styremøte før årsmøte 2019). 

6. Vedtak av strategiplan på årsmøtet 2019. 

 

Vedtak: Arbeidet med å lage en strategiplan gjennomføres som skissert. Endelig forslag til 

strategiplan legges fram på styremøte våren 2019. 

Det ble sendt ut høringsbrev til alle kommuner i HF i desember 2018 med svarfrist 15.02.2019. 

Nedenfor følger utkastet til Strategiplan for HF samt innkomne høringsuttalelser: 

 

 

UTKAST TIL STRATEGIPLAN FOR HELGELAND FRILUFTSRÅD 2019-2022 

Allment arbeid 



1. Friluftsrådet skal være en pådriver for utvikling av et allsidig og lett tilgjengelig friluftsliv for 

alle i samfunnet. 

2. Friluftsrådet skal ha fokus på tilrettelegging, skilting og merking av ferdselsårer som stier, 

turveger, skiløyper og ruter for padling og roing. 

3. Friluftsrådet skal utvikle og drifte opplegg knyttet til naturveiledning for alle grupper i 

samfunnet. 

 

Tiltak rettet mot barn og unge 

4. Kunnskapsformidling og synliggjøring av mulige friluftslivsaktiviteter i skole, barnehage og 

SFO skal være et hovedsatsningsområde gjennom prosjektet «Læring i friluft». 

5. Friluftsrådet skal tilby friluftsskoler sommerstid i alle medlemskommuner, samt ha tilbud om 

en eller flere friluftsskoler i høstferien og vinterferien. Tilbudet skal være gratis for barn som 

kommer fra familier med vedvarende lav inntekt. 

 

Regionale satsninger 

6. Friluftsrådet skal arbeide for en samordnet innsats mot marin forsøpling langs 

Helgelandskysten. 

7. Friluftsrådet skal være en aktiv høringspart og bidra med innspill til kommunale og regionale 

planer der kommunene, fylket eller staten ønsker det. 

 

 

Administrative ordninger 

8. Friluftsrådet skal videreutvikle egen friluftsfaglig kompetanse knyttet til både teori og praksis 

gjennom aktivt samarbeid med relevante aktører, samt gjennom deltagelse på kurs, 

seminarer og konferanser. 

9. Friluftsrådet skal arbeide for å oppnå en langsiktig og vedvarende økonomisk plattform som 

gjør det mulig å ha 1,5 faste årsverk i egen organisasjon. 

 

 

Mottatte høringsuttalelser: 

 

Grane kommune: I Grane kommune har saken vært fremmet for politisk behandling i Komite for 

oppvekst og kultur. I komiteens møte 12. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt at Grane kommune 

ikke har noen innsigelser til innholdet i ny strategiplan for Helgeland friluftsråd. 

 



Vefsn kommune: Enhetsleder for folkehelse og folkehelsekoordinator har vurdert utkastet til 

strategiplan for HF, og har ingen utfyllende kommentarer til forslaget. 

 

Felles uttalelse fra HALD-kommunene: Folkehelsekordinatorene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og 

Dønna er positive til at HF har utarbeidet en strategiplan. Vi mener strategiplanen er utformet på en 

god måte: kortfattet og beskrivende for retningen på kjerneoppgavene i friluftsrådet. Under følger to 

kommentarer fra oss: - Allment arbeid: Under dette punktet mener vi at det bør stå noe om den 

rådgivende funksjon som HF har for kommunene. - Tiltak rettet mot barn og unge: Under punktet 

som handler om Læring i friluft, så tenker vi at det kunne vært fint at man kobler dette på arbeidet 

med Helsefremmende skole/bhg. Kunne eksempelvis stått en setning i forlengelsen av pkt4: Læring i 

friluft er i tråd med kommunens satsninger på helsefremmende skole og bhg. 

 

Sak 07/19 a) Årsmelding 

I følge vedtektene for HF skal årsmøtet behandle styrets årsmelding.  

Årsmeldingen for 2018 er under utarbeidelse og vil følge samme mal som tidligere år. Årsmeldingene 

skal være dynamiske dokument, slik at de gir et reelt bilde av aktiviteten i HF, noe som innebærer at 

det kun er generelle opplysninger som blir gjentatt fra år til år, mens resten av årsmeldingen skal 

inneholde nye og oppdaterte element hvert år. Det er i 2018 gjort en stor innsats for å «rydde opp» i 

tidligere prosjekter som har gått over mange år, noe som vil innebære en mer spisset årsmelding og 

prosjektportefølje de kommende årene. 

Et uferdig utkast til årsmelding er vedlagt sakspapirene, og en korrigert/gjennomarbeidet versjon av 

årsmeldingen vil det bli sendt på mail til styrerepresentantene så snart den er klar. Eventuelle innspill 

til årsmeldingen vil bli tatt med i endelig årsmelding som legges fram på årsmøtet. 

 

Sak 07/19 b) Vedtektsendringer 

Daglig leder har gått gjennom gjeldende vedtekter for HF, og har i samarbeid med arbeidsutvalget 

utformet en del nye og oppdaterte formuleringer som vil gjøre at vedtektene stemmer overens med 

dagens drift av friluftsrådet. 

Endringsforslagene er følgende:  

Fra gjeldende vedtekter: 

§4 Første avsnitt: Årsmøtet er friluftsrådets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år 

innen utgangen av juni måned. Årsmøtet består av ordfører fra hver deltakerkommune valgt for 

kommunestyreperioden. Ved forfall oppnevner kommunen vararepresentant. Årsmøtet er 

beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. 

Foreslått endring (endringsforslag i uthevet skrift): Årsmøtet er friluftsrådets høyeste myndighet. 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet består av ordfører fra hver 

deltakerkommune valgt for kommunestyreperioden. Ved forfall skal kommunen oppnevne 

vararepresentant. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. 

Fra gjeldende vedtekter: 



§4 Underpunkt 5: Arbeidsplan. 

Foreslått endring: 5. Årlig handlingsplan. 

Fra gjeldende vedtekter: 

§4 Underpunkt 8: Valg. 

Foreslått endring: Valg av arbeidsutvalg og valgkomité. 

Fra gjeldende vedtekter: 

§6 Første avsnitt: Styret består av ett medlem med vararepresentant fra hver deltakerkommune.  

Foreslått endring (endringsforslag i uthevet skrift): Styret består av ett medlem med personlig 

vararepresentant fra hver deltakerkommune. Styremedlem med vara velges av kommunestyret for en 

4 årsperiode etter hvert kommunevalg.  

Fra gjeldende vedtekter: 

§6 Tredje avsnitt: Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg hvert år. 

Foreslått endring: Avsnittet fjernes. 

Fra gjeldende vedtekter:  

§6 Underpunkt 3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og 

stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.  

Foreslått endring (endringsforslag i uthevet skrift): Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar 

med vedtekter, handlingsplan og strategiplan, og stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt 

budsjett. 

Fra gjeldende vedtekter: 

§6, siste avsnitt: Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 

Foreslått endring (endringsforslag i uthevet skrift): Det føres protokoll fra styremøtene som skal 

sendes deltakerkommunene. 

 

 

 

 


