
  
 
 
Til 
Medlemmer og varamedlemmer i Helgeland friluftsråd: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo med vara Jenny M. B. Haugen 
Vefsn kommune: Jim Nerdal med vara Eirin Horrigmoe 
Leirfjord kommune: Alf Meisingseth med vara Arne Breivik 
Alstahaug kommune: Inger Hansen med vara Hanne Nora Nilsen 
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  
Vefsna regionalpark 
Sju søstre landskapspark      Mosjøen, 25/2 2015 
 

Referat fra styremøte i Helgeland friluftsråd 
 
Tid: Torsdag 19. februar kl 10 til 14. 
Sted: Rådhuset, Leirfjord kommune. Formannskapssalen 2. etasje 
 
 
Tilstede fra medlemskommunene: 
Grane kommune: Bjørn Ivar Lamo 
Leirfjord kommune: Alf Meisingseth 
Herøy kommune: vararepresentant Yngve Magnussen 
 
Fra administrasjonen: 
Kristian Helgesen, daglig leder 
Martin Pedersen, prosjektmedarbeider 
 
Meldt forfall: 
Alstahaug kommune, fast og vara 
Vefsn kommune, fast og vara 
Dønna kommune, fast og vara 



 
Saker 
 
1/15  Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
2/15  Godkjenning av protokoll fra rådsmøte 9. desember 2014. 
  Protokoll ble godkjent og underskrevet 
 
3/15  Kort orientering om drift og status v/daglig leder 

 
Daglig leders innstilling: 
Daglig leders orientering om drift og status tas til orientering. 

 
  Vedtak: 

Daglig leders orientering om drift og status ble tatt til orientering. 
 
4/15  Medlemmenes 5-minutt.  

-Hvert medlem forteller om et friluftslivsretta tema fra egen 
kommune. 

   
  Grane kommune: Friuftslivets år – åpning. Helgas løype – ordning 
  Leirfjord kommune: Mange skigåere i vinter. Ser fram til åpning av  
  Forslandsdalen. 
  Herøy kommune: deltakelse i friluftslivets år.  JeSS-gruppa er aktive og 
  har satt som mål at all aktivitet i 2015 skal preges av friluftslivets år. 
  
5/15  Referatsaker 
   -Ansattesamling – gratis opphold i 2015 (muntlig) 

-Rapport fra åpningsarrangement 13. januar (muntlig) 
   -Ledersamling Gardermoen (muntlig) 

 
Daglig leders innstilling: 
Fremlagte referatsaker tas til orientering. 

 
  Vedtak: 
  Fremlagte referatsaker ble tatt til orientering 
 



6/15  Årsmelding 2014 
 
Helgeland Friluftsråd 
Årsmelding for 2014 
 
0 Tillitsvalgte og ansatte  
0.1 Medlemmer  
Kommunerepresentanter er oppnevnt i forbindelse med etablering av friluftsrådet, og i 
behandling av opptak av Dønna kommune. 
 
Kommunerepresentanter i perioden: 
Merk: Dønna kommune søkte opptak våren 2014, og deres representasjon ble iverksatt 
fra opptaksdato 1. Juni 2014. 
  

KOMMUNE  REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT 

GRANE 
Bjørn Ivar Lamo 
Vara: Jenny Haugen 

VEFSN  
Jim Nerdal 
Vara: Eirin Horrigmoe 

LEIRFJORD  
Alf Meisingseth 
Vara: Arne Breivik 

ALSTAHAUG  
Inger Hansen 
Vara: Hanne Nora Nilsen 

HERØY  
Elbjørg Larsen 
Vara: Yngve Magnussen 

DØNNA  
Alf Torbjørn Westin 
Vara: Gaute Mathiesen 

 
 
0.2 Ledelse  
0.2.1 Arbeidsutvalg  
Arbeidsutvalget i Helgeland Friluftsråd hadde pr. 31.12.2014 følgende sammensetning:  
Bjørn Ivar Lamo 
Elbjørg Larsen 
Vara: Jim Nerdal 
 
0.2.2 Administrasjon  
Kristian Helgesen har vært tilsatt som daglig leder fra 1.3.2014 i full stilling med 
kontorsted Mosjøen. 
 
I 2014 har daglig leder avviklet 14 dager fødselspermisjon. 
Pr. 31.12.2014 er det registrert 8 ubrukte feriedager, og 12 dager plusstid. 
 
Det har vært avholdt lønnsforhandlinger i forbindelse med tilsetting av daglig leder. 
  



0.3 Møteaktivitet  

0.3.1 Stiftelsesmøte 
Stiftelsesmøte i Helgeland friluftsråd ble avholdt på rådhuset i Mosjøen 26. Mars 2014. 
Tilstede var ordførere fra alle medlemskommuner med unntak av Alstahaug, som var 
representert ved stedfortreder. 
 
 
0.3.2 Styremøter 
Det har vært avholdt tre styremøter i Helgeland friluftsråd: 
27. Mars på rådhuset i Mosjøen (konstituering) 
 Representasjon: Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy 
2. Oktober på Seløy kystferie 
 Representasjon: Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
9. Desember på rådhuset i Leirfjord.  
 Representasjon: Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna 
 
To saker har blitt behandlet pr epost: 
-Opptak av Dønna. 
-Deltakelse på landskonferansen – avbud. 
 
Styret har besluttet å legge styremøtene til Leirfjord dersom ikke annet avtales. Til 
sammen har styret behandlet 27 saker i 2014. 
 
0.3.3 Rådsmøter 
Rådsmøter er utvidete møter, som inkluderer overnatting. Her ønsker styret faglig 
påfyll, og mulighet for lengre og dyptgående seanser for drøfting av strategier. Det første 
rådsmøtet ble avholdt på Seløy kystferie, Herøy Brygge, 1-2. Oktober 2014. Her deltok 
også arbeidsgruppa i friluftsrådet, samt inviterte gjester og foredragsholdere. 
 
0.3.4 Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa i Helgeland friluftsråd består av folkehelsekoordinatorer i 
medlemskommunene. 
 
Det er avholdt et fellesmøte i arbeidsgruppa til Helgeland friluftsråd. 
Det første blei avholdt 26. juni på Bardal brygge i Leirfjord. 5 folkehelsekoordinatorer 
deltok (Grane, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna) 
Daglig leder har hatt flere individuelle møter gjennom hele driftsåret med 
folkehelsekoordinatorene. I november ble det avholdt 6 slike møter, der arbeidsplan for 
2015 ble planlagt. 
 
0.4 Annet  
0.4.1  Kontorforhold  
På rådhuset i Mosjøen har Helgeland friluftsråd hatt kontorsted på samme fløy som 
avdelingene: Plan og Utvikling, Lønn og Personal og Arkiv. Vefsn kommune ivaretar 
regnskap og revisjon ihht vedtektene. Friluftsrådet betaler husleie for kontor, kopiering, 
telefon, data m.m. Friluftsrådet har tilgang til tjenestebil gjennom Vefsn kommune. 
 



0.4.2  Overbygning 
Helgeland friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 
Pr. 31.12.14 var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 24 
interkommunale friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale 
friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. 
Landsforbundet fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for 
kompetanseutvikling.  



 

1.  Merka turstier og annen fysisk tilrettelegging for friluftsliv 
 
1.1 Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet. 
Gjennom tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune har Helgeland 
friluftsråd fungert som sekretariat for medlemskommunene, og levert søknader og 
igangsatt turskiltprosjekter i alle medlemskommunene. Til sammen har HF mottatt 
650 000,- i turskiltmidler, samt noen midler til kursing av tiltakshavere. Prosjektet er 
omfattende, og styret besluttet å ansette egen prosjektmedarbeider for tiltaket i 2015. 
Det er til sammen 32 selvstendige delprosjekt som sorterer under Turskiltprosjektet i 
våre medlemskommuner. Delprosjektene er av forskjellig størrelse – alt fra Dolstadåsen 
i Vefsn (flerfoldige kilometer) og Åsen i Alstahaug (5 kilometer med omfattende 
tilrettelegging) til Vennestien i Herøy (1 km).  
 
Turskiltprosjektet skal gjennom kompetanseutvikling og målretta tiltak sørge for 
enhetlig skilting og merking av by- og tettstedsnære turmål. I 2014 sendte HF ut 
anbudsrunde til tre lokale leverandører i Mosjøen. I vedlegg ligger beskrivelse av 
skiltplan, utviklet av HF, i tråd med gjeldende krav.  
 
Prosjektet engasjerer en rekke frivillige, og behørig omtale av delprosjektene pågår 
kontinuerlig. 
 
En av de store utfordringene med prosjektet må nevnes; i kystkommunene, og spesielt 
Herøy, er det omfattende arbeid å skaffe til veie grunneieravtaler. Her er teigene små, og 
mange grunneiere er heller ikke bofaste i kommunen. Dette er en av årsakene til at 
realisering av tiltakene tar mye lenger tid enn forventet. 
 
I 2014 har HF gjennomført feltarbeid i følgende delprosjekt: 
Åsen, Alstahaug 
Hjartåsen, Vefsn 
 
Befaringer har vært gjennomført i følgende delprosjekt: 
Dempa, Grane 
Bjørns plass, Grane 
Kongshaugen, Alstahaug 
Mosåsen, Vefsn 
Staulen, Herøy 
Vennestien, Herøy 
Tjøtta, Alstahaug 
Dolstadåsen, Vefsn 
Ikke omsøkt prosjekt, Dønna 
 
I 2014 ble det inngått avtale med Vefsn kommune om praksisplass gjennom NAV for en 
person i full stilling. Arbeidet bestod i ferdigstilling av klopplegging, skilting og 
skiltplanarbeid i til sammen 2 måneder. 
 



1.2  Gapahuk – utvikling 
HF har tatt initiativ til å utvikle et gapahukkonsept, der hensikten er å produsere en 
gapahuk med vekt på estetikk og funksjonalitet. HF fikk tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune til dette i 2014, og har engasjert arkitekt i inngang til prosjektet. Kulstad 
skole i Vefsn har engasjert FAU for å realisere bygging av gapahuken. Et av premissene 
er å få kostnadene tilpasset eksisterende tilskuddsordninger forenkla nærmiljøanlegg. 
Det er etablert ei ide/arbeidsgruppe for prosjektet. 
 
1.3 Friluftsliv – reiseliv, samarbeidstiltak 
1.3.1 Vefsna regionalpark 
HF har deltatt på vertskapssamling gjennom Vefsna regionalpark. 
 
1.3.2 Sykkelsatsing 
Høsten 2014 ble daglig leder engasjert i arbeidsgruppe for sykkelsatsing på Indre 
Helgeland. Prosjektet er initiert fra Helgeland reiselivs regionansvarlig i Vefsn. 
Sekretariat ivaretas av Vefsna regionalpark.  
 
Det er ikke definert hvilken rolle friluftsrådet skal ha, men det er diskutert om vi kan ha 
en rolle i mot Statens vegvesen. Dette med tanke på liknende kontakt gjennom 
Turskiltprosjektet.  
 
 



2.  Barnehager og skole 
 
2.1  Helsefremmende barnehager og skoler 
I 2014 har HF hatt 6 informasjonsmøter om tiltaket. Hensikten er å skape mer og bedre 
uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. I samarbeid med folkehelsekoordinatorene i 
kommunene, vil HF gå ut med invitasjon til ”Lærende nettverk i friluft” vinteren 2015.  
Prosjektet er finansiert gjennom tilskuddsordninger i FL og Nordland fylkeskommune. 
 
Daglig leder holdt innlegg for alle lærere ved Grane barne-og ungdomsskole i april 2014, 
der temaet var Læring i friluft og Stedsbasert læring. 
 
2.2  Snøforming 
HF har gjennom tilskuddsordningen ”mindre kostnadskrevende anlegg” fått tilskudd til 
innkjøp av snøformingssett. I 2015 vil hver medlemskommune få tildelt sitt sett, som 
skal lånes ut til alle. Dette skjer gjennom de ulike utstyrssentralene og utlånsordningene 
i kommunene. Snøformsettene er utviklet av Salten friluftsråd i lag med ”Knaggen” – ei 
vekstbedrift i Salten. Vinteren 2014 utlyste HF kurs i snøforming for barnehagene, men 
dette måtte avlyses på grunn av snømangel. Det er hensikten å tilby barnehager og 
skoler kursing i bruken av snøformsettene i 2015. 
 
2.3 Bålet i friluftslivet 
HF har gjennom tilskuddsordningen ”mindre kostnadskrevende anlegg” fått tilskudd til 
innkjøp av bålpanner. I 2015 vil hver medlemskommune få tildelt sin bålpanne, som skal 
kunne lånes ut til alle. Dette skjer gjennom de ulike utstyrssentralene og 
utlånsordningene i kommunene. I 2015 vil HF motivere skoler og barnehager til å ta 
bålet inn i aktiviteten.  
 
2.4 Full Fræs i Nordland 
Etter initiativ fra Polarsirkelen og Salten friluftsråd har friluftsrådene i Nordland gått 
sammen om å iverksette skolekamp i friluftsliv for skolene i kommunene. Invitasjon gikk 
til alle skolene i fylket i november 2014. Pr 1. januar hadde ingen av våre skoler meldt 
seg på konkurransen, mot Polarsirkelen som har samtlige 40 skoler påmeldt.  
 
Konkurransen arrangeres gjennom skolekamp (skolen arrangerer), kommunekamp 
(skolene/kommunen organiserer), regionalfinale (arrangeres av friluftsrådene) og 
fylkesfinale (arrangeres av friluftsrådene). Prosjektledelsen har fått avtale med Nrk 
Nordland som vil dekke disse finalene. De tilreisende til regionalfinalen og fylkesfinale 
får dekket reiseutgifter og opphold. 
 
Fylkesfinalen avholdes på Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy høsten 2015, og 
dekkes av NRK Nordland. Premie går til det skolelaget som utviser best ferdigheter i 
friluftsliv. 



3. Formidling og veiledning 
 
3.1 Turkart Helgeland 
Helgeland friluftsråd har deltatt i utviklingen i kartportalen. I den forbindelse har det 
blitt lagt vekt på å tilpasse portalen til mobile enheter. HF har fremforhandlet avtale med 
kartleverandøren Norkart, slik at alle kommuner i kartsamarbeidet skal få tilgang til 
applikasjonen ”Kommunekart”. Her vil friluftsdata fra kartportalen kunne vises, og med 
viderekobling til relevante turartikler. Prosjektet er finansiert av Nordland 
fylkeskommune.  
 
HF driver kontinuerlig rekruttering av ”loggere” for registrering av turstier og turmål. 
Turkartportalen dekker følgende kommuner: 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal 
HALD-kommunene 
Sør-Helgelandskommunene 
 
3.2  Bildearkiv  
HF har tatt initiativ til å samle bilder og beskrivelse av de beste turmålene i kommunene. 
Gjennom ny teknologi og engasjement av gode skribenter vil HF arbeide for å 
distribuere inspirerende informasjon om ”de gode turmål”. 
 
3.3  Turkart for Vefsn 
Helgeland friluftsråd har etter avtale med Vefsn kommune prosjektstyring for 
produksjon av turkart for Vefsn kommune. Prosjektet er finansiert over spillemidlene. 
Avtale er underskrevet med Mesterkart. Prosjektet har ikke hatt fremdrift i 2014.  
 
3.4 Turkart for Lomsdal-Visten nasjonalpark 
Daglig leder er engasjert i arbeidsgruppe for produksjon av turkart for Lomsdal-Visten 
nasjonalpark. 
 
3.5  Mediearbeid 
Friluftsrådet har figurert i lokalmedia med jevne mellomrom. HF har egen facebookside, 
og er tilknyttet instagramkonto. Mediearbeid er viktig, for å vise: 
-At vi finnes 
-At vi har en viktig oppgave 
-Synliggjøre tilskuddsgiverne 
-Kommunikasjon/kontakt med publikum 
I desember ble det på initiativ fra daglig leder igangsatt ”Adventskalender” i 
Helgelendingen. Her ble det invitert inn 4 skribenter fra hver medlemskommune, som 
skrev om sitt turtips, og leverte bilde. Tiltaket var svært vellykket, og høstet gode 
tilbakemeldinger. På sosiale medier ble det registrert større trafikk enn vanlig på de 
ulike innleggene. Det må understrekes at dialogen mellom daglig leder og journalist var 
avgjørende for å få dette til. 
 
3.6 Informere om interkommunale friluftsråd 
I 2014 har HF informert om interkommunale friluftsråd i følgende sammenhenger: 
-Vertskapskurs, Vefsn 



4.  Arrangement 
 
4.1  Villmarksleir for ungdom 
I samarbeid med Lomsdal-Visten nasjonalpark v/forvalter og oppsyn og Bønå gård, 
arrangerte HF villmarksleir for ungdom i høstferien. Tilbudet gikk til alle ungdommer på 
8-10. trinn i alle medlemskommunene, samt Vevelstad kommune. Det ble søkt støtte hos 
sistnevnte, men deltakerantallet var for lavt til at dette ble nødvendig. 14 ungdommer 
deltok. Prosjektet var finansiert over spillemidler aktivitet (FL). HF kommer ikke til å 
igangsette tilsvarende prosjekt i 2015, av kapasitetsårsaker. 
 
4.2 Friluftslivets år 2015 
Hf har gjennom oppsøkende virksomhet sørget for at de fleste av våre 
medlemskommuner har vedtatt å være en ”Friluftslivets år – kommune”. Dette medfører 
forpliktelser for våre medlemskommuner, samt oppdrag for friluftsrådet, der HF 
inviteres til bålsamtaler, ordførerturer m.m. 
 
4.3 Dine 30 
Under rådsmøte på Herøy hadde Morten Dåsnes innlegg om Dine 30, som er 
helsedirektoratets kampanje for økt fysisk aktivitet. Tilstede var 
folkehelsekoordinatorer og styret i friluftsrådet, samt Frisklivssentralen i Alstahaug og 
kommunefysioterapeut i Leirfjord. 
 
4.4 Turgrupper i mørketida 
Tiltaket ble iverksatt i 2014 for å etablere ”Ukas tur”, og videreutvikle dette i 
medlemskommunene på innlandet. Utgangspunktet var å rekruttere flere turgåere 
gjennom frisklivssentralen. Prosjektet ble realisert i 2014 gjennom pensjonistforeninger 
i Grane kommune, og Brurskanken turlag i Vefsn. Sistnevnte skal drive 
rekrutteringsarbeid for å få flere til å bli med på ”ukas tur”. Prosjektet er finansiert 
gjennom folkehelsemidlene (FL) 
 
4.5 Telltur (må ikke forveksles med Telling) 
HF har tatt initiativ til å teste ut elektronisk trimkasseregistrering. Prosjektet har basis i 
erfaringer fra andre friluftsråd i landet. Alstahaug, Leirfjord og Vefsn satte til sammen ut 
20 trimposter i 2014, og rekrutterte rundt 200 deltakere. Følgende kommuner har 
ønsket videre satsing på dette i 2015: 
Grane 
Vefsn 
Leirfjord 
Alstahaug 
Dønna 
 
Prosjektet er finansiert gjennom Folkehelsemidlene (FL) 



5.  Planarbeid 
 
5.1  Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i medlemskommunene 
Kartlegging av friluftsområder er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland 
fylkeskommune, Helgeland friluftsråd og medlemskommunene. Kartleggingen bygger på 
modell utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres 
ved egeninnsats og skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Etter endt kartlegging vil arealene 
i samtlige kommuner være vurdert i forhold til friluftsbruk. Arealer som har attraksjon 
for friluftsliv vil bli kategorisert i forhold til ulik brukstype og verdi. Helgeland 
friluftsråd har hatt faglig ansvar for prosjektet i fire av medlemskommunene; Grane, 
Vefsn, Leirfjord og Herøy. Fra friluftsrådet er det daglig leder som har gjennomført 
prosjektet i lag med lokale arbeidsgrupper, og hatt ansvar for ferdigstillingen.  
 
Datasettene ble overlevert fylkeskommunen i desember 2014, og forventes 
tilgjengeliggjort på Naturbase i løpet av januar 2015. Friluftsrådet har meldt sak til 
kommunene på kartleggingens bruksområder. 
 
5.2  Høringsuttalelser/involvering i planarbeid  
HF har i 2014 ikke levert høringsuttalelser. Gjennom kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder har HF bidratt til å bedre kunnskapsgrunnlaget for kommunene. Slik kan 
beslutninger tas uten å måtte be om uttalelser. 
 
I forbindelse med vindkraft på Øyfjellet i Vefsn, deltok daglig leder på befaring i juni 
2014, sammen med representanter for NVE, Eolus vind AS og Vefsn kommune, samt 
kjentmann for området. Daglig leder har vist til kartleggingen, og bidratt til at 
vindkraftutbyggere og ansvarlige myndigheter har fått relevant informasjon om 
friluftsområdene i planområdet. 
 
I forbindelse med kraftutbygging i Forslandsdalen i Leirfjord, deltok daglig leder på 
møte om eventuell ytterligere tilrettelegging for friluftslivet i området. 
 
I hovedsak er det ønskelig at HF bidrar i overordnet planlegging. Styret vil i 2015 
behandle hvilken rolle HF skal ha i slike saker. 
 
Helgeland friluftsråd er representert i arbeidsgruppe for Åsen i Alstahaug, med 
tilhørende arbeid knytta til forvaltningsplan 
 
Helgeland friluftsråd er oppmeldt i arbeidsgruppe for sentrumsplan for Mosjøen. 
 
5.3 Sikring, tilrettelegging og drift av areal for friluftsliv  
I 2014 har HF bidratt til å arbeide videre med planer og prosjekter for Lysåsen i 
Leirfjord, og Skålvær i Alstahaug. Det er et mål at alle kommuner har relevante 
forvaltningsplaner for disse sikra friluftsområdene. Baågneset i Vefsn har pr 1.1.15 
ingen forvaltningsplan, men er sikret gjennom kommuneplanens arealdel, samt statlig 
sikring. 
 
 



6.  Annet 
 
6.1 Offensiv nye medlemskommuner 
HF har arbeidet med å sannsynliggjøre et budsjett dersom Sør-Helgelandskommunene 
søker opptak i Helgeland friluftsråd. Daglig leder har hatt innledende samtaler med 
ansatte i eventuelle nye kommuner, og har fått styrets tillit til å iverksette ytterligere 
arbeidsmøter. Det er et mål å etablere ny stilling i HF med filial på Sør-Helgeland. 
Stillingen vurderes tilknyttet pedagogisk utviklingsarbeid. 
 
Dønna søkte selv opptak vinteren 2014, og ble tatt opp som betalende medlem fra 1. juni 
2014. Dønna betaler halv kontingent i 2014. 
 
Daglig leder har invitert styremedlem i Friluftsrådenes landsforbund, Maria Almli til å 
delta i eventuelt presentasjonsmøte for Sør-Helgelandskommunene. 
 
6.2 Kompetanseheving 
Daglig leder og prosjektmedarbeider deltok på Tellturkurs for administratorer og 
tilretteleggere i Bodø i april 2014. Prosjektmedarbeider arrangerte TellTurkurs for 
ansatte i kommunene i juni 2014, og produserte også et veiledningshefte for det samme. 
 
Daglig leder har fulgt studiesamlinger i ”Friluftsliv og folkehelse med fokus på 
nærmiljøkvaliteter” gjennom Salten friluftsråd, Universitetet i Nordland og Nordland 
fylkeskommune. Til sammen deltok DL på 3 samlinger. 
 
I 2014 holdt HF merkekurs for 40 deltakere i Leirfjord kommune. Instruktør var innleid 
fra DNT. Kurset ble tilrettelagt på dagtid for kommunalt ansatte og frivillige på kveldstid. 
Kurset er obligatorisk for de som vil tilrettelegge gjennom midler fra Turskiltprosjektet. 
 
6.3 Begeistringspris 
I styremøte 9. desember 2014 vedtok HF å etablere en pris. Statutter for pristildeling er 
ikke ferdig utarbeidet, men det tas sikte på at første utdeling kan skje høsten 2015. 
 



6.4 Telling (må ikke forveksles med TellTur) 
I 2014 har Hf fremskaffet to elektroniske tellere, som er utplassert i turområder i 
Mosåsen i Vefsn og Åsen i Alstahaug. Tellere er finansiert av Nordland fylkeskommune, 
og et ledd i å forbedre kunnskapsgrunnlaget for satsingen på nærturområdene. 
 
Det er et mål å kunne dokumentere effekter av tiltak, og Telling er en enkel og effektiv 
metode. HF ønsker Telling i flere medlemskommuner. 
 
 

 
 
I Mosåsen i Vefsn ble det i september lyssatt en trase langs veien inn til Skogstua. Tellinga 
er sammenstilt med Åsen for å belyse effekten. Over 30 % av ferdselen i Mosåsen foregår 
etter mørkets frembrudd. Til sammenlikning ser vi at det langt mer tilgjengelige 
tellepunktet i Åsen «mister» gående etter mørkets frembrudd. 
 
 



6.5 Representasjon  
Noen viktige representasjoner:  

 Bålsamtale med fylkesråd Hild Marit Olsen, Nordland fylkeskommune og 
friluftsrådene i Nordland, 16. Juni. 

 Rådgivende utvalg, Lomsdal-Visten nasjonalpark 
 Sykkeltur og lunsjsamtale med Abid Q Raja, 26. Juni. 
 Styreledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, februar.  
 Kreativitetens dag, aktivitetsløype for 100 deltakere. 
 Rådsmøte i Salten friluftsråd, Tranøy fyr på Hamarøy i mai 2014. 
 Granedagene, Trofors, juni 2014 
 Ansattesamling, Ålesund, september 2014. 

 
6.6 Veiledning 
I 2014 har HF veiledet organisasjoner og bedrifter til å søke tilskuddsmidler til relevante 
prosjekter i eksisterende tilskuddsordninger.  
 
6.6 Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner  
(tilfeldig rekkefølge):  
 

 Nordland fylkeskommune, avdeling for helsefremmende arbeid 
 Friluftsrådenes Landsforbund 
 Friluftsrådene i Nordland  
 Grane Næringsutvikling 
 Vefsna regionalpark 
 Statskog SF 
 Bioforsk/Sju søstre landskapspark 
 Helgeland regionråd 
 Mosjøen studiesenter/RKK 
 Lomsdal-Visten nasjonalpark 
 Stavassdalens venner 
 Mosåsens venner 
 Båfjellmo velforening 
 Brurskanken turlag 
 Øvrige turistforeninger på Helgeland 
 Helgeland kraft 
 NorConsult 
 Statens naturoppsyn/Lomsdal Visten 
 Vevelstad kommune (Villmarksleir og Turskiltprosjektet) 
 Sør-Helgeland regionråd (turskiltprosjektet) 
 Medlemskommunene 



6.7 Tilskudd 
 
Å søke eksterne tilskudd er en pågående del av friluftsrådenes arbeid. I 
sammenstillingen nedenfor vises hvor mye kommunenes kontingent utgjør i forhold til 
mottatte tilskudd i 2013 og 2014. 
 

 
Figur: Tilskudd og kontingent i 2013. I kronebeløp utgjorde kontingenten 430 000,-. 
 

 
Figur: Tilskudd og kontingent i 2014. I kronebeløp utgjorde kontingenten 460 000,-. 
 



 

HF har i 2014 fått følgende tilsagn om eksterne tilskudd: 
 
Prosjekt Tilskuddsgiver Beløp 
Lærende nettverk friluftsliv 
Helsefremmende barnehager 

Friluftsrådenes Landsforbund 
Nordland fylkeskommune 

19 000,- 
40 000,- 

Kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder 

Nordland 
Fylkeskommune/skjønnsmidler 

180 000,- 

Turskiltprosjektet Nordland fylkeskommune 
Andre 

205 000,- 
27 000,- 

Telltur Friluftsrådenes landsforbund 110 000,- 
Turgrupper i mørketida Friluftsrådenes landsforbund 30 000,- 
Gapahuk utvikling Nordland fylkeskommune 50 000,- 
Snøforming og bålfyring Friluftsrådenes Landsforbund 40 000,- 
LomVi ung og aktiv Friluftsrådenes Landsforbund 80 000,- 
Administrasjon turskiltprosjektet Nordland fylkeskommune 23 000,- 
Administrasjonsstøtte Friluftsrådenes Landsforbund 215 000,- 
Administrasjonsstøtte Nordland fylkeskommune 200 000,- 
Dine 30 Friluftsrådenes landsforbund 10 000,- 
Turskiltprosjektet Helgeland regionråd 107 000,- 
Ut på tur – Dønna Extra-stiftelsen 40 000,- 
Sum tilskudd 2014 1 376 000,- 
 

 
 
Daglig leders innstilling: 
Styret vedtar å godkjenne fremlagte årsmelding slik den foreligger. 
 

 
  Vedtak: 
  Styret vedtar å godkjenne årsmeldingen slik den foreligger. Til årsmøtet 
  ønsker styret en forenklet utgave, med passende layout og bilder. 
 



7/15  Regnskap 2014 
 
Sak 7/15 Regnskap 2014 

 
Konto(T) Revidert budsj -14 Regnskap -14 

Andre salgs- og leieinntekter 0 -248 850 

Overføringer med krav om motytelse -247 350 -579 359 

Andre overføringer fra staten -215 000 0 

Andre overføringer -210 000 0 

Interne inntekter -279 500 -389 764 

Driftsinntekter -951 850 -1 217 973 

     

Lønnsutgifter 488 000 472 819 

Variable lønnsytelse 0 5 271 

Reise, diett og kjøregodtgjørelse 40 000 43 801 

Sosiale utgifter 131 963 127 709 

Drifts og vedlikehold av bygninger 62 000 68 382 

Andre driftsutgifter 165 030 165 840 

Transport og drifts av transportmidler 30 000 28 666 

Kurs og opplæring 50 000 200 

Fordelte utgifter 0 6 504 

Momskompensasjon 0 0 

Driftsutgifter 966 993 919 193 

     

Avsetning til fond 0 298 896 

Netto forbruk av fond 0 298 896 

     

Helgeland friluftsråd 15 143 116 

 

 

 

 
Konto(T) Revidert budsj -14 Regnskap -14 

Overføringer med krav om motytelse 0 -441 636 

Interne inntekter 0 -6 504 

Driftsinntekter 0 -448 140 

     

Lønnsutgifter 0 2 876 

Variable lønnsytelse 0 32 966 

Reise, diett og kjøregodtgjørelse 0 7 323 

Sosiale utgifter 0 6 440 

Drifts og vedlikehold av bygninger 0 187 326 

Leie og leasing av biler, utstyr mv 0 12 808 

Andre driftsutgifter 0 178 081 

Transport og drifts av transportmidler 0 7 559 

Fordelte utgifter 0 110 500 

Momskompensasjon 0 0 

Driftsutgifter 0 545 879 

     

Bruk av fond 0 -225 367 

Avsetning til fond 0 133 458 

Netto forbruk av fond 0 -91 909 

     

Helgeland friluftsråd prosjekter 0 5 830 

   



 

 
Fondsoversikt Helgeland friluftsråd  

  

Konto(T) Beløp 

Helgeland Friluftsråd (adm.) -344 668 

Helgeland Friluftsråd prosjekt 5043E Helsefr. Bhg. -78 638 

Helgeland Friluftsråd prosjekt 5043G Turkart Helgeland -93 637 

Helgeland Friluftsråd prosj. 5043H-L Turskilt -260 794 

Helgeland Friluftsråd prosj. 5043M - Turskiltprosjektet -94 820 

Helgeland Friluftsråd - Adkomst Dempa -10 000 

Helgeland Friluftsråd ørem. Vefsn (Dolstadåsen) -17 742 

 -900 298 

 

 
 

Daglig leders innstilling: 
Styret vedtar å godkjenne fremlagte regnskap for 2013 slik det foreligger. 
 
Vedtak 
Styret vedtar å godkjenne fremlagte regnskap for 2013 slik det foreligger. 

 



8/15  Budsjett 2015 
 

 
 

Konto Konto (T) Rev Budsjett 2014 Budsjett 2015  

Inntekter   Kronebeløp 15,- Kronebeløp 15,- 

16219 Diverse inntekter uten avgift (folkehelseavtale VK)   -50000 

  Helgeland regionråd   -107000 

17300 Refusjon fra fylkeskom. div.   -200000 

17500 Refusjon fra kommuner div. -247350 -250000 

17700 Ref. fra andre (private) div. (FL) -215000 -225000 

18300 Overført fra fylkeskommuner (NFK) -210000 0 

16900 Intern salg uten avgift (VK's andel) -209290 -210000 

  Refusjon   -120000 

Utgifter       

10100 Lønn i faste stillinger 430000 430000 

10101 Avsatte feriepenger 45000 70000 

10150 Honorar private, avg.pl. 13000 15000 

10310 Ekstrahjelp 0 215000 

10547 Div honorarer 0 0 

10548 Honorarer (uten feriep) 0 0 

11600 Kostgodtgjørelse 15000 15000 

11601 Km-godtgjørelse 25000 5000 

10910 Pensjonspremie felles 103596 165000 

10990 Arbeidsgiveravgift 31254 60000 

11900 Husleie 50000 74000 

12514 Kjøp av materialer/bygegesett mv 12000 2000 

11000 Kontormateriell 1000 4000 

11030 Faglitteratur 10000 2000 

11040 Kartverk 0 1000 

11150 Matvarer 0 1000 

11153 Kjøp av middag 0 1000 

11190 Bevertning 20000 20000 

11206 Overnattingsutgifter tjenestereiser 4000 6000 

11215 Tekstiler (inkl arbeidstøy) 20000 10000 

11320 Mobiltelefon 30000 15000 

11330 Datakommunikasjon 8000 8000 

11410 Annonser 10000 10000 

11970 Kontingenter 42000 45000 

11975 Lisenser 3000 0 

12005 Utstyr 1000 4000 

12020 Bøker m.v. 0 0 

12035 Verktøy 8000 10000 

11770 Reiseutg./utlegg tj.reiser 30000 40000 

11510 Kurs 0 0 

11515 Interne kurs og møter 50000 50000 

11521 Dekn. deltakeravg. møter 0 10000 

19550 Bruk av bundne driftsfond adm -80210 0 

  Bil - leasing 0 33588 

  Bilutgifter - forsikring etc 0 20000 

  Prosjektmidler   -80000 

  Kartlegging og verdisetting (skjønnsmidler)   -170000 

  Fondsavsetning   70412 

  Helgeland friluftsråd 0 0 



  Daglig leders innstilling: 
Vedlagte budsjett for 2015, vedtatt i styremøte 9. desember 2014, legges 
fram for årsmøtet slik det foreligger. 
 
Vedtak 
Vedlagte budsjett for 2015, vedtatt i styremøte 9. desember 2014, legges 
fram for årsmøtet slik det foreligger. 

 
9/15  Møteplan 2015 

Styret for FL er invitert til å avholde sitt styremøte i Alstahaug kommune 
10-11. april. I den forbindelse ble det diskutert i forrige styremøte om vårt 
rådsmøte skulle ligge til samme dato. I etterpåklokskapens lys er dette 
vurdert til å være mindre hensiktsmessig. Våre rådsmøter bør ha rom og 
tid for å behandle våre interesser. Det vil ikke være mye tid utover 
vertskapsrollen. Styreleder og daglig leder ser at det bør vurderes et 
tidsrom for et større rådsmøte (lunsj til lunsj) på våren 2015. 

 
  Saken legges fram uten innstilling 
 
  Vedtak: 
  Styret vedtar å arrangere rådsmøte på Stavassgården i Grane kommune 
  20-21. mai 2015. Tema for møtet skal være fysisk tilrettelegging. 
 
  Vedtak: 
  Styreleder og daglig leder utformer invitasjon til årsmøte i Helgeland  
  friluftsråd. 
 
10/15  Handlingsplan 2015  

Jfr styrevedtak 9. desember 2014, der medlemmer skal delta i minst et 
arrangement knyttet til friluftslivets år 2015. Dersom deltakelse skal være 
hensiktsmessig, bør vi konkretisere når og hvordan dette skal skje. 
 
Saken legges fram uten innstilling 
 
Ref: 
Styreleder Bjørn Ivar Lamo inviterer til ordførertur i Grane kommune. 
 Styremedlem Alf Meisingseth avtaler med folkehelsekoordinator Hege 
Igeland, og deltar i arrangering av bålsamtale i Leirfjord kommune. 
Vararepresentant Yngve Magnussen deltar i arrangering av bålsamtale i 
Herøy kommune. 
 
Øvrige representanter bes melde hvilke arrangement de ønsker å delta 
i/arrangere. 

 



11/15  Helgeland friluftsråds begeistringspris 
  Forslag til statutter 

 
Prisen 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 eller en 
enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd. 
 
 §3 Prisen 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. 
 
§4 Prisen består av en spesiallaget RING med inngravert årstall, og en diplom (?). 
  
§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. 
 

 
Figur: Det er diskutert bruken av ordet «ring» 
i tilknytning til prisutdeling. 
 
  Daglig leders innstilling: 

Styret vedtar å arbeide videre med Helgeland friluftsråds begeistringspris, 
og tar denne saken til endelig behandling ved neste ordinære styremøte.  
 
Vedtak: 

  Styret vedtar å etablere begeistringsprisen. Statuttene tilpasses slik at styret 
  står for beslutninger vedrørende valg og bekjentgjøring av prisvinner.  
  Statuttene skal også inneholde en aktivitetsplan med frister. Saken tas opp 
  til behandling neste styremøte. 
  



12/15  Eventuelt 
  Innmeldt sak fra Inger Hansen, Alstahaug: 
Hei, 
Jeg har fått denne henvendelsen fra Latvia! Kan dette være noe for Helgeland Friluftsråd. 
Etter det jeg forstår er det Jelgava som skal søke midler og de leter nå etter en nordisk 
samarbeidspart. Kan vi ta dette opp som en eventuell-sak på f.k. styremøte? 
Mvh 
Inger 

  
Dear colleagues, 
A non-governmental organisation from Latvia, Jelgava that has been created by parents with the aim to to 
show their innitiative and help to provide high quality education in a supportive environment would like to find 
international partners for further cooperation and exchange of experience. There has been issued the project 
application  within the Nordic Council of Ministers' Support Programme. The programme is open to NGO-
s to help expand the capacity of NGO-s in the Baltic States by sharing experience and knowledge with the 
Nordic partners. So we would be glad to cooperate in a project on creating a programme and organising 
training for parents on a theme that could be interesting for all the partners- It might be aimed 
at strengthening the family traditions, organising special events for children and parents, learning and having 
fun in out-of-doors activities and creating a digital album at the end. Or it might be something different.... If 
you are interested in cooperation, please reply to:  skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv 
website www.zrkac.lv 

 Kjære kolleger, (oversatt via Google translate) 

En ikke-statlig organisasjon fra Latvia, Jelgava som har blitt skapt av foreldre med sikte på å 

vise sin innitiative og bidra til å gi høy kvalitet på opplæringen i et støttende miljø ønsker å 

finne internasjonale partnere for videre samarbeid og utveksling av erfaringer. Det har blitt 

utstedt prosjektsøknaden innenfor det nordiske ministerråds Support Programme. Programmet 

er åpent for NGO-er å bidra til å utvide kapasiteten til NGO-er i Baltikum ved å dele 

erfaringer og kunnskap med de nordiske partnerne. Så ville vi være glad for å samarbeide i et 

prosjekt på å lage et program og organisere opplæring for foreldre på et tema som kan være 

interessant for alle partners- Det kan være rettet mot å styrke familietradisjoner, organisere 

spesielle arrangementer for barn og foreldre, læring og ha det gøy i ut-av-dører aktiviteter og 

skape et digitalt album på slutten. Eller det kan være noe annet .... Hvis du er interessert i 

samarbeid, kan du svare på: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv 
nettside www.zrkac.lv 
 

  Vedtak 

  Saken ble utsatt. 

 

Møtet ble hevet 1325. 

 
 
____________________  _____________ 
Sted    Dato 
 
________________________________      ______________________ 
Bjørn Ivar Lamo        Yngve Magnussen 
Styreleder 

https://epost.vefsn.kommune.no/owa/redir.aspx?C=Wng9m6x1mU6t8AqgClDbGwT_suGIHtJIqxCZEf_k2Oydsqmu1aY6gVGi2akFw13MyuWETon70qs.&URL=mailto%3askaidrite.bukbarde%40zrkac.jelgava.lv
https://epost.vefsn.kommune.no/owa/redir.aspx?C=Wng9m6x1mU6t8AqgClDbGwT_suGIHtJIqxCZEf_k2Oydsqmu1aY6gVGi2akFw13MyuWETon70qs.&URL=http%3a%2f%2fwww.zrkac.lv


 

Sak 5/15 Referatsaker. Kopi av rapportering til FL 
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Bankkonto 7874 05 76495, Organisasjonsnr 971 262 826 

 

Medlemsfriluftsrådene 

 
Deres ref:  Vår ref: Dato: 12. desember 2014 

 

 

 

TILSKUDDSMIDLER FRA FL TIL MEDLEMSFRILUFTSRÅDENE 2015  

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har på styremøte 5.-6. desember tatt opp FLs fordeling av 

tilskuddsmidler til medlemsfriluftsrådene i 2015, og sender på den bakgrunn dette brevet til 

medlemsfriluftsrådene om aktuelle ordninger og hovedprinsipper for fordeling. Det er en rekke ulike 

ordninger som er aktuelle. FL vil i størst mulig grad prioritere og sortere slik at vi søker om samme 

type tiltak bare fra en ordning. Et og samme tiltak i regi av et friluftsråd kan bare søke midler fra FL 

fra en tilskuddsordning. Vi tar forbehold om mulige endringer dersom Stortinget gjennom sin 

budsjettbehandling gjør endringer i ordningene. 

 

Søknadsfrister: 

9. januar 2015 for Friluftsliv og folkehelse, og for Friluftsaktivitet for personer med 

innvandrerbakgrunn. 

25. januar 2015 for Administrasjonsstøtte, Læring i friluft, Spillemidler aktivitet 

For spillemidler forenkla nærmiljøanlegg friluftsliv blir frist 15. april, mens støtte til Klart det går kurs 

kan søkes fortløpende. 

Rapporteringsfrist folkehelsemidler i 2014 til FL er 15. januar, for øvrige tilskudd fra FL 26. januar. 

 

Søknadsbeløp 

For de fleste tilskuddsordningene kan en vanligvis maksimalt søke om 50 % tilskudd.  

 

ADMINISTRASJONSSTØTTE (Midler fra Miljødirektoratet, kap 1420, post 78) 

Ingen endring i kriteriene fra i fjor. Viktig at søknad om økte midler begrunnes kort og konkret på 

søknadsskjema og med relevante punkter i forhold til kriteriene. Søknads- og rapportskjema følger 

vedlagt. Søknadsfrist 25. januar. Behandling i FL-styret 13. februar. 

 

LÆRING I FRILUFT (Midler fra Miljødirektoratet, kap 1420, post 78, og 

Utdanningsdirektoratet, kap 225, post 74) 

FL vil prioritere støtte til tiltak i friluftsrådene som er i samsvar med vedlagte treårsplan for 2014-16 

og brev sendt til friluftsrådene 21.11.14 med tre hoveprioriteringer: Friluftslivets År 2015, Revisjon av 

idéperm Læring i friluft og Fysisk aktivitet i fag (og i barnehagenes læringsarbeid). Søknadsskjema 

følger vedlagt. Søknadsfrist 25. januar. Behandling i FL-styret 13. februar. 

 

FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE 2015 

(Midler fra Miljødirektoratet, kap 1420, post 78 – Tilskot til friluftslivsaktivitet)  

Tidligere år søkte vi Helsedirektoratet om midler til fellestiltak folkehelse. Denne tilskuddsposten har 

gått ut, og deler av midlene er overført Miljødirektoratet. FL viderefører fellessatsinga folkehelse ved 

å søke fra Miljødirektoratet. For generelle føringer for ordningen viser vi til Miljødirektoratets 

http://www.friluftsrad.no/
mailto:friluft@online.no


rundskriv - merk særlig at tiltakene gjerne må bygge opp under Friluftslivets År. FL må søke 

Miljødirektoratet innen 15.1. Søknadsfrist til FL 9. januar.  

 

FRILUFTSLIVSAKTIVITET FOR PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 

(Miljødirektoratet, kap 1420, post 78, delordning) 
Miljødirektoratet ønsker at FL koordinerer søknadene fra friluftsrådene. Vi følger opp det med å 

utarbeide samlesøknad på bakgrunn av mottatte søknader fra medlemsfriluftsrådene. FL må søke 

Miljødirektoratet innen 15.1. Søknadsfrist til FL 9. januar.  

 

SPILLEMIDLER TIL FRILUFTSLIVSAKTIVITET 

Ordningen gjelder inaktive (lite aktive) voksne og barn og ungdom. Det er en særskilt delordning med 

forenkla nærmiljøtiltak friluftsliv. Her er beløpsgrensene heva slik at maks samla kostnad er 100.000 

og tilskuddsbeløp maks 50.000. Spillemidlene skal gå til tiltak som fremmer fysisk aktivitet på fritid 

(ikke i barnehage, skole og SFO). Spillemidlene eller samla statlig tilskudd kan bare utgjøre maks 50 

% av samla kostnad. Følgende fellestiltak prioriteres: 

 

Aktivitetstiltak for barn og unge 

- Friluftsskoler 

- Naturlos, herunder Ordførerens tur, del av stisatsing 

- TellTur (del av stisatsing) 

- Andre aktivitetstiltak som bygger opp under stisatsinga 

- Andre leir- og friluftstilbud over flere dager eller tidsrom 

Forenkla nærmiljøanlegg friluftsliv 

- Utstyrsbaser 

- Turstiprosjekter i nærmiljø 

- Aktivitetsanlegg i nærmiljø 

 

KLART DET GÅR… Kurs i friluftsliv for voksne som har ansvar for barn med 

funksjonsnedsettelser (Miljødirektoratet, kap 1420, post 78, FL søker felles) 
FL vil sende søknad til Miljødirektoratet innen 15. januar. Friluftsrådene kan søke om tilskudd til oss 

gjennom hele året så lenge vi har midler tilgjengelig. Fint å få tilbakemelding fra de som har planlagt å 

søke innen 9. januar. 

 

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER 

Dette brevet omhandler bare de tilskuddsordningene som FL forvalter. Vi minner alle friluftsrådene i 

tillegg om bl.a. følgende aktuelle tilskuddsordninger: 

* Spillemidler til tilretteleggingstiltak(jf tilsendt informasjonsbrosjyre og mye "mas"),  

* Tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet, jf søknadssenteret, via fylkeskommunen til sikring av 

friluftsområder, til tilrettelegging i sikra friluftsområder og til skjærgårdstjeneste (Østfold-Hordaland) 

og til aktivitetstiltak. 

* Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet via fylkeskommunene  

* Fylkeskommunale tilskuddsordninger 

* Landbrukets tilskuddsordninger  

* Den naturlige skolesekken 

 

 

 

vennlig hilsen 

Friluftsrådenes Landsforbund 

 

Steinar Saghaug 

styreleder 

Morten Dåsnes 

daglig leder 

 



VEGLEDNING TIL REGISTRERINGSSKJEMA  

STATUS OG AKTIVITET I INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD.    

 

Generelt 

Alle tall vedrørende økonomi og fastsetting av verdi skal rundes av til nærmeste 10.000 kroner, - 

med unntak av kontingentsats pr innbygger. 

Friluftsrådene drives forskjellig. Skjemaet er utvikla for å fange opp hovedaktiviteten i alle 

friluftsrådene. For mange friluftsråd vil derfor enkelte av rubrikkene være uaktuelle. Skjemaet 

har noen nye punkter i år for å fange opp nye tiltak av et visst omfang i mange friluftsråd, bl.a 

arbeid med skilting og merking. Vesentlig aktivitet i et friluftsråd som ikke fanges opp i 

standardrubrikkene, angis i ledig rubrikk eller tilslutt i skjemaet, pkt10. 

 

Pkt 1 og 2 og 3. 

Dette er viktige rubrikker som må fylles ut av alle. 

 

Pkt 3 
Med total omsetning menes de totale utgiftene, - enkelt sagt bruk av penger sist år. Avsetninger 

skal ikke tas med her. 

 

Pkt 4 

Det er viktig at alle friluftsråd som har hatt sikringsaktivitet fyller ut dette punktet. Under 4.a) 

skal bare oppgis saker som er avslutta, d.v.s. hvor en har mottatt tinglyst skjøte siste år. Merk 

rubrikk 4.b) for andre saker. Vær nøye med å dokumentere sikringsarbeid, - bruk event pkt 10. 

 

Pkt 5, 6, 7 og 8 
Her oppgis bare tiltak som er gjennomført (avslutta) siste år. Vær nøye med at ett og samme 

tiltak bare rapporteres en gang. 

Viktig at alle friluftsråd fyller ut de rubrikker som er aktuelle for sin virksomhet. 

 

Pkt 6 (og 9b) 

Med turkart menes kart med målestokk, ekvidistanse og øvrig informasjon beregna til fotturer. 

Oversiktskart, info-brosjyrer med kartskisser ol registreres som infobrosjyrer, foldere. 

 

For kurs og aktivitetsdager skoler, skal kun de som deltar på opplegg regnes med. Det innebærer 

at når lærere er med en klasse på aktivitetsdag, skal antall elever registreres, mens lærerne 

registreres bare som kursdeltaker hvis det er særskilt kursopplegg for dem / opplegget har som 

mål å lære opp lærere parallelt. 

 

Pkt 9 

Her oppgis områder og tiltak som er et resultat av det interkommunale friluftslivssamarbeidet fra 

oppstart av friluftsrådet.  

Dette er av de opplysningene som FL oftest har bruk for i presentasjon av friluftsrådenes virke, - 

og som gjør inntrykk. Ber derfor om at alle fyller ut, men det er uhyre viktig at informasjonen er 

riktig og kan dokumenteres. 

 

Pkt 10 

Dette er en reserverubrikk om noen skulle føle at de ikke har fått fram virksomheten godt nok. 

Vedlegg kan brukes. - Men det er begrensa hvor detaljert info FL har bruk for, - og som har 

betydning for administrasjonsstøtten. 

 
 



SØKNAD OM ADMINISTRASJONSSTØTTE 2015 
 
Friluftsråd: Helgeland 
 
Vi søker om administrasjonsstøtte på kr 230 000 for 2015. 
 
1. Eventuell endring skyldes følgende konkrete endringer i aktivitetsnivået i løpet av 2014 (jfr 

rapporteringsskjema): 

 
1. Kun en ny medlemskommune i 2014  
 
2. Noe mindre aktivitet knyttet til prosjekt enn antatt (mer ressurs ble 
benyttet til kartlegging og verdisetting enn forventet) 
 
3.  
 
4.  
 
 
For år 2016 vil vi antyde en søknadssum på kr 300 000,- 
Endring i forhold til 2015 begrunnes med: 
 
1. Nye medlemskommuner (Sør-Helgeland) 
 
2. Ny stilling i forbindelse med nye medlemskommuner 
 
 
 
Dato:  22/1-2015  Underskrift: Kristian Helgesen (sign) 
 
 
 
 



REGISTRERINGSSKJEMA STATUS OG AKTIVITET I 

INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD  
(Opplysninger skal gis pr 31.12.2014 når ikke annet er oppgitt) 

 
Friluftsråd: Helgeland 
 
1. Medlemmer og geografisk arbeidsområde 
   

Antall medlemskommuner (fra 1.1.2015) 6 

Samla innbyggertall i medlemskommunene 27486 

Antall fylker friluftsrådet dekker 1 

Antall medlemsorganisasjoner 0 

 

2. Ansatte og engasjerte 

Fast ansatte    1 årsverk sist år, ant pers: 1 

Engasjerte    3 mnd verk sist år 

Ekstraordinært sysselsatte    mnd verk sist år 

 

Rehabiliteringsgrupper, utviklingshemmede o.a. spesialordninger: oppgi antall personer og varighet 

 _________________________________________________________________________________ 

     

Dugnad og frivillig arbeid utført direkte for friluftsrådet siste år: 6 mnd verk 

 

3. Økonomi 

Total omsetning sist år (avrund 1.000) 1454000 

 

Kontingentsats pr innbygger fra kommuner 16,60 

Total kontingent/tilskudd fra kommuner 456640 

Kontingent/tilskudd fra fylkeskommuner som ikke er 

bundet til tiltak/prosjekt 

200000 

  

4. a) Sikring av områder gjennomført siste år 

 utført sjøl/friluftsråd part vært pådriver for 

 antall områder antall dekar antall områder antall dekar 

Kjøp     

servitutt (varig)     

Leieavtale     

 

4.b) Inngåtte avtaler om turveger, stier og skiløyper, som ikke er medtatt under 4 a 

 

 antall prosjekt_4__ antall km: ___ Er det betalt vederlag? nei 

4. c) Antall andre sikringssaker friluftsrådet har arbeidet med i løpet av siste år      

       (saker som ikke er avslutta og saker som er avslutta med negativt resultat):  
 ________ saker/områder 

 



5. Tilretteleggings og informasjonstiltak gjennomført siste år  

 

a) Stier, skiløyper og turveger. Kun nye tiltak gjennomført i 2014. 

(Det er her egne rubrikker for tilrettelegging og for skilting og merking. Hvis en tursti er både 

tilrettelagt og skilta og merka i 2014, føres antall km opp begge steder) 

 Tiltak gjennomført av 

friluftsrådet 
Tiltak der friluftsrådet har deltatt 

eller koordinert - andre ansvarlig 
Tursti, tilrettelagt Km  Km 

Tursti, skilta og merka 7 Km 10 Km 

Skiløype, tilrettelagt Km Km 

Skiløype, skilta og merka Km Km 

Turvei, tilrettelagt Km Km 

Turvei, skilta og merka Km  Km  

 

b) Andre tilretteleggings- og informasjonstiltak 

 Tiltak gjennomført 

av friluftsrådet 

Tiltak der friluftsrådet har deltatt - 

andre ansvarlig 

Bilveg                km                km 

P-plasser        3        stk                stk 

Toalett                stk                stk 

Hytter ol                stk                stk 

Brygger                stk                stk 

Bruer              stk                stk 

Stupebrett stk stk 

Treningsparker stk Stk 

Skjøtsel Verdi:  

Info-brosjyrer, foldere ol                stk                        Stk 

Turkart                stk                         Stk 

Friluftsbøker stk stk 

Informasjonstavler           1    stk*     2                   stk* 

Utstyrsbaser stk  4 stk 

 

* oppgi antall ulike tavler (5 like tavler på ett område regnes her som 1 informasjonstavle) 

 

 



6. Aktivitetstiltak gjennomført siste år  

Tiltak Tiltak gjennomført av 

friluftsrådet  

Tiltak der friluftsrådet har 

deltatt, -  andre ansvarlig 

Åpne turer og arrangement stk           delt      stk              delt 

Kurs ansatte i skole, barnehage 

og SFO, ant kurs og delt 

      stk           delt       stk             delt 

Kurs utøvere, ant kurs og delt       stk           delt       stk             delt 

Tiltak for barn i 

 skole, SFO, barnehage 

       stk          delt       stk             delt 

Tiltak for barn, fritid       1 stk           14 delt       stk             delt 

Tiltak for minoritetsgrupper       stk           delt       stk             delt 

Tiltak for funksjonshemmede       stk           delt       stk             delt 

Tiltak for eldre        stk           delt       stk             delt 

Overnattingsdøgn, kystled o.a. 

overnattingshytter 

Døgn Døgn 

 

Hvor mange av de åpne turene/arrangementene inngikk i Friluftslivets Uke: ____ stk 

 

7. Planleggings- og utredningsarbeid 
  (her medtas bare tiltak som ikke framgår av pkt  4, 5 og 6) 

Oppgi eventuelle større planleggingsarbeid og prosjekter (f.eks. større plan- 

utredningsprosjekt, prosjekter i forbindelse med barnehager, skolefritidsordning, 

naturvegledning,  m.m). Verdi avrundes til nærmeste 10.000 kr og skal omfatte både 

økonomiske utlegg og verdi av egeninnsats. 

 

prosjekt; navn, omtale varighet Verdi 

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 

2 år 360 000,- 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

    

8. Uttalelser 
 

Har avgitt skriftlig uttalelse i _____ ulike saker siste år.     

  

 

  

 

 9. Områder, tilretteleggings- og informasjonstiltak som er resultat av 

friluftsrådets virke. Totaloversikt. 

 



a) Områder  

 Områder friluftsrådet 

har forvaltningsansvar 

for 

Andre områder sikra 

gjennom friluftsrådets virke 

Eier antall dekar antall dekar 

Stat     

Kommune / fylkeskommune     

Friluftsrådet     

Privat     

Annet     

SUM     

 

 

9. b) Tilretteleggings- og informasjonstiltak. Totaloversikt. 
    

 Tiltak friluftsrådet har 

forvaltningsansvar for 

Andre tiltak som er et resultat 

av friluftsrådets virke 

Turstier   km          45 km 

Skiløyper   km                         km 

Turveger   km                         km 

Bilveger   km                         km 

Parkeringsplasser   stk 3 stk 

Toaletter   stk                        stk 

Hytter ol   stk                        stk 

Brygger   stk                        stk 

Stupebrett stk stk 

Bruer                  stk                        stk 

Utstyrsbaser stk        4 stk 

Treningsparker stk Stk 

Turkart stk Stk 

Friluftsbøker                              stk                        Stk 

Informasjonsbrosjyrer                              stk                        Stk 

 

 

 

 

 

 

10. Annen vesentlig del av friluftsrådets aktivitet som ikke går fram av andre deler av 

skjemaet. Eller særskilte forhold som friluftsrådet mener skal ha betydning for tildeling 

av administrasjonsstøtte. 



HF har vært aktive i lokalmedia; sykkeltur med Abid Raja, Adventskalender, omtale av 

kartlegging og verdisetting, omtale av friluftslivets år 2015, omtale av prosjekter i 

kommunene, med mere. Spesielt adventskalenderen i desember brakte mange oppslag, 

og fikk særdeles god tilbakemelding. HF er aktive på sosiale media. 

HF har i 2014 konsolidert samarbeidet med folkehelsekoordinatorer og 

frisklivssentraler, og har vært en aktiv samarbeidspartner knyttet til de nye 

folkehelseavtalene med fylket. Friluftsrådet har fått sin plass i flere av 

samarbeidsavtalene 

HF har i 2014 sluttført kartlegging og verdisetting i hele 4 medlemskommuner, og vil i 

2015 levere sak på en fornuftig bruk av kartlegginga til sine medlemskommuner, samt 

starte opp kartlegging i vår siste medlemskommune. Dette prosjektet har vært et 

omfattende arbeid. 

HF har engasjement på absolutt alle satsningsområder, og driver små og store 

prosjekter, alene eller i lag med andre. Engasjementet er også knyttet til kontakt med 

politisk ledelse (nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå)  

Gitt at medlemskommunene gir sin tilslutning, vil HF ta initiativ til og starte opp et 

større arbeid knytta til turruteplaner. HF har opparbeidet kartkompetanse som vi drar 

nytte av for effektivt å produsere slike kommunale sti og løypeplaner. 

 

 

 

 

 

Dato: 22/1-2015 Underskrift: Kristian Helgesen (sign) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITERIER FOR FORDELING AV STØTTE TIL FRILUFTSRÅDENE OG FL 
(statsbudsjettet kap 1427, post 78, vedtatt i styremøte17-18.11.06, sak 51/06, sist revidert styremøte 27.-

28.9.13, sak 43/13) 

 

1. Styret i FL tar ved fordeling av midlene utgangspunkt i det samla tilskuddsbeløpet fastsatt 

gjennom statsbudsjettet og eventuell bruk av avsatte midler. Videre legger styret til grunn 

Miljøverndepartementets regler for tilskuddsordningen og eventuelle føringer i 

budsjettproposisjonen eller andre føringer fra Miljøverndepartementet eller Miljødirektoratet. 

Ut fra dette foretar styret i FL en hovedfordeling av midlene til følgende: 

a) Midler til FL 

b) Eventuelt avsatte midler til utviding av eksisterende friluftsråd og oppstart av nye, og til 

sammenslåing eller deling av friluftsråd for å få effektive og handlingskraftige friluftsråd 

c) Eventuelt disponere midler til fellestiltak for friluftsrådene og FL 

d) Midler som fordeles til friluftsråd, som tilfredsstiller vilkår for tilskudd i 

Miljøverndepartementets regler for ordningen ( § 3) 

 

2.   Ved fordeling av midler til friluftsrådene skal det tas utgangspunkt i rapportering av status ved 

årsskiftet og gjennomførte tiltak foregående år.  

Midlene fordeles etter følgende opplegg: 

 

2.1. Fast del bestående av: 

a) Grunnsum (kr 100.000). Grunnsummen forutsetter at friluftsrådet har en ansatt i minst 80 % 

stilling. Dersom det ikke er tilfelle, fastsetter styret i FL en lavere grunnsum. 

b) Tillegg for antall medlemskommuner etter vedlagte tabell 

c) Tillegg for folketall i medlemskommuner etter vedlagte tabell 

d) Tillegg for areal i medlemskommuner etter vedlagte tabell 

e) Tillegg for forvaltningsansvar for sikra friluftsområder etter vedlagte tabell 

f) Tillegg for forvaltningsansvar for stier, skiløyper og turveier etter vedlagte tabell 

g) Tillegg for høy egenfinansiering fra medlemskommunene etter vedlagte tabell 

Den faste delen kan maksimalt utgjøre 2/3 av det samla beløp som er til fordeling mellom 

friluftsrådene. 

 

2.2. Skjønnmessig vurdering der følgende vektlegges: 

a) Planlegging og annen påvirking for å sikre og bedre mulighetene for friluftsliv 

b) Sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder 

c) Informasjon og veiledning om friluftsliv 

d) Stimulering til friluftsliv og aktivitetsretta tiltak 

e) Koordinering av friluftslivsarbeidet innen en region, herunder samordning av  uttalelser om 

 saker som angår friluftsliv innen regionen. 

 

Ingen friluftsråd kan gjennom punkt 2.1. og 2.2. motta mer i statlig støtte enn samla kontingent 

fra medlemskommunene. 

 

3. FL kan i tillegg stimulere konkrete planer om aktivitetsøkning eller geografisk utvidelse. 

 

4. For å stimulere til hensiktsmessig størrelse på friluftsrådene, kan FL bidra med støtte til å 

utrede strukturendringer. Friluftsråd som slår seg sammen, beholder grunnsum for 2 friluftsråd i 3 

år. 

 

5. Danning av nye friluftsråd skal stimuleres ved at de, så langt praktisk mulig, mottar 

administrasjonsstøtte med utgangspunkt i størrelse (medlemskommune, folketall og areal) og 

planlagt aktivitet i oppstartingsåret. 

 
       6. Vesentlige endringer i tilskuddet til FL skal forankres i årsmøtebehandling av FLs                

 budsjett. 

 



ADMINISTRASJONSSTØTTE, - FAST DEL  

 

1. Grunnsum, kr 100.000 per friluftsråd 

 

2. Tillegg for antall medlemskommuner etter følgende skala: 

 2 - 5 medlemskommuner: ingen tillegg 

 6 og flere medlemskommuner, - kr 10.000 i tillegg per kommuner over 5 

 

3. Tillegg for folketall i medlemskommuner etter følgende skala: 

 under 100.000 innbyggere:   ingen tillegg 

 100.001 - 200.000 innbyggere 25.000 i tillegg 

 200.001 - 300.000 innbyggere 50.000 i tillegg 

 300.001 - 400.000 innbyggere 75.000 i tillegg 

 o.s.v.  det vil si økning med 25.000 per 100.000 innbyggere 

* Når en kommune er medlem i flere friluftsråd regnes halve folketallet til hvert av 

friluftsrådene. 

 

4. Tillegg for areal i medlemskommunene etter følgende skala: 

 under 3.000 km2   ingen tillegg 

 3.001 - 6.000 km2   25.000 i tillegg 

 6.001 - 9.001 km 2   50.000 i tilegg 

 over 9.001 km2   75.000 i tillegg 

* Når en kommune er medlem i flere friluftsråd regnes halve arealet til hvert av friluftsrådene. 

 

5. Tillegg for forvaltningsansvar for sikra friluftsområder etter følgende skala:  
 ansvar for 1 - 10 områder  25.000 i tillegg 

 ansvar for 11 - 50 områder  50.000 i tillegg 

 ansvar for 51 - 100 områder  75.000 i tillegg 

 ansvar for 101 - 150 områder  100.000 i tillegg 

 ansvar for 151 - 200 områder  125.000 i tillegg 

 o.s.v.   det vil si økning med 25.000 per 50 områder 

* Eventuelle tilskudd fra Miljødirektoratet/SNO til administrativt arbeid med forvaltning av 

områder, må komme til fratrekk. 

 

6. Tillegg for forvaltningsansvar for stier, skiløyper og turveier etter følgende skala: 

 ansvar for 1 - 100 km   10.000 i tillegg 

 ansvar for 101 - 300 km  25.000 i tillegg 

 ansvar for 301 - 500 km  40.000 i tillegg 

 o.s.v  det vil si økning med 15.000 per 200 km 

 

7. Tillegg for høy egenfinansiering fra medlemskommunene etter følgende skala: 

 kontingent inntil kr 5,99 per innbygger ingen tillegg 

 kontingent kr 6,00 - 11,99 per innbygger kr 15.000 i tillegg 

 kontingent over kr 12.00 per innbygger kr 30.000 i tillegg 


