
  
 
 
Til 
Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Ingrid Fagerli 
Vefsn kommune: Roy Brubakk med vara Åshild Pettersen 
Leirfjord kommune: Ronny Amundsen med vara Linda Grovassbakk 
Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Lars Inge Ingebrigtsen 
Herøy kommune: Elbjørg Larsen med vara Yngve Magnussen 
Dønna kommune: Alf Torbjørn Westin med vara Gaute Mathisen 
 
Kopi sendes: 
Samarbeidsgruppa, bestående av folkehelsekoordinatorer i medlemskommunene 
Friluftsrådenes landsforbund 
Medlemskommunene 
Medlemskommunene v/ordførere 
Medlemskommunene v/ rådmenn 
Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
Helgeland regionråd        
 

Styremøte i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Torsdag 27. oktober 2016 kl 0930 - 1330. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune  
Lunsj serveres. 
 
Både styrets faste representanter og vararepresentanter inviteres med dette til 
styremøte i Helgeland friluftsråd. Vi ber om at alle som er invitert, varsler om de 
kommer pr epost til helgeland@friluftsrad.no, evt på telefon 75 10 18 10 eller via 
SMS til 99 16 94 03. 
 
 
Vedlagt saksliste og sakspapirer. 
 
 
Utgiftene til reise til møtene, møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av 
Helgeland friluftsråd.
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Vel møtt! 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo        Kristian Helgesen 
Styreleder         Daglig leder 
     
         
          
 
  



Saker 
 
12/16  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
13/16  Godkjenning av protokoll fra rådsmøte 18. februar 2016 
 
 
14/16  Referatsaker 
   
  Årsmøteprotokoll - vedlagt 
  Landskonferanse - refereres 
  Besøksforvaltning – forskningsprosjekt i Nordland – refereres 
  Kommunikasjonsstrategi - vedlagt 
  Ryddepakker - refereres 
  Friluftsmeldinga - refereres 
  Statsbudsjettet - refereres 
  Alcoa Foundation - refereres 
  

Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 

 
15/16  Status personal 

Solveig Wenseth Kure er ansatt som prosjektmedarbeider for 3 år. 
Arbeidsoppgavene er knyttet til Læring i friluft. Hun er også tilknyttet 
andre prosjekter i friluftsrådet. 
 
Daglig leders innstilling: 
Status personal tas til orientering . 

 
16/16  Status drift 

Vedlagt oversikt viser regnskap tom 19. oktober 2016.  
  
Daglig leders innstilling: 
Status drift tas til orientering. 

 
17/16  Status prosjekter og handlingsplan 

Se vedlagt handlingsplan med kommentar fra daglig leder 
 
Daglig leders innstilling: 
Stauts prosjekter og handlingsplan 2016 tas til orientering. 

 
18/16  Helgeland friluftsråds pris 

Se vedlagt utkast til diplom og bearbeidede statutter. 
 
Daglig leders innstilling: 
Statutter for Helgeland friluftsråds ildsjelpris vedtas slik de foreligger. 
Styreleder iverksetter nominasjonsprosess i samarbeid med 
administrasjonen i november 2016. Det tas sikte på at prisen deles ut etter 
siste styremøte i desember 2016. 
 



19/16  Møteplan og møtestruktur 

  Vedlagt notat og forslag til møteplan. 
 
Daglig leders innstilling: 
Vedlagte notat om møtekultur tas til orientering.  
Møteplan vedtas slik den foreligger. 

 
20/16  Helgeland friluftsråd – rolle i saker og medlemskommunene.  

Vedlagt notat fra daglig leder 
 
Daglig leders innstilling: 
Styret tar notatet til orientering, og ber administrasjonen vurdere særskilte 
saker om sikringsspørsmål og forvaltningsoppgaver i samarbeid med 
arbeidsgruppa for friluftsrådet. Erfaringer herfra tas med i forbindelse med 
utarbeidelse av handlingsplan for 2017. 

 
21/16  Eventuelt 



Sak 16/16

Konto Konto (T) Revidert budsj Beløp Rest % forbr Buds revider Oppr budsj

17100 Refusjon sykepenger 0,00 -21 287,00 21 287,00 0,00 0,00 0,00

17110 Refusjon fødselspenger 0,00 6 709,00 -6 709,00 0,00 0,00 0,00

17300 Refusjon fra fylkeskom. div. -210 000,00 -210 000,00 0,00 100,00 -210 000,00 0,00

17500 Refusjon fra kommuner div. -269 500,00 -4 500,00 -265 000,00 1,67 -269 500,00 0,00

17700 Ref. fra andre (private) div. -255 000,00 -265 000,00 10 000,00 103,92 -255 000,00 0,00

320 Overføringer med krav om motytelse -734 500,00 -494 078,00 -240 422,00 205,59 -734 500,00 0,00

16905 Intern overføringer -215 000,00 0,00 -215 000,00 0,00 -215 000,00 0,00

390 Interne inntekter -215 000,00 0,00 -215 000,00 0,00 -215 000,00 0,00

30 Driftsinntekter -949 500,00 -494 078,00 -455 422,00 205,59 -949 500,00 0,00

10100 Lønn i faste stillinger 440 000,00 317 308,62 122 691,38 72,12 440 000,00 0,00

10101 Avsatte feriepenger 53 000,00 38 053,85 14 946,15 71,80 53 000,00 0,00

10150 Honorar private, avg.pl. 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 10 000,00 0,00

500 Lønnsutgifter 503 000,00 365 362,47 137 637,53 243,92 503 000,00 0,00

10502 Telefongodtgj. trekk pl. 4 000,00 3 294,00 706,00 82,35 4 000,00 0,00

510 Variable lønnsytelse 4 000,00 3 294,00 706,00 82,35 4 000,00 0,00

11600 Kostgodtgjørelse 10 000,00 5 240,00 4 760,00 52,40 10 000,00 0,00

11601 Km-godtgjørelse 5 000,00 2 502,40 2 497,60 50,05 5 000,00 0,00

11655 Telefongodtgj. og motpost til kto 10502 -4 000,00 -3 294,00 -706,00 82,35 -4 000,00 0,00

570 Reise, diett og kjøregodtgjørelse 11 000,00 4 448,40 6 551,60 184,80 11 000,00 0,00

10910 Pensjonspremie felles 95 000,00 69 840,00 25 160,00 73,52 95 000,00 0,00

10990 Arbeidsgiveravgift 31 000,00 20 622,67 10 377,33 66,52 31 000,00 0,00

590 Sosiale utgifter 126 000,00 90 462,67 35 537,33 140,04 126 000,00 0,00

11900 Husleie 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

12514 Kjøp av materialer/bygegesett mv 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00

630 Drifts og vedlikehold av bygninger 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00

12100 Leie av transportmidler 33 588,00 27 210,36 6 377,64 81,01 33 588,00 0,00

640 Leie og leasing av biler, utstyr mv 33 588,00 27 210,36 6 377,64 81,01 33 588,00 0,00

11000 Kontormateriell 2 000,00 6 490,40 -4 490,40 324,52 2 000,00 0,00

11001 Reklameartikler 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

11030 Faglitteratur 1 000,00 390,00 610,00 39,00 1 000,00 0,00

11040 Kartverk 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

11150 Matvarer 1 000,00 1 273,90 -273,90 127,39 1 000,00 0,00

11153 Kjøp av middag 1 000,00 375,00 625,00 37,50 1 000,00 0,00

11190 Bevertning 20 000,00 21 811,00 -1 811,00 109,06 20 000,00 0,00

11206 Overnattingsutgifter tjenestereiser 6 000,00 13 090,00 -7 090,00 218,17 6 000,00 0,00

11210 Arbeidstøy, verneutstyr ikke pl. 2 000,00 3 384,80 -1 384,80 169,24 2 000,00 0,00

11215 Tekstiler 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00

11234 Kjøp av div.tjenester 0,00 349,60 -349,60 0,00 0,00 0,00

11250 Div. forbruksvarer 0,00 9 809,00 -9 809,00 0,00 0,00 0,00

11300 Porto 0,00 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

11320 Mobiltelefon 8 000,00 3 370,29 4 629,71 42,13 8 000,00 0,00

11330 Datakommunikasjon 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00

11342 Purregebyr 0,00 83,00 -83,00 0,00 0,00 0,00

11410 Annonser 10 000,00 2 398,00 7 602,00 23,98 10 000,00 0,00

11420 Kjøp av trykkeritjenester 0,00 7 379,00 -7 379,00 0,00 0,00 0,00

11970 Kontingenter 45 000,00 43 275,00 1 725,00 96,17 45 000,00 0,00

11975 Lisenser 0,00 553,10 -553,10 0,00 0,00 0,00

12005 Utstyr 2 000,00 2 341,88 -341,88 117,09 2 000,00 0,00

12015 Kjøp av programvare 0,00 935,20 -935,20 0,00 0,00 0,00

12035 Verktøy 5 000,00 6 617,80 -1 617,80 132,36 5 000,00 0,00

680 Andre driftsutgifter 118 000,00 124 026,97 -6 026,97 1 436,60 118 000,00 0,00

11700 Drift av egne transportmidler 5 000,00 6 284,20 -1 284,20 125,68 5 000,00 0,00

11706 Bompenger 4 000,00 1 254,40 2 745,60 31,36 4 000,00 0,00

11710 Forsikring av transportmidler 5 000,00 5 271,00 -271,00 105,42 5 000,00 0,00

11715 Drivstoff rekvisita transp.m. 0,00 2 084,66 -2 084,66 0,00 0,00 0,00

11716 Diesel 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

11770 Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn) 15 000,00 5 467,63 9 532,37 36,45 15 000,00 0,00

11772 Reiseutg tjenestereiser 5 000,00 20 662,14 -15 662,14 413,24 5 000,00 0,00

700 Transport og drifts av transportmidler 39 000,00 41 024,03 -2 024,03 712,16 39 000,00 0,00

11510 Kurs 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

11515 Interne kurs og møter 25 000,00 11 760,00 13 240,00 47,04 25 000,00 0,00

11520 Dekn. av oppholdsutg. kurs (forbeholdt lønn) 0,00 1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00

11521 Dekn. deltakeravg. møter 10 000,00 4 580,00 5 420,00 45,80 10 000,00 0,00

710 Kurs og opplæring 40 000,00 17 540,00 22 460,00 92,84 40 000,00 0,00

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0,00 19 771,98 -19 771,98 0,00 0,00 0,00

17290 Kompensasjon moms i driftsregnskapet 0,00 -19 771,98 19 771,98 0,00 0,00 0,00

791 Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Driftsutgifter 926 588,00 673 368,90 253 219,10 2 973,71 926 588,00 0,00

15550 Avsetn. bundne driftsfond kst 22 912,00 0,00 22 912,00 0,00 22 912,00 0,00

970 Avsetning til fond 22 912,00 0,00 22 912,00 0,00 22 912,00 0,00

95 Netto forbruk av fond 22 912,00 0,00 22 912,00 0,00 22 912,00 0,00

55050 Helgeland friluftsråd 0,00 179 290,90 -179 290,90 3 179,30 0,00 0,00

140 Interk.virksomheter og kirken 0,00 179 290,90 -179 290,90 3 179,30 0,00 0,00

0,00 179 290,90 -179 290,90 3 179,30 0,00 0,00
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Sak 17/16 
 
Handlingsplan 2016 
 
 
Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering skal Helgeland friluftsråd i 2016 
arbeide med følgende tiltak: (tiltakene er ikke prioritert) 
 

1. Oppfølging av igangsatt turskiltprosjekt; skilta og merka turløyper. Realisere flest 
mulig turløyper i deltakerkommunene i samarbeid med kommuner og lokale 
aktører. Tiltaket har fått tilskudd i 2013, 2014 og i 2015.  

 
Prosjektene er i rute – og det tas sikte på sluttrapportering av prosjekter for 
tilskudd gitt i 2013 og 2014. Det må påregnes feltarbeid for flere tiltakshavere også 
i 2017 for endelig ferdigstillelse. For enkelte prosjekter med tilskudd fra 2015 har 
manglende grunneieravtaler m.m. medført en del forsinkelser. Se egen liste over 
samtlige turskiltprosjekt. 

 
2. Videreføre satsing på helsefremmende barnehager og skoler gjennom den 

pedagogiske plattformen «Læring i friluft», og i tråd med samarbeidsavtale om 
folkehelse. 

 
-Snøformaktivitet/Kurs (Vefsn og Grane) 
-Aktivitetsdag Leirfjord BU vinter 
-Arbeidsseminar Grane barnehage vår 2016 
-Kurs for SFO-er i Vefsn, Grane og Hattfjelldal november 2016 
-Kurs for barnehager i Leirfjord høst 2016 
-Søknad er utarbeidet og sendt Gjensidigestiftelsen om støtte til økt kursvirksomhet 
ovenfor barnehage, skole, sfo og andre grupper i perioden 2017-2018. 

 
3. Fortsette arbeidet med å produsere Turkart for Vefsn. Tiltaket har fått tildeling 

gjennom spillemidlene, og friluftsrådet er bedt om å fullføre prosjektet. Tiltaket 
skal ferdigstilles i 2016. 

 
-Høringskart leveres primo november 2016. Utgivelse ventet desember 2016. 

 
4. Videreføre samarbeidet med folkehelsekoordinatorene og frisklivssentralene i 

kommunene. Utvikle og realisere tiltak i lag med disse. 
 

-Kontinuerlig. Vikar fhs-koordinator i Alstahaug. Fhs-koordinator i Vefsn slutter. Ny 
frisklivssentral-leder i Herøy. Ny fhs-koordinator i Dønna. Arbeidsgruppemøte i 
løpet av november 2016. 

 
5. Åpne for å innlemme flere kommuner som deltakere i friluftsrådet. 
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-Utgår? Trollfjell friluftsråd er etablert. Omformuleres til «søke samarbeid» - 
overflødig? 
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6. Drift og utvikling av Turkart Helgeland, samt tilpasning til felles nasjonal 
turportal, i samarbeid med Friluftsrådenes landsforbund og DNT. Prosjektet skal 
sluttrapporteres i 2016. 

 
-Prosjektet er sluttrapportert vår 2016. Hele tilskuddet på 160.000,- ble utbetalt. 
Oppsparte fondsmidler (ca 60.000) forvaltes til ytterligere dokumentasjon og 
stilogging i medlemskommunene. 

 
7. Tilby friluftsskoler i samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Søke ekstern 

finansiering og eventuelt sponsormidler. Tiltaket skal avholdes i skolenes 
sommerferie i 2016. 

 
-2 friluftsskoler er arrangert i 2016; Mosåsen i Vefsn i juni, og i samarbeid med 
Vefsn folkehøgskole i høstferien. Tilbudet rekrutterte til sammen 30 barn i alderen 
9-13 år. Prosjektet er fullfinansiert, og sponsing er motttatt fra Helgeland 
sparebank. For 2017 er det etter en omfattende søknadsprosess mottatt 30.000,- 
dollar (ca 250 000,-) i støtte til planlagte Friluftsskoler i Grane, Vefsn og Leirfjord.  

 
8. Videreføre og utvikle egnet promoteringsmateriell for organisasjonen, og aktivt 

bruke media i annonsering, omtaler og til opplysningsarbeid. Drifte hjemmeside 
og sosiale medier i relevante sammenhenger. 

 
-Pågår kontinuerlig. Se også vedlagt «Kommunikasjonsstrategi» utarbeidet av FL. 
 

9. Videreføre elektronisk trimkasseregistrering i de medlemskommunene som er 
tilknyttet ”TellTur”. 

 
-Løsningen tilbys i Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner. 

 
10.  Arbeide for å dokumentere effekter av tilretteleggingstiltak i kommunene, og 

sørge for etterprøvbare data. Levere relevante data til pågående 
forskningsprosjekt. EcoCounters (telling av turgåere) er et eksempel på dette. 

 
-Pågår. Det er søkt om støtte til ytterligere tre tellere i våre medlemskommuner. 
Eventuelle driftskostnader må dekkes av Helgeland friluftsråd. 

 
11. Etablere prosjektet «Turruteplaner» i tråd med samarbeidsavtalen med 

Nordland fylkeskommune. Søke ekstern finansiering. 
 

-Prosjektet er etablert i Vefsn kommune, og forventes fullført i løpet av desember 
2016. Forespørsel er sendt samtlige andre medlemskommuner, og søknad om støtte 
er sendt Nordland fylkeskommune primo oktober 2016. Søknadens størrelse: 
160.000,-. Det tas sikte på utvikling av egna kartverktøy og igangsetting i de enkelte 
medlemskommunene i tur og orden utover i 2017 og 2018. 
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12. Ferdigstille prosjektet ”Gapahuk flatpakke” i lag med fagperson og fagmiljø. 
Konseptløsning tilpasset skoler, barnehager, foreldreutvalg, velforeninger med 
flere, som ønsker å tilrettelegge uformelle møteplasser. Tilpasse gapahuken til 
eksisterende tilskuddsordninger. 

 
-Prosjektet er ferdigstilt fra friluftsrådets side. Anmodning om utbetaling av 
tilskudd er sendt Sparebank 1 Nord-Norge og Nordland fylkeskommune. 

 
13. Veilede kommunale og lokale aktører innenfor friluftsliv, friluftslivsveiledning og 

tilrettelegging. 
 

-Pågår kontinuerlig. Sak om Via Ferrata og Sherpasti til Øyfjellet. 
 

14. Arbeide videre med relevante sikringssaker. I første omgang turstier og allerede 
sikra områder. Formalisere og avklare eierskap, drift og vedlikehold. Kartlegge og 
få oversikt på forvaltningsplaner 
 
-Pågår kontinuerlig. Sak er fremmet Vefsn kommune gjennom innspill til 
kommunedelplan for Vefsn kommune. Innspill tatt til følge vedr. Halsøya. Regional 
samling om sikring av friluftsområder er gjennomført med Helgeland friluftsråd 
som møteledelse. 

 
15. Kontinuerlig søke samarbeid med relevante frivillige lag og foreninger, skoler og 

barnehager. 
 

-Pågår kontinuerlig. 
 

16. Kartlegge behov for eventuelle papirkartløsninger for kommunene. 
 

-Ikke igangsatt. 
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Sak 18/16 Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «ELDHUG» 
 
STATUTTER 
Korrigert og justert etter rådsmøte i Eiterådalen 27-28. april 2016. 
 
§1 
Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke 
eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom 
dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for 
friluftsliv. 
 
§2 
Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på 
rådets første møte hver høst.  
 
 §3 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift, en kommune eller en 
enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd. 
 
§4 Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med 
relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på 
gjenstanden. 
  
§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. 
Denne muligheten bekjentgjøres. 
  
§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets leder. Ved behov kan lederen 
rådføre seg med de andre medlemmene i rådet. 
 
§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media. 



Tildeles

Styreleder Helgeland Friluftsråd

for gjennom sitt virke eller i fritid på en 
fremragende måte har arbeidet for økt 
friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt 

ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på 
annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

Helgeland friluftråds ildsjelpris



Prisen ”Årets eldhug” deles ut på grunnlag av disse statutter:

 §1 Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres
 av rådets leder 
på rådets første møte hver høst.  
§2 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift, en kommune ell
er en 
enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsrå
d.
 §3 Prisen tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på 
en
 fremragende må
te har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt RINGvirkninge
r i sitt 
lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistRING for friluftsliv. 
§4 Prisen består av en spesiallaget RING med inngravert årstall, og e
n diplom. 
§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til p
risvinner. 
Denne muligheten bekjentgjøres. 
§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets leder. Ve
d behov kan lederen 
rå
df
øre seg med de andre medlemmene i rådet. 
§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media. 



 

 

 

 

 

 

NOTAT 

Fra Daglig leder 

Til Styrets medlemmer 

 

 

Sak 19/16 Møter og møtestruktur i Helgeland friluftsråd 

 

Det er 6 medlemskommuner i Helgeland friluftsråd; Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og 

Dønna. Disse er eiere av friluftsrådet. 

 

Årsmøte 

Årsmøtet er friluftsrådets høyeste organ. Her møter ordførerne i de 6 medlemskommunene for å 

gjennomgå friluftsrådets virksomhet året før, samt vedta de planene friluftsrådet har for kommende 

år. 

 

Styret 

Den daglige styringen av friluftsrådet skjer av et styre bestående av en valgt representant fra hver av 

medlemskommunene, samt en vararepresentant for hver. 

 

Arbeidsgruppa 

Er friluftsrådets faglige organ – og består av folkehelsekoordinatorene i medlemskommunene. Disse 

fungerer også som friluftsrådets kontaktperson inn i medlemskommunene. 

 

Møtestruktur 

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni hvert år, og legges til egnet lokalitet. Det er forventet at 

møtet skal inneholde en natur- eller kulturopplevelse. 

 

Styremøtene holdes «midt på veien» - i Leirfjord kommune. Møtene er avstemt i forhold til budsjett, 

regnskap, handlingsplan og årsmelding. 

 

«Rådsmøte» holdes på omgang fra kommune til kommune – og er storsamling av både styre, 

arbeidsgruppe og eventuelle innledere og gjester. Rådsmøtet inkluderer overnatting – og går fra lunsj 

til lunsj, og skal inneholde en natur/kulturopplevelse. Rådsmøtene har ofte form som et 

arbeidsseminar, med rom for strategiarbeid. 

 

  



Praktisk 

Helgeland friluftsråd ønsker å fremme et aktivt og miljøvennlig friluftsliv. At kommunenes 

representanter deltar på møtene har vist seg å være svært viktig for friluftsrådets bidrag inn mot 

egen kommune. 

 

Utgifter knyttet til reise og tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av Helgeland friluftsråd. Øvrige 

utgifter knyttet til møtene dekkes av friluftsrådet såfremt avmelding og forfall er sendt i rimelig tid 

eller innenfor frist. Ikke gyldig forfall – med påløpte utgifter vil bli belastet den enkelte 

medlemskommune. 

 

Mosjøen, 1. september 2016 

Kristian Helgesen 

Daglig leder 



 

 

 

Sak 19/16 Møteplan 

 

 

Telefonmøte i styret etter behov 

2017 Frister Møter Annet 

Januar 25. Søknadsfrist FL   

Februar 1. Søknadsfrist NFK og MD   Ledersamling FL 
Friluftsskole 

Mars  14. Styremøte  

April    

Mai  3-4 Rådsmøte  

Juni  13. Årsmøte Landskonferanse FL 
Friluftsskoler 

Juli   Friluftsskoler 

August   Friluftsskoler 

September   Ansattesamling FL 

Oktober  Arbeidsseminar 
(Arbeidsgruppa og andre) 

Friluftsskole 

November    

Desember  5. Styremøte  



 

 

 

 

NOTAT 

Fra daglig leder  

Til styret 

 

Sak 20/16 Helgeland friluftsråd – rolle i sak og kommune 

-Dette skrives med bakgrunn i vår lynraske etablering som permanent friluftsråd (fra prosjekt til 

permanent 2013-2014) 

Bakgrunn 

Helgeland friluftsråd ble etablert med bakgrunn i behovet for et interkommunalt samarbeid – all den 

tid kommunene selv ikke har egne ansatte som jobber med friluftsliv. Navnet «friluftsråd» bærer 

også i seg intensjonen med samarbeidet. Et rådgivende organ for medlemskommunene, som en 

ønsker kommuner, lag og foreninger skal benytte seg av som rådgiver i saker som angår friluftslivet. 

Like fullt ble det stilt forventninger av økonomisk art, der medlemskommunenes bidrag inn skal 

generere ytterligere verdiskapning og tilskudd. Slik sett har vi over disse fire årene lykkes. 

Landet sett under ett fins det like mange varianter av friluftsråd som det er friluftsråd. Vi kan grovt 

sett si at det fins to grupperinger blant friluftsrådene i Norge: 

 «Forvaltningsfriluftsråd» med klare forvaltningsoppgaver knytta til skjærgård, drift og 

tilrettelegging i friluftsområder. Vestlandet har en betydelig andel av disse friluftsrådene. 

 Aktivitetsretta friluftsråd med klare intensjoner om å satse på rådgivning og 

aktivitetsskapende tiltak. Nordland og Nord-Norge utmerker seg her. 

Helgeland friluftsråd har siden oppstarten i 2013 og endelig etablering i 2014 engasjert innsatsen 

hovedsakelig på to felt: 

 Aktivitetsretta tiltak 

 Tilrettelegging 

Slik sett er vi i ferd med å etablere oss i to grupperinger. Daglig leders oppfatning er også at det 

forventes mer forvaltningsoppgaver knytta til vårt friluftsråd enn hva vi var forberedt på. 

Feltsesongene 2014, 2015 og 2016 er benyttet i stor grad til å tilrettelegge, skilte og merke – samtidig 

som vi har aktivitetsstiltak som for eksempel friluftsskolen, og en satsing på Læring i friluft i samvirke 

med medlemskommunene om helsefremmende skole og barnehage. 

Daglig leder opplever også at friluftsrådet oppfattes blant mange som en tilskuddsportal for lag og 

foreninger, skoler og barnehager. I mindre grad oppfattes det at kommunene er pådrivere for 

tilskudd til prosjekter og satsninger av forskjellig art. Det er daglig leders klare oppfatning at 

«kommunene har mer enn nok å gjøre – om de ikke også må drive med oppgaver knytta til 

friluftsliv». 



Statlig sikring av friluftsområder 

I saker som angår friluftslivet utover de ordinære drifts – og satsningsoppgavene, fremstår det også 

forventning om friluftsrådets rolle knytta til arbeid med statlig sikra friluftsområder – drift og 

forvaltning av disse. Vedlagte forventningserklæring omtaler nettopp dette. I våre 

medlemskommuner er det få eller ingen som direkte har kunnskap eller stort engasjement i 

sikringssaker. På samme tid opplever Miljødirektoratet en betydelig svikt fra Nordland hva gjelder å 

utnytte mulighetene statlig sikring av friluftsområder gir.  

Daglig leder ber nå styret om å diskutere hvilken rolle Helgeland friluftsråd bør ha – og hvorledes 

dette best skal avklares. En ber styret vurdere problemstillingene, og gjerne ta med spørsmålene inn i 

egen organisasjon for videre drøftinger – både politisk og i administrasjon. 

Skal Helgeland friluftsråd ta en mer aktiv rolle knytta til de sikra friluftsområdene i 

medlemskommunene? 

Skal medlemskommunene tilskrives for å avklare oppgaver og roller? 

Skal Helgeland friluftsråd ta initiativ til sikring av friluftsområder i medlemskommunene? 

Skal Helgeland friluftsråd ta ansvar for at forvaltningsplaner for de statlig sikra friluftsområdene blir 

utarbeidet? 

Skal Helgeland friluftsråd ta initiativ til at søknad om statlig sikring skrives for medlemskommunene? 

Skal Helgeland friluftsråd påta seg forvaltningsoppgaver i statlig sikra friluftsområder? 

Skal Helgeland friluftsråd ta initiativ til «Fra kartlegging til sikring», der intensjonen er å bistå 

medlemskommunene i å analysere kartlagte friluftsområder, med tanke på å kunne prioritere hvilke 

områder som er aktuelle for sikring? 

 

  



Helgeland friluftsråds rolle i kommunene 

Daglig leder opplever ofte at friluftsrådet brukes som «tilskuddsportal», og i mindre grad som 

rådgivende organ. Av kommuner som faktisk spør friluftsrådet om nettopp råd, er dette kun Vefsn. I 

noen grad kommer også spørsmål fra utbyggere, entreprenører osv. Lokalisering av arbeidssted er 

nok mye av årsaken til Vefsns dominans.  

Politisk har friluftsrådet holdt orienteringer slik: 

Herøy: Formannskap 2013 

Alstahaug: Kommunestyret 2013 

Vefsn: Formannskap 2013 

Leirfjord: Kommunestyret 2016 

Dønna: Formannskap og Kommunestyret 2016 

Grane: Ingen  

 

Helgeland friluftsråd er oppnevnt i Rådgivende utvalg for Lomsdal-Visten nasjonalpark 

 

Helgeland friluftsråd samarbeider i tillegg med flere aktører, blant annet Vefsna regionalpark, 

frisklivssentraler, folkehelsekoordinatorer, skoler, barnehager, venneforeninger, lag og foreninger.  

 

Daglig leder ber styret diskutere dagens situasjon relatert til følgende spørsmål: 

 

Er Helgeland friluftsråds rolle tilfredsstillende for medlemskommunene?  

Skal Helgeland friluftsråd fortsatt søke tilskudd på vegne av kommuner, lag og foreninger slik det har 

blitt gjort fram til i dag? 

Skal Helgeland friluftsråd engasjere seg i større grad hva gjelder uttalelser til planer? 

Skal Helgeland friluftsråd i større grad tilby kommunene orientering i politiske organ? 

 

  



Friluftsmeldinga 

 

Fra FLs nettsted 20. oktober 2016:  

 

«Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram en handlingsplan med sikte på å styrke det samla 

friluftsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Det forutsettes at arbeidet med 

handlingsplanen skjer i nært samarbeid med de sentrale friluftsorganisasjonene. Videre ba Stortinget 

regjeringen legge fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging for å ta vare 

på naturverdiene og fremme friluftslivet i nasjonalparkene og andre større verneområder. Stortinget 

ba også regjeringen arbeide for en utvidelse av skjærgårdstjenesten der det er lokale initiativ og en 

forpliktende lokal medfinansiering. Dessuten ba Stortinget regjeringen vurdere hvordan arbeidet 

med tiltak mot marin forsøpling kan styrkes. Det forutsettes at frivillige og lokale initiativ som Hold 

Norge Rent og Skjærgårdstjenesten tas med i vurderingene.» 

 

Daglig leder ber styret om å vurdere spørsmålene knytta til Helgeland friluftsråds rolle vedr skjøtsel 

og forvaltning i skjærgården. Utfordringene knytta til marin forsøpling er formidable. Også gjennom 

engasjementet i Hold Norge Rent, er det forventninger til hvert friluftsråd å gjøre en innsats knytta til 

det å ta vare på naturverdiene. 

 

Daglig leder ber styret vurdere vår rolle og innsats knytta til skjærgården. I dag ender eksempelvis 

Skjærgårdstjenesten på Nord-Vestlandet. Ny skjærgårdstjeneste arbeides med på Jærkysten og på 

Møre, men Norges kyst er lengre enn dette, og Nordlands øyrike er enestående. 

 

Daglig leder ber styret vurdere problemstillingene knyttet til dette: 

 

Skal vi i samarbeid med våre to nabofriluftsråd ta initiativ til å etablere skjærgårdstjeneste på 

Helgelandskysten? 

Hvilken rolle skal Helgeland friluftsråd ha til strandryddedager, kampanjer og skjøtselsoppgaver i 

skjærgården? 

Er det aktuelt at Helgeland friluftsråd tar initiativ til et seminar, konferanse eller lignende om marin 

forsøpling eller forvaltning av skjærgården? 

 

 

 

Mosjøen, 20. oktober 2016 

 

Kristian Helgesen 

Daglig leder 



Til ordførere i:
Grane kommune
Vefsn kommune
Leirfjord kommune
Alstahaug kommune
Herøy kommune
Dønna kommune

Kopi til:
Medlemmer i styret:
BjØrn Ivar Lamo og fenny M B Haugen

fim Nerdal og Eirin Horrigmoe
Alf Meisingseth og Arne Breivik
Inger Hansen og Anne Nora Nilsen
Elbjørg Larsen og Yngve Magnussen
Alf Torbjørn Westin og Gaute Mathisen
Friluftsrådenes landsforbund
Nordland fflkeskommune
Helgeland regionråd
Medlemskommunene
Arbeidsgruppa v/folkehelsekoordinatorer

Protokoll fra årsmøte i Helgeland friluftsråd

Tid: Onsdag 29.luni kt 1100-1400
Sted: Skogstua i Mosåsen, Mosiøen
Oppmøte:

fann Arne Løvdahl, Vefsn
Bjørn Ivar Lamo, Grane
Ivan Haugland, Leirfjord
Bård Anders LangØ, Alstahaug
Kristian Helgesen, daglig leder og sekretær
Meldt forfall: Arnt Frode f ensery Herøy og |ohn Erik fohnsen, Dønna. Stedfortredere for
disse var også forhindret fra å møte.

.Ârsmøtet i Helgeland friluftsråd ble avholdt i turområdet <Mosåsen> i forbindelse med
<Friluftsskolen> i Mosjøen. Årsmøtedeltakerne fikk se unger i full sving med
<kokkekamp), smoothiesykling og full aktivitet. Underveis i møtet orienterte Magne

Krutnes fra Brurskanken turlag om Friluftsskolen.



Saksliste for årsmøte i Helgeland friluftsråd 29. funi 20L6,

Sak 1. Valg av møteleder
Styrets innstilling for årsmøtet:
Ingen
Vedtak: Bjørn lvar Lamo ble valgt til møteleder

Sak 2. Valg av to protokollunderskrivere
Styrets innstilling for årsmøtet:
Ingen
Vedtak: Ivan Haugland og Bård Anders Langø ble valgt til protokollunderskrivere

Sak 3. Godkienning av tnnkalling og saksliste
Styrets innstilling for årsmøtet:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 4. Godkjenning av årsmelding?OtS
Se vedlegg sak 4
Styrets innstilling for årsmøtet:
Fremlagte årsmelding godkjennes.
Vedtak: Fremlagte årsmelding ble godkjent.

Det ble uttrykt ønske om at årsmelding blir sendt ut til representanter i
kommunestyrene.

Sak 5. Godkjenning av regnskap og revisionsmelding ?OLS
Se vedlegg sak 5

Styrets innstilling for årsmøtet:
Fremlagte regnskap godkjennes.
Vedtak: Regnskap og revisjonsmelding for 2015 ble godkjent.

Sak 6. Handlingsplan 2016
Se vedlegg sak 6
Styrets innstilling for årsmøtet:
Fremlagte handlingsplan for 2016 godkjennes.
Vedtak: Fremlagte handlingsplan for 2016 ble godkjent

Sak 7. Budsiett 2OL6
Se vedlegg sak 7
Styrets innstilling til årsmøtet:
Fremlagte budsjettforslag godkjennes.
Vedtak: Fremlagte budsjettforslag ble godkjent



Sak8. Valg
Se vedlegg sak I
Valgkomiteens innstilling for årsmøtet:
Fremlegges på årsmøtet, eller ettersendes pr mail.
Vedtak:
Arsmøtet valgte følgende styre for Helgeland friluftsråd for perioden20l6-20L9.
Styreleder velges ihht vedtektene for et år av gangen.

Styreleder: Bjørn lvar Lamo, Grane kommune
Nestleder: Elbjørg Larsen, Herøy kommune
Styremedlem Roy Brubakk, Vefsn kommune
Styremedlem Alf Torbjørn Westin, Dønna kommune
Styremedlem Inger Hansen, Alstahaug kommune
Styremedlem Ronny Amundsen, Leirfjord kommune

Som varamedlemmer er følgende valgt inn:
Linda Grovassbakk, Leirfjord kommune
Yngve Magnussen, Herøy kommune
Lars Inge Ingebrigtsen, Alstahaug kommune
,{shild Pettersen, Vefsn kommune
Ingrid Fagerli, Grane kommune
Kristina Skjegstad Torsviþ Dønna kommune

Årsmøte valgte følgende til å utgjØre Arbeidsutvalget i Helgeland friluftsråd:

Styreleder Bjørn Ivar Lamo
Nestleder Elbjørg Larsen
Styremedlem Roy Brubakk

Ärsmøtet valgte følgende personer til å utgjøre valgkomiteen i period en20L6-20L9
Leder: fann Arne Løvdahl, Vefsn
Nestleder: Arnt Frode Jensen, Herøy
Ivan Haugland, Leirfjord

Sak9.Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Sted:
Dato:

Ivan Haugland

,/"r 'fu'*'4
à vlo q./ çDato: t ø ôq"(

BårdAnders LangØ

Ø-\

t ordi

Kowuue



 

Helgeland Friluftsråd, Rådhuset, Mosjøen 

Postboks 560, 8651 Mosjøen 

Tlf: 75101810/99169403 

Epost: helgeland@friluftsrad.no 

 
Forventninger til friluftsråd 

 

1. Alle friluftsråd har som mål å fungere som kompetansesentra for friluftsliv i 
sine regioner, og være gode samarbeidsparter for fylkesmyndigheter, 
medlemskommuner og friluftsorganisasjoner i sin region. 
 
2. Alle friluftsråd har oversikt over viktige friluftsområder i sin region, og 
uttaler seg til plan- og utbyggingssaker som berører disse. 
 
3. Alle friluftsråd bidrar til at det i sin region er konkrete planer for hvilke 
områder som bør sikres til friluftsformål, og har foretatt en avklaring med 
medlemskommunene om hvem som skal stå for sikringsarbeidet slik at det i 
alle regioner med friluftsråd foregår et planmessig sikringsarbeid. 
 
4. Alle friluftsråd bidrar til at det i sin region er forvaltningsplaner for sikra 
friluftsområder der bl.a. hensynet til tilgjengelighet og universell utforming er 
ivaretatt, og har foretatt en avklaring med sine medlemskommuner om hvem 
som står for arbeidet med tilrettelegging, forvaltning og drift av sikra 
friluftsområder. Det er et opplegg for drift av sikra friluftsområder i alle 
kommuner som er medlem av et friluftsråd. 
 
5. Alle friluftsråd bidrar til at det er et tilbud av skilta og merka turveier, 
turstier og skiløyper i regionen gjennom egne tiltak og / eller i regi av 
medlemskommunene eller friluftsorganisasjoner. 
 
6. Alle friluftsråd tilbyr skolene i medlemskommunene hjelp til å tilrettelegge 
"Læring i friluft" gjennom egne tiltak, i samarbeid med andre friluftsråd, 
medlemskommunene og/eller friluftsorganisasjoner. 
 
7. Alle friluftsråd informerer Frisklivssentraler eller tilsvarende i 
medlemskommunene om friluftsområder og friluftstilbud slik at friluftsliv blir 
viktig for folkehelsearbeidet i regionen. 
 
8. Alle friluftsråd bidrar til at informasjon om friluftsområder og friluftstilbud 
i regionen er lett tilgjengelig for allmennheten. 
 

mailto:helgeland@friluftsrad.no

























