
  
 
 
Til 
Arbeidsutvalget i Helgeland friluftsråd: 
Bjørn Ivar Lamo 
Elbjørg Larsen 
Roy Brubakk 
 
Kopi sendes: 
Styret for Helgeland friluftsråd 
Friluftsrådenes landsforbund 
Medlemskommunene 
 

Møte i arbeidsutvalget i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Mandag 12. februar 2018 kl 0930-1130. 
Sted: Rådhuset i Leirfjord 
Lunsj vil bli servert.  
 
 
Vi ber om at alle varsler om de kommer pr epost til helgeland@friluftsrad.no, eller  
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.  

mailto:helgeland@friluftsrad.no
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Vel møtt! 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo        Kristian Helgesen 
Leder          Daglig leder 
       
         
          
 
  



Saker til møte i AU - Helgeland friluftsråd 12. februar 2018 
 
1/18  Status personal 
 

Daglig leder Kristian Helgesen har varslet styret i mail pr 2. februar 2018 
om at han har takket ja til annen jobb i Kvinnherad kommune fra og med 
(og senest) 13. august 2018. 
 
Samtidig avvikler prosjektmedarbeider Solveig Kure Gravbrøt 
foreldrepermisjon i tidsrommet april-august 2018. 
 
Styreleder har bedt daglig leder om å forberede sak om den videre 
prosessen. 
 
Rent formelt har ikke daglig leder sagt opp ennå, men har varslet styret i 
så god tid at det kan være mulighet for en liten overlapp med ny daglig 
leder. Oppsigelse ventes senest 13/5. Det er gjort avklaring med lønn og 
personalavdeling i Vefsn kommune, som betyr at dersom det ikke taes ut 
ferie før sommeren, er siste arbeidsdag 6. juli, hvoretter daglig leder tar ut 
de rettmessige 5 uker med ferie fram til arbeidsstart 13. august. 
 
Arbeidsutvalget bes nå vurdere følgende: 
 
Skal stillingen som daglig leder lyses ut? 
I hvor stor grad skal det søkes å få til en overlapp med dagens 
administrasjon? 
Hvem skal gjennomføre tilsettingsprosessen?  
Hvem skal fungere som sektretariat for tilsettinga? 
Hvilke oppgaver skal daglig leder prioritere fram til fratreden? (jfr 
handlingsplan for 2018, og referat fra møte med folkehelsekoordinatorer 
6/2 2018) 
Hvordan skal oppgaver best ivaretas dersom tilsetting av ny daglig leder 
skulle ta lengre tid enn forventet? 
 
Saken har ingen innstilling 
 

2/18  Status drift 
  Oversikt regnskap og rapporteringer 2017 
   
  Daglig leders innstilling: 
  Oversikt regnskap og rapporteringer for 2017 tas til orientering. 
 
3/18  Eventuelt 


