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

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Helgeland 
friluftsråd 
 
Tid: Mandag 12. februar 2018 kl 0930-1130. 
Sted: Rådhuset i Leirfjord 
 
 
Vedlagt saksliste med vedtak. 
 
 

  



Saksliste møte i AU 12. februar 2018 
 
 
1/18  Status personal  
2/18  Status drift 
3/18  Eventuelt 
 
 
  
Vel møtt! 
 
 
 
Bjørn Ivar Lamo        Kristian Helgesen 
Leder          Daglig leder 
       
         
          
 
  



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

Arbeidsutvalget vurderte 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 hadde ingen innstilling 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget lyser ut stillingen som daglig leder for Helgeland friluftsråd 
med bakgrunn i varsel fra daglig leder om at denne har takket ja til annen 
jobb. Stillingen skal lyses ut i lokalaviser, som annonse på facebook, og på 
medlemskommunenes web. Vefsn kommune forespørres om å ivareta 
sekretariatsfunksjon på søknadshåndtering. Arbeidsutvalget vil foreta 
utvelgelse og intervjurunder, samt endelig tilsetting. Daglig leder bes 
prioritere avslutning av de prosjekter og satsninger som tilligger hans 
kompetanse og nettverk, og som er praktisk mulig å gjennomføre før 6. juli. 
Det legges opp til følgende milepælplan for ny tilsetting: 
 

 23. februar: Frist for utlysning 
 16. mars: Søknadsfrist 
 21. mars: Styremøte, behandling av søkerlister 
 Før påske: Endelig innstilling og innkalling til intervjuer 
 Uke 14, 15 og 16: Tidsrom for intervjuer og behandling 
 13. mai: Siste svarfrist for tilbud på første innstilling. 
 13. august: Ønsket oppstart ny daglig leder 

 
Merk! Med bakgrunn i denne saken vil arbeidsutvalget flytte styremøtet 
den 14. mars til den 21. mars, slik at hele styret kan delta i endelig 
behandling av søkere. 

 
  



2/18  Status drift 
  Oversikt regnskap og rapporteringer 2017 
   
  Daglig leders innstilling: 
  Oversikt regnskap og rapporteringer for 2017 tas til orientering. 
 
  Vedtak: 
  Oversikt regnskap og rapporteringer for 2017 ble tatt til orientering. 
 
3/18  Eventuelt 
 
 
 
Møtet hevet kl 1200 
 
Kristian Helgesen 
Referent 


