
Årsmelding   Jæren Friluftsråd 1

År
sm

el
di

ng
 2

02
0



Årsmelding   Jæren Friluftsråd2

Då landet lukka ned tok folk seg ut. Så då 
Jæren Friluftsråd var i ferd med å feira 70 
år, måtte ein gjera ein vri på det meste. 
Samtidig kan me nå slå fast at i jubile-
umsåret har Jæren Friluftsråd vist seg 
viktigare enn nokon gong. 

Aldri har så mange vore på tur som i 
2020, og me kan ikkje anna enn seia at 
året var eit godt år for friluftslivet. Områda 
Jæren Friluftsråd forvaltar, viste seg å vera 
av dei mest populære destinasjonane, 
ja - me tok til og med over «trona» som 
forvaltar av den mest populære utfarts-
destinasjonen i Rogaland med Sola-
stranda. Styre- og dagleg leiar fekk det 
fint markert med framside i Stavanger 
Aftenblad i september. 

Det vart året som ikkje vart slik me 
hadde tenkt. Det var lagt opp til feiring av 
jubileet som det eldste interkommunale 
selskapet i regionen, og det var lagt opp 
til markering av at Henry Tendenes gjekk 
av som styreleiar etter tjue år. Verken det 

eine eller andre vart det så mykje av, men 
som eit varig plaster på såret, fekk i alle 
fall Henry ein topp kalla opp etter seg i 
Brekko, Henrytoppen. 

Den økonomiske drifta til Jæren Friluftsråd 
er stødig, men utfordrande. Styret ønska 
ei auke i medlemskontingent frå eigarkom-
munane, med to kroner per innbyggjar  
(i 2020 kr 14,61 per innbyggjar), men det 
viste seg å vera feil år å få til det. Det er 
likevel viktig å slå fast at ønsket ikkje var 
teke ut av lause lufta, men hong saman 
med den auka utferdsla me stadig ser. Dei 
som er ute har forventingar om at toalett 
er opne og reine, at vegar er brøytte, 
parkeringsplassar og stiar vedlikehaldne 
og skiløypene klare. Dette kostar pengar, 
og auke i både tilbod og bruk er større 
enn økonomiske bidrag tilseier. I den 
samanhengen er det viktig å få fram at 
kvar krone medlemskommunane legg inn i 
Jæren Friluftsråd genererer fire kroner når 
me ser på omsetjingstala. 

Årsmelding 2020
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Arbeidet til Jæren Friluftsråd vert lagt opp 
etter dei fire A’ane; areal, aktivitet, anlegg 
og administrasjon. 

I året som har gått har me tileigna oss  
nye areal i Gjesdal i lag med kommunen; 
Fiskjetjørn Friluftsområde. Jæren Friluftsråd 
har òg vore aktive i fleire saker i viktige 
turområder, som ved Brusandstranda.

Fleire av aktivitetsdagane vart avlyst, men 
me har stort sett halde ope på Friluftssen-
tra. Strandrydding har vore eit omfattande 
arbeid, som fører til at me bidreg til at 
det vert samla inn 31 tonn med søppel 
langs Jærstrendene. Det er lagt opp til 
TellTur i lag med Friluftsrådenes Landsfor-
bund og elles eit omfattande arbeid med 
tilrettelegging, tips og råd for å få folk ut 
på tur, blant anna gjennom ei godt brukt 
Facebookside. 

Sanitæranlegga var til dels stengde under 
første koronanedstenginga. Me såg likevel 
kor fort behovet for opne toalett var, då 
det byrja å gje seg utslag me ikkje ønskjer 
rundt parkeringsplassar. Det vart laga ein 
god plan for reinhald og ekstra ettersyn, 
slik at dette var i tråd med smitteråd. Det 
har òg vorte slutt på utleige av frilufts-
sentra til private arrangement. Dette vil 
me halda fram med, for det viser seg 

at det tek veldig mykje tid, og det står 
ikkje i forhold til inntening. Denne tida 
vil me bruka på å gjera meir av det som 
er kjerneoppgåvene; få folk ut på turar i 
nærmiljøet, gjerne gjennom ulike  
arrangement/aktivitetsdagar. 

På hausten var det nyopning i Brekko, 
med fylkesordførar, ordførar i Gjesdal og 
varaordførar i Stavanger. I Brekko er det 
nå opna nytt toalett, eige lokale til Frilager, 
sti som er universelt tilrettelagt, led-lys i 
lysløypa, utbetra akebakke med lys. Det er 
merka løype frå Slettabø til Brekko, som 
gjer at Madlandsheia vert bunde saman 
med området i Brekko. 

Jæren Friluftsråd har sju fast tilsette. 
Styret er svært nøgde med det som vert 
gjort. Dei tilsette gjev mykje av seg sjølv, 
og står på for å skapa gode naturopp- 
levingar for store og små. 

Årsmøtet vart utsett til juni, og her vart 
fleire i styret skifta ut og me fekk ny 
styreleiar. Det nye styret har hatt fire 
styremøter, inkludert eit arbeidsseminar 
på Kvassheim fyr, for å verta betre kjent 
med både kvarandre og organisasjonen. 
Samlinga på Kvassheim hadde derfor òg ei 
sosial avslutning med fårikål og kalvadans 
om kvelden. 
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På årsmøtet til Friluftsrådenes Landsfor-
bund vart Jæren Friluftsråd kåra til årets 
friluftsråd. Det var ei flott utmerking, som 
var knytt opp til arbeidet som er gjort med 
å tilretteleggja Kvassheim fyr til universelt 
friluftsformål. Diplomet er hengt opp på 
fyret. Dei fleste styremøta har me hatt 
på Teams, noko som har gått greitt, men 
me ser fram til å samlast skikkeleg. Ikkje 
minst i nokre av dei tradisjonsrike treffa; 
kven skulle trudd at eit av høgdepunkta i 
førjulstida skulle gå ut? Me kjem sterka-
re tilbake med samling i Brekko før jul i 
2021. 

I året som kjem vil Jæren Friluftsråd halda 
fram det gode arbeidet med å få folk til å 
sjå verdien av nærfriluftsliv. Til eigarane 
våre er det viktig å peika på kor viktig 
folkehelsetiltak dette er. Me vil vidare 
arbeida meir med tilrettelegging, og god 
bruk av naturen rundt innfallsportane 
våre. 

Me vil til slutt takka alle samarbeidspart-
narane våre. Først og fremst medlems-
kommunane; Stavanger, Sandnes, Randa-
berg, Sola, Klepp, Gjesdal, Hå og Time 
kommune. Me vil takka for godt samarbeid 
med Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
Vidare vil me takka den positive respon-
sen me får frå samarbeidspartnarar og 
økonomisk støtte frå bedrifter/stiftingar. 
Styret vil retta ein særleg takk til alle 
tilsette, som gjer ein fantastisk innsats for 
friluftslivet i regionen.

Aktivitetsplan 2021
På årsmøtet vart ny langtidsplan vedtek-
en. Denne deler me opp i ulike mål for 
kvart år, og i det vidare kjem me inn på 
nokre av dei mest sentrale punkta frå 
arbeidsprogrammet for 2021. 

Areal
Fleire område treng ettersyn og skjøtsel, 
m.a. Melsvatnet, Breiholmen, Viste, Brek-
ko og Haugstadskogen. I sistnemnde er 
arbeidet i gang, og me får òg ny lysløype 
der. Vidare skal det arbeidast med skjøtsel 
og reparasjon av sanddynene langs 
Jærstrendene, og på Ølberg spesielt. På 
Solastranda vil me, i samarbeid med Sola 
kommune,  gå i gang med ein plan for å 
renska opp i brune bekker. 

Anlegg
Det er fleire prosjekt i langtidsplanen me 
håper å få realisert i løpet av 2021.  
Nasjonal turistveg sitt toalett på Refsnes 
skal driftast av Jæren Friluftsråd, det har 
hatt nokre startvanskar, men er i full drift 
frå januar 2021. På Solastranda arbeider 
me med å få på plass nytt toalett. Nytt 
toalett skal òg på plass på Sande og 
Vigdel og me vurderer ei enkel doløysing  
på Mån. Fleire stiar skal utbetrast, m.a. 
plankesti på Vigdel, drift av Kyststien og 
eit prosjekt med å prøva ullmatter i stiane.

Det er òg vedlikehaldsarbeid på Friluft-
stunet, og tankar om gapahuk på Lifjell, 
kanohytte- og kanoar ved Fisketjørn, fleire 
nye sykkelstativ og nybygg for maskinar 
og tørke ved i Brekko. 

Aktivitet
Ryddeaksjonen langs Jærkysten har vore 
ein stor suksess, og held fram. Her får 
me tusenvis ut på dugnad for å halda 
kysten rein. Me vil satsa på meir aktivitet 
i Brekko, på Orre og Kvassheim. Dette er 
ei prioritert oppgåve for ny aktivitets- og 
senterleiar som vert tilsett i 2021. Desse 
plassane håper me òg å få til turbibliotek 
i samarbeid med Fylkesbiblioteket. Fleire 
arrangement vil me ha i lag med naturlege 
samarbeidspartnarar, som Besøkssenter 
Våtmark Jæren. 

Me vil òg drifta Blått flag på Orresanden 
vidare i lag med Klepp kommune. TellTur 
held fram med 20 nye turmål, og eit 
nettbasert aktivitetsopplegg vil òg verta 
satsa på. I samarbeid med fylkeskom-
munen og Johannes, Sandnes og Jæren 
læringssenter vil me auka natur- og 
friluftskunnskapen for elevane deira. 

Administrasjon
Administrasjonen er sju fast tilsette, i 
tillegg har me fleire på engasjement 
gjennom NAV. Ut over det har me fleire 
ungdommar som gjer ein flott innsats som 
verter og kioskmedarbeidere på Kvass-
heim, Orre og i Brekko. Dei er på mange 
måtar Jæren Friluftsråd sitt ansikt utad. 
Me er glade for innsatsen Isak, Annelin, 
Mathea, Oline, Marte V, Maria V, Karine, 
Eline, Sander, Mats, Hanna, Anna, Maria S, 
Mattea, Mari SR, Mari FK,Hedda, Ragnhild 
og Hannah legg ned for Jæren Friluftsråd.
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Å drifta Jæren Friluftsråd er eit omfattande 
arbeid, og styret er imponert over kor 
mykje som vert gjort med midla som er 
til rådigheit. Det vert søkt om omfattande 
midler til både drift, aktivitet og anlegg, og 
mange av søknadane får ein tilslag på, slik 
at me altså klarer å generera fire kroner 
for kvar krone medlemskommunane legg 
inn. Jæren Friluftsråd får òg direkte støtte 
frå ulike bedrifter og stiftingar. 

Mariann Vølstad går inn i sitt siste  
arbeidsår for Jæren Friluftsråd, og ny   
aktivitets- og senterleiar skal tilsetjast 
i vår. Mariann har gjort ein fantastisk 
innsats for Jæren Friluftsråd i 21 år.   
Me takkar for innsatsen!

Elles har arbeidsstokken hendene fulle 
med å vedlikehalda 45 parkeringsplassar, 
ettersyn og vask av 45 toalett, søppel-
handtering langs Jærkysten og andre 
områder, skjøtsel og vedlikehald av 
utmarksområde, stiar, gjerder, bruer, bygg 
og anlegg elles. Drift av Ølberg camping 
er òg ei oppgåve for Jæren Friluftsråd, og 
drift og utvikling av friluftshusa. 

Med alt dette kan Jæren Friluftsråd tilby 
innbyggjarane i regionen eit så seia gratis 
og endelaust tilbod av både gode opplev-
ingar, god folkehelse og la innbyggjarane 

få oppleva alt det vakre naturen vår har 
å tilby. Jæren Friluftsråd går altså heilt på 
tvers av følgjande sitat frå Vidundelige nye 
verden: «Kusymre og landskap,  
påpekte han, har èn alvorlig svakhet:  
De er gratis. Kjærlighet til naturen holder 
ingen hjul i gang.»

Tillitsvalgte for   
perioden 2020-2024
Styret
Styreleiar Svein Høyland, Hå 
Nestleiar Heidi Bjerga, Sandnes 
Ole Jørgen Alstadsæter, Time 
Ove Evertsen, Sola 
Tomas Mørch, Randaberg 
Astrid R. Førli, Gjesdal
Eli Drange Vee, Stavanger 
Torbjørn Hovland , Klepp

Representantskapets leder 2020-2024 
Leder Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune
Nestleder Bjarne Kvadsheim, Stavanger 
kommune

Valgkommitè 2020-2024 
Leder - Henry Tendenes - Gjesdal kommune 
Kristine Enger - Randaberg kommune
Jøren Utbøe Soma - Sola kommune

Styret på befaring og fikk 
nyttig orientering om å være 
grunneier i et friluftsområde.

Fra venstre: Heidi Bjerga, 
Eli Drange Wee, Astrid R. 
Førli, Ane Mari Braut Nese 
(Årsmøteleder), Torbjørn 
Hovland, Svein Høiland, 
Wegard Qvalbein (grunneier) 
og Tomas Mørch
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Jæren Friluftsråd er et av de eldste ek-
sisterende interkommunale samarbeids-
utvalg i Jær-regionen. I 1950 ble Nord 
Jæren Friluftsråd opprettet. I 1972 skiftet 
rådet navn til Jæren Friluftsråd og ble 
et interkommunalt samarbeidsorgan for 
kommunene Randaberg, Sola, Stavanger, 
Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.  
Styret på 8 personer består av en repre-
sentant fra hver av medlemskommunene. 

Jæren Friluftsråd har ansvaret for at 
befolkningen i regionen har friområder 
tilgjengelig for rekreasjon og variert 
friluftsliv. Organisasjonen forvalter 35.000 
dekar friområder, fordelt over hele Jæren. 
Friluftsrådets oppgaver er å sikre nye  
områder, legge til rette for frilufts-
livsutøvelse, sørge for at områdene 
fungerer som rekreasjonsområder og at 
naturkvalitetene blir bevart.

Om Jæren Friluftsråd

Stiene i Brekko skiltes etter standarden 
fra Merkehåndboka 
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Alle ansatte, deltidsansatte og enga-
sjerte i prosjekter deltok på den årlige 
HMS dagen, på Friluftshuset på Orre. 

Reparasjon av lekkasje i taket.

Styret: 2016-2020 
Styreleder: Henry Tendenes, Gjesdal 
Nestleder: Mette Alsvik, Stavanger
Torbjørn Hovland, Klepp 
Trude Høyland, Time 
Oddbjørn Rannestad, Randaberg 
Svein Høyland, Hå  
Heidi Bjerga, Sandnes
Inger Sofie Kristiansen, Sola

Valgkomite: 2016-2020 

Leder: Torill Irene Herigstad  - Sandnes 
Bjørg Tysdal Moe - Stavanger
Mons Skrettingland  - Hå

Representantskapet: 2016-2020

Leder: Ane Mari Braut Nese, Klepp
Nestleder: Terje Lunde, Sandnes
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Jæren Friluftsråd samarbeider 
med grunneiere og det offentlige
om kjøp/sikring og drift av 
friluftsarealer. Dette året har 
Gjesdal kommune sikret Fisketjørn 
Friluftsområde, og Jæren Frilufts-
råd har inngått avtale om drift 
og tilrettelegging av området. 
Videre har vi arbeidet med to-tre 
områder som er aktuelle å sikre 
til friluftsliv. 
I løpet av året er det utført svært 
mange og forskjellige driftsopp-
gaver i friluftsområdene, fra 
skogsarbeid, gjerdeplikt, grunneier-
kontakt til vedlikehold av sand-
dyner.  Dette ble finansiert av 
midler fra medlemskommunene, 
fylkeskommunen, Friluftsrådenes 
Landsforbund, miljødiretoratet og 
Fylkesmannen. Pr 31.12.2020 - 
drifter Jæren Friluftsråd 35000 
dekar fordelt på 45 frilufts- 
områder. 

Areal

Melsvatnet i Time kommune

Solastranden
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Prosjekter i
friluftsområdene 2020: 
 • Brekko: Vei og skogskjøtsel   
  finansiert av Rogaland fylkes-  
  kommune,  Krisepakke 3 fra
  Friluftsrådenes Landsforbund/  
  Miljødirektoratet. 

 • Haugstadskogen: Vei og skog-
  skjøtsel finansiert av Miljødir.

 • Brusand: Nytt gjerde og gjerde-  
  klyvere, finansiert av Fylkesmannen. 

 • Breiholmen: Skogskjøtsel   
  finansiert av Miljødir. 

 • Melsvatnet: Fjerning av tistler og  
  annet skjøtselsarbeid, finansiert   
  av Miljødir og Krisepakke 2 gitt av  
  Time kommune.

 • Viste: Fjerning av svartliste plante -  
  finansiert av Miljødir. og fylkes-  
  mannen.

 • Vistnes: Fjerne svartliste planter -  
  finansiert av Miljødir.

 • Ølberg: Reparasjon av sanddyner -  
  finasiert av Miljødir.

Melsvatnet i Time kommune

Sele i Klepp kommune

Melsvatnet
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Areal i drift
Randaberg

Sande
Vistnes
Viste 

Sola 
Kolnes
Solastranden
Rege
Kobbholmen
Ølberg
Taravika
Vigdel
Hellestø

Klepp
Sele
Elvenes
Bore
Orre

Hå
Refsnes
Kvassheim
Brusand
Tanginen
Ogna
Haugstadskogen

Gjesdal
Madland
Brekko 1
Brekko 2
Toberget
Slettabø
Neseskogen
Eikeskog
Mån
Storamyr
Fisketjørn
Tverrå
Høgaleitet

Sandnes
Lifjell
Tengesdalsvatnet
Eikelid Horve
Breiholmen
Ølberg
Melsheia (toalett)
Gramstad (Toalett)

Time
Melsvatnet 
Melsvatnet Vest
Melsvatnet øst

Brusand

Jærkysten
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Jæren Friluftsråd er ansvarlig 
for store og små anlegg i 
friluftsområdene. Eksempel på 
anlegg er stier, skilt, turveier, 
p-plasser, broer, gjerder, 
gjerdeklyvere, gapahuker, hyt-
ter og friluftssentrene Brekko, 
Mån, Orre og Kvassheim. 

Anlegg
Ny ski og akebakke i Brekko

Nytt turkart i Brekko
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Nye anlegg i 2020
 • Brekko: Nye stier, broer og kart.  
  Finansiert av Friluftsrådenes Lands- 
  forbund og Rogaland fylkeskommune. 

 • Brekko: Ny akebakke og ny skitrasé  
  i Brekko: Finansiert av Frilufts  
  rådenes Landsforbund og Rogaland  
  fylkeskommune. 

 • Brekko: Reparert UU turvei, utvidet
   skitrase`og asfaltert tilkomstveien.  
  Finansiert av Friluftsrådenes Lands 
  forbund, Rogaland fylkeskommune  
  og Krisemidler 3. 

 • Sola og Ølberg: Sykkelstativ finan- 
  siert av Rogaland fylkeskommune. 

 • Brekko: Nytt servicebygg med do  
  og lagerrom for Frilager, finansiert  
  av Rogaland Fylkeskommune, Spare- 
  bankstiftelsen SR bank og Miljødir.

 • Refsnes: Nytt toalett, p-plass og  
  molok finansiert av Hå kommune   
  (eier) og Nasjonale Turistveger  

 • Sande: erstatte toalett, i arbeid

 • Vigdel: erstatte toalett, i arbeid

 • Solastranden: erstatte toalett,   
  i arbeid

Friluftstunet i Brekko

Beising av Friluftstunet og 
kapellet i Brekko

Smal skiløype i Brekko
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Anlegg i drift pr 31.12.2020
 • 83 km turstier

 • 15 km skiløyper

 • 5 km lysløyper

 • 30 km turveier

 • 15 km tilkomstveier til friluftsområder

 • 45 p-plasser

 • 45 toaletter

 • 16 moloker

 • 16 engangsgrillbeholdere

 • 6 gapahuker

 • 20 hytter/gapahuker

 • 4 større friluftsbygg

 • 31 broer

 • 27 gjerdeklyvere

 • 3 plankestier

 • 1 Ølberg campingplass

Nytt tak på Friluftshuset på Orre

Vedlikehold av slitt sti Populære sykkelstativ

Fint vær og veldig mange på tur medfører fulle 
moloker og engangsgrillbeholdere

Nytt servicebygg og nye informasjonsskilter i Brekko

Enkel engangsgrillbeholder
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Friluftsliv er viktig for folkehelsen. Jæren 
Friluftsråd vil gjerne ha så mange som 
mulig ut i naturen, og arbeider målrettet 
for enkelte målgrupper. I samarbeid med 
andre friluftentusiaster og aktører arran-
gere vi lavterskelaktiviteter for barn, unge, 
familier, innvandrere og eldre. Tema i 
aktivitetene er friluftsliv og naturkunnskap, 
matlaging, allemannsretten/plikter, 
bekledning ute, bål og grillregler og andre 
nyttige ting for trygt uteliv. Frilager har lånt 
ut rekordmange friluftsartikler fra hoved-
lager, men også fra Frilager sine hentest-
eder, bla. Tengesdalsvatnet, Melsvatnet, 
Lutsi og Brekko. 

Smittevernreglene har vært mange og de 
er ivaretatt og gjennomført på alle mulige 
måter. 

Aktivitetene er finansiert med støtte fra 
Rogaland fylkeskommune, Miljø direktoratet, 
Friluftsrådenes Landsforbund, Besøks-
senter Våtmark Jæren (fagpersonell) 
Frilager (utlån av utstyr) og medlemskom-
munene. 

Følgende aktiviteter har vi arrangert i  
samarbeid med bl.a. Besøkssenter Våt-
mark Jæren, Jæren Turlag, Ryddeaksjonen 
Jærkysten, Norsk Folkehjelp, Frivillig-
sentraler, kommuner, kirken og frivillige 
ildsjeler. Merket * ble enten avlyst eller 
redusert tilbud pga koronapandemien.

 • Ryddeaksjonen Jærkysten

 • Blått flagg, Orresanden

 • Kunstworkshop med skolebarn på  
  Orre

 • Fullmåne konsert i Friluftshuset*

 • Kom deg ut dag* 

 • Strandryddeuka, Kvassheim i   
  samarbeid med Besøkssenter   
  Våtmark Jæren

 • Natt i naturen*

 • Friluftsdager i Brekko*

 • Trekkfugl dag 

 • Livet i fjæra*

 • Betjente varmestuer/kiosk på   
  Friluftshusene Kvassheim, Orre og  
  Brekko*

 • Humledag* 

 • Barnas våtmarksdag

 • Plast i havet

 • Høstnaturverksted*

 • Fuglematverksted

 • Friluftsliv med barn

 • Vi koker egg på bål*

 • Seljefløyte* 

 • Sanser i naturen, syn og hørsel*

 • Matlaging på bål*

 • Kart og kompass

 • Snekre fuglekasse*

 • Lage julepynt*

 • Fiskesprell

 • Undervisning om Marint søppel i  
  havet

 • Friluftskolene Brekko, Klepp og  
  Lindøy*

 • Friluftsommer, nettbasert   
  aktivitetkonkurranse

 • Ungdomsjobben på Vistnes 

 • Julegrøten*

 • Turgruppe Orre

 • Gudstjenester i kapellet*

 • Skjøtsel frivillige

 • Tell tur

Aktivitet
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Friluftsområdene blir flittig benyttet, hele døgnet
- hele året. Persontellerne og beregninger viser   
ca 2 mill årlig besøkende.  Personteller og beregninger 
viser at i 2020 var det ca 290 000 på Solastranden. 
Jæren Friluftsråd opplyser daglig om regler for ferdsel, 
båndtvang, bålbrenning og telting. Spørsmål om drift og 
bruk av områdene, løses i samarbeid med grunneiere, 
Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og kommunene.  

Marint søppel 
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Frilager har hengerkøyer

Friluftskole Lindøy

Friluftskole Brekko

Frilager har kanoer til 
utlån,  i 14 forskjellige 
vann på Jæren
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Kunstworkshop med skolebarn på Orre

TellTur Jæren 

Plastutstilling

Undervisning i matlaging på bålpanna 

Størst snømann
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Jæren Friluftsråd har stort sett utført 
arbeidsprogrammet og utført planlagt 
daglig drift. Fra 12. mars (korona- 
pandemien) har arbeidet vært preget 
av smittevernstiltak: i friluftssentrene, 
på toalettene, i friluftsområdene,  
aktivitetene og på vår arbeidsplass. 
Alle ansatte har vært grundige, 
dyktige og forsiktige og overholdt 
gjeldende smittevernregler. I perioder 
har vi benyttet hjemmekontor, avholdt 
teamsmøter og utemøter. Drift ute 
har vi klart å gjennomføre, med noen 
koronatilpassinger.   

Vi arrangerte Årsmøtet til Frilufts-
rådens Landsforbund, på teams med 

Henry Tendenes som møteleder. 
Arrangementene Friluftskonferansen i 
Sandnes, Jæren Friluftsråd - 70 år og 
fest for Henry Tendenes som styreled-
er i 20 år var ferdig planlagt, men ble 
avlyst pga pandemien. 

Strategiplan for Jæren Friluftsråd ble 
vedtatt av Årsmøtet i 2020 og er 
retningsgivende i videre arbeid.

Informasjon og IKT
Vi passerte 8200 følgere på facebook

Vi har videreutviklet nettbaserte 
friluftsforvaltningen i samarbeid med 
Friluftsrådenes Landsforbund.

HMS
Koronapandemien var krevende 
for oss som arbeider med friluftsliv.  
Doene og friluftshusene ble stengt  
12. mars. De deltidsansatte ble 
permittert. Samtidig registrerte vi en 
stor økning i antall turgåere i frilufts-
områdene. Alle ansatte brukte mye tid 
på å finne ut av nye regler og sette 
opp nye rutiner. Verneutstyr ble brukt 
forskriftsmessig. Vi montere 80 sprit-

Administrasjon 2020

Koronasikkert utemøte

Brannkontroll på Kvassheim
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dispensere og hengte opp plakater 
om friluftlivets koronavettregler og 
dorregler. 

De ansatte i Jæren Friluftsråd har 
daglig fokus på forebyggende arbeid, 
og har en målsetting om et sykefravær 
på under 2 prosent. Sykefraværet i 
2019 var på 3,4% totalt. I 2020 var 
korttidssykefraværet på 1,7% mens 
langtidssykefraværet var på hele 7,7%.  
Det arbeides aktivt for å redusere 
langvarig sykefravær. Alle førstehjelp-
skrin, brannslukkingsapparater og 
brannslanger blir ettersett og kontrollert 
rutinemessig. Det er innført systematisk 
internkontrollrutiner på bygg, heiser 
og elektriske anlegg. HMS-arbeidet blir 
jevnlig oppdatert gjennom internkontroll 
og rapportering av avvik.  

Likestilling
Jæren Friluftsråd er bevisst reglene i 
likestillings- og diskrimineringsloven.   
Likestillingsarbeidet fremmes gjennom 
det daglige personal- og HMS-arbeidet 
og en søker å unngå forskjellsbehand-
ling. Forutsigbarhet og konsekvent 
atferd skal kjennetegne personal- 
politikken i Jæren Friluftsråd.

Tilrettelagt arbeid - frivillighet - dugnad
Det er utført 8,75 årsverk frivillige 
innsats av enkeltpersoner, elever, 
arbeidsplasser, institusjoner og frivillige 
organisasjoner. De aller fleste har 
plukket søppel langs Jærkysten.  
Til enkelt skogsarbeid har vi også hatt 
hjelp av flere frivillige. Jæren Friluftsråd 

har tilrettelagt aktivtetsarbeid for tre 
personer.

Ytre miljø
Virksomheten medfører i seg selv svært 
begrenset påvirkning på det ytre miljø.  
Kjøretøy i drift og vedlikehold er av 
nødvendighet for virksomheten.  
I samarbeid med det offentlige og 
lokal-befolkningen fjernes årlig 50-60 
tonn fritidsavfall, som leveres godkjent 
mottak.  Ved byggekontrakt og  
leverandøravtaler setter vi fokus på 
HMS arbeidet.

Sikre nye friluftsområder
Det var tre friluftsområder som ble 
arbeidet med, og Gjesdal kommune 
klarte å sikre Fisketjørn friluftsområde. 

Vi har sendt fem høringsvar. 

Det har i alle år vært tidkrevende for 
administrasjonen å leie ut friluftssen-
trene til private arrangement. Styret 
valgte derfor å avslutte tilbudet om 
å utleie av sentrene og heller bruke 
sentrene til friluftstiltak. 

Prosjektet «Kartlegge friluftslivets ferd-
selsårer» i regi av Rogaland fylkeskom-
mune er utsatt intill videre og «Rydde 
Ramsarområdene» ble ikke noe av 
grunnet tid og manglende bevilgning. 
Noen prosjekter er forskjøvet fram i tid 
på grunn av mangel 
på tid, manglende 
bevilgninger, 
personalmangler og 
pandemien. 

Opplæring 
De deltidsansatte og vertskapet i  
kioskene gis jevnlig nødvendig  
opplæring om utstillingene på  
sentrene, og blir rutinemessig fulgt 
opp i hvordan de skal fylle vertskaps-
rollen med fokus på kvalitet.

Arbeidsprogrammet og 
budsjettet 2020
Budsjettet ble revidert noe ned på 
inntekter og kostnader på drift av 
frilufthusene, dette pga at pandemien 
medførte lavere aktivitet i sentrene.  
God kostnadskontral og nøysom 
drift har medført høyere overskudd 
enn budsjettert. Persontellerne 
i frilufthusene viste halvering av 
besøkende mens i friluftsområdene 
viste persontellerne 50% økning.  
Denne endringen skyldes stort sett 
konsekvenser av koronapandemien, 
bla at friluftssentrene ble stengt våren 
2020 og ble åpent bare lørdag og 
søndag i sommersesongen.  

Vi vil takke alle bidragsytere og samar-
beidspartnere for bidrag og tilskudd, 
slik at Jæren Friluftsråd nok et år har 
kunnet gjennomføre et svært aktivt 
friluftsår.

Henrytoppen: Henry Tendenes var styreleder i Jæren 
Friluftsråd i 20 år. Han har satt spor etter seg og som takk for 
flott innsats har han fått en fjelltopp oppkalt etter seg. 

Varaordfører Stavanger kommune Dagny Hausken åpner den 
nye ski og akebakken
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Note 2020 2019 Budsjett 2020
Salginntekter 394 478 567 101 450 000
Leieinntekter 2 421 139 2 766 876 2 210 000
Tilskudd/overføringer 2 8 397 784 7 812 946 7 870 000
Andre inntekter 3 18 716 88 119 20 000
Tilskudd prosjekter 10  5 870 678  5 503 571 6 700 000
Sum inntekter 17 102 795 16 738 613 17 250 000

Lønnsutgifter 4 3 566 276 3 355 704 3 800 000
Sosiale utgifter 4 1 400 564 1 452 624 1 500 000
Varekostnader 105 157 174 653 150 000
Andre driftskostnader 5 5 308 298 5 741 583 4 700 000
Kostnader prosjekter 10  5 680 693  5 049 835 6 700 000
Avskrivninger 6 118 487 72 931 200 000
Sum driftskostnader 16 179 475 15 847 330 17 050 000

Brutto driftsresultat 923 320 891 283 200 000

Finansinntekter 2 765 4 625
Finanskostnader 13 235 20 178
Resultat eksterne finanstransaksjoner -10 470 -15 553

Motpost avskrivninger 6 118 487 72 930

Netto driftsresultat 1 031 337 948 660

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor-
bruk

11 1 000 000

Bruk av bundne fond 11  5 680 693 5 049 835
Bruk av disp fond 11 0 80 000

Sum bruk av avsetninger 6 680 693 5 129 835

Avsatt til disposisjonsfond 1 000 000 0
Avsatt til bundne fond 11  5 870 678 5 503 571
Overført til investeringsregnskap 11 239 000 127 606

Sum avsetninger 7 109 678 5 631 177

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 602 352 447 318

Driftsregnskap
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Balanse
Note 2020 2019

Eiendeler
Anleggsmidler 9 772 221 8 664 696
Bygninger 6 651 748 669 852
Bil/Lastebil 6 24 292 35 952
ATV/traktor/maskiner 6 349 744 199 468
Pensjonsmidler 9 8 746 437 7 759 424
Omløpsmidler 8 370 278 7 484 896
Kundefordringer 7 242 138 63 108
Andre fordringer 2 741 334 2 944 777
Premieavvik 9 275 551 332 859
Bankinnskudd/kontanter 8 5 111 255 4 144 152
Sum eiendeler 18 142 499 16 149 592

Egenkapital/gjeld
Egenkapital 5 753 353 4 394 471
Disp fond (fri EK) 11 1 565 356 565 356
Bundne fond 10, 11 2 682 279 2 492 296
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 11 1 146 918 1 544 566
Kapitalkonto 11 358 800 -207 747

Langsiktig gjeld/forpliktelser 10 290 163 9 849 185
Pensjonsforpliktelse 9 9 490 163 8 949 185
Gjeld til Kommunalbanken 13 800 000 900 000

Kortsiktig gjeld 2 098 983 1 905 936
Leverandørgjeld 924 638 589 088
Skyldige offentlige avgifter 530 323 486 852
Annen kortsiktig gjeld 644 022 829 996

Sum egenkapital og gjeld 18 142 499 16 149 592
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Sandnes 04.03.2021

 

_________________________ _________________________ 

 Svein Høyland Heidi Bjerga 

 Styreleder Nestleder 

   

   

_________________________ _________________________ 

 Astrid Reiestad Førli Thorbjørn Hovland 

 Styremedlem Styremedlem 

   

   

_________________________ _________________________ 

 Ole Jørgen Alstadsæter Eli Drange Vee 

 Styremedlem Styremedlem

   

   

_________________________ _________________________ 

 Ove Evertsen Tomas Mørch 

 Styremedlem Styremedlem 

   

   

_________________________   

 Øystein Dahle   

 Daglig leder
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No
te

rNote 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i hht “Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)” og 
regelverk for god kommunal regnskapsskikk.
All tilgang og bruk av midler i løpet av året fremgår av driftsregskapet eller investeringsregnskapet.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for interne finanstransaksjoner.

Note 2 - Tilskudd/overføringer    
2020 2019

Kontingent kommuner 4 819 776 4 501 574
Mva kompensasjon 1 451 255 1 239 587
Tilskudd Fylkeskommune 1 445 753 1 461 785
Tilskudd stat 681 000 610 000
SUM 8 397 784 7 812 946

Note 3 - Andre inntekter    

Kollekt 8 616 17 965
Gaver 10 100 70 154
SUM 18 716 88 119

Note 4 - Lønnskostnader / godtgjørelser    

2020 2019 Totalt 56 personer har mottatt godtgjørelse fra 
virksomheten i 2020. Til sammen utgjør dette rundt 
10,6 årsverk

Det er utbetalt kr 827 876,- i lønn og godtgjørelse 
til daglig ledere.

Det er i 2020 utbetalt kr 72 800,- i honorar til 
styret.

Det er i 2020 kostnadsført kr 92 000,- i honorar til 
revisor, av beløpet er kr 92 000 knyttet til ordinær 
revisjon og kr 0 annen bistand.

Lønn, feriepenger etc  5 066 949  5 150 334 
Egeninnsats prosjekter  (1 500 673)  (1 881 189)
Arbeidsgiveravgift  755 716  824 770 
Pensjonskostnad  550 164  553 271 
Andre personalkostnader  94 684  161 142 
SUM  4 966 840  4 808 328

Note 5 - andre driftskostnader    

2020 2019
Lokalkostnader  275 850  426 488 
Driftsmatriell  374 845  608 811 
Rep./vedlikehold  1 030 125  1 066 981 
Ref. driftsutgifter prosjekter  (341 425)  (181 387)
Honorar revisor, regnskap, annet  614 539  616 262 
Vertskap Ølberg camping  350 000  300 000 
Dugnad  5 000  27 000 
Kontor/administrasjon  356 102  344 273 
Drift biler/anleggsmaskiner  629 460  726 623 
Reisekostnader  22 204  65 802 
Kontigenter/gaver/reklame  239 371  220 564 
Mva  1 451 255  1 239 581 
Forsikring  249 320  209 468 
Andre driftskostnader  51 652  70 987 
SUM  5 308 298  5 741 453
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Note 6 - driftsmidler / avskrivninger        

Beskrivelse IB 1/1 Tilgang Avgang Årets avskr. UB 31/12 Avskr. %
Nikkelveien 4 669 852 0 0 18 104  651 748 2 %
Bil/lastebil/tilhenger 35 952 0 11 660  24 292 20 %
Kuhn Beitepusser 2020 mod 0 89 000 4 450  84 550 
Tømmerhenger med kran 0 150 000 22 881  127 119 
ATV/traktor/truck/maskiner 199 468 0 0 61 391  138 076 20 %
SUM 905 272 239 000 0 118 487  1 025 784 

Note 7 - Kundefordringer    

Øvrige 242 138
SUM 242 138

       

Note 8 - Bankinnskudd       

Herav bundet for skattetrekksmidler kr 221 553,-.

Note 9 - Pensjonsforpliktelser    

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 3,50 %
Forventet lønnsvekst 2,48 %
Forventet G-regulering 2,48 %
Forventet pensjonsregulering 1,71 %
Forventet avkastning 4,00 %

Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger:
2020 2019

Pensjonskostnader
Årets opptjening 597 269 559 300
Rentekostnad 325 769 350 549
Brutto pensjonskostnad 923 038 909 849
Forventet avkastning -331 503 -328 737
Netto pensjonskostnad 591 535 581 112
Sum amortisert premieavvik 33 023 32 774
Adm.kostnader/rentegar.premie 27 578 26 859
Samlet kostnad inkl. adm.kost 652 136 640 745

Premieavvik
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) 568 887 607 870
Administrasjonskostnad -27 578 -26 859
Netto pensjonskostnad -591 535 -581 112
Premieavvik -50 226 -101
Arb.giv avg. Premieavvik -7 083 -15
Sum premieavvik -57 309 -116
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Premieavik 01.01 332 859 332 975
Premieavvik 31.12 275 551 332 859
Endring -57 308 -116

Amortisering av premieavvik 2020 2019
Beregnet premieavvik året før 526 -101
Andel av fjorår.premieavvik amort. -263 -14
Amort. av premieavvik fra tidl. 32 760 32 774
Sum amort. premieavvik til føring 33 023 32 760

Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 9 490 163
Pensjonsmidler 8 746 437
Netto forpliktelse før arb.giv.avg 743 726
Arbeidsgiveravgift 104 865
Netto forpliktelse etter arbeidsgiveravgift 848 591

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse U.B. Estimat
Brutto pensjonsforpliktelse I.B. 1.1. estimat 8 949 185
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1 -95 468
Årets opptjening 597 269
Rentekostnad 325 769
Utbetalinger -286 592
Brutto pensjonsforpliktelse U.B. 31.12 9 490 163

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler U.B. Estimat
Brutto pensjonsmidler I.B. 1.1. estimat 7 761 270
Estimatavvik midler IB 1.1 398 947
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) 568 887
Administrasjonskostnad -27 578
Utbetalinger -286 592
Forventet avkastning 331 503
Brutto pensjonsmidler U.B. 31.12 8 746 437
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Note 10 - Bundne midler  Prosjektoversikt 2020    

Nr. Beskrivelse IB bundne 
midler

Tilskudd 2020 Bruk 2020 UB bundne 
midler

1037 Universell Utforming  46 760,00  28 000  74 760 
1078 Neseskogen tilrettelegging  142 063,74  35 509  106 555 
1098 UU- Ølbergstranda adkomst  90 719,20  90 719 
1099 UU-Brusand adkomst  20 000,00  20 000 
1102 Forprosjekt rehab toalett  126 030,00  (107 537)  8 550  9 943 
1104 Toalett m/bod Brekko  192 400,00  530 000  722 400 
1105 Stier i Brekko  80 000  80 000 
1106 Brekko Akebakke bålplass  100 000  100 000 
1107 Brekko smal skitrase  100 000  100 000 
1108 Vigdel plankesti  100 000  13 800  86 200 
1109 Vigdel Erstatte toalett  100 000  14 388  85 612 
1111 Sande erstatte toalett  100 000  1 925  98 075 
1112 Sola N sykkelstativ  60 000  60 000 
1113 baderamper Tengesdal Melsvatnet  100 000  7 350  92 650 
1114 Stier med ull berelag  170 000  30 000  140 000 
2051 Eikelid friluftsområde  16 854,36  6 484  10 370 
2067 turveg Mån rehabilitering  110 361,89  5 508  104 854 
2069 Tengesdal Toalett og badeplass  45 275,30  -    45 275 
2081 Eikeskog parkering  35 299,09  20 860  14 439 
2084 Kyststi Sola  25 033,64  690  24 343 
2086 Sola Parkering og turvei  30 952,89  30 953 
2090 Orre nytt tak  28 473,70  100 000  128 474 
2093 Gjerdeplikt statlig sikr omr  31 321,60  65 000  90 687  5 635 
2094 Orre utbedring drenskanal  11 794,00  700  11 094 
2098 Eikeskog nytt toalett  11 840,00  11 840 
2099 Skjøtsel Jærkysten  230 000,00  48 188  8 302  269 886 
2100 LEDlys Brekko  317 509,45  317 509 
2101 Breiholmen Skjøtsel  20 622,24  20 622 
2102 Haugstadskogen skogskjøtsel  196 481,00  196 481 
2103 Melsvatnet skjøtsel  68 085,90  200 000  200 383  67 703 
2105 TilkomstveiBrekko asfaltvei  460 000  460 000 
2106 Ølberg reparere sanddyner  50 000  50 000  -   
2107 Turverger og diverse i Brekko Korona  550 000  550 000 
2108 Fjerning Parkslirekne  235 000  18 700  216 300 
3048 Mån skjøtsel  149 653,60  149 654 
3085 Læring i friluft  67 749,61  67 750 
3086 temakart i friluftsområdene  27 498,00  27 498 
3089 Friluftskole Jæren  19 877,44  332 014  327 346  24 545 
3093 Strandryddeaksjon  212 725,75  2 000 000  1 497 259  715 467 
3094 Friluftsliv for alle  172 913,50  172 914 
3096 Blått Flagg  -    15 212  15 212 
3097 Brekko Aktivitetsdager  -    80 000  80 000 
3098 Friluftsliv for invandr  44 000,00  48 000  92 000 
3099 Vistnes Aktivitet  40 000  40 000 
3100 Tell Tur  88 000  88 000 
3101 Friluftskonferansen 2020  90 645  90 645 
3102 Friluftssommer 2020/Nettbasert aktivitet-

konkuranser 
 108 157  108 157 

SUM  2 492 296  5 870 678  5 680 694  2 682 280
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Note 11 - Egenkapital

Bundne fond 2020
Bundne fond 01.01  2 492 296 
 - bruk bundne fond i året  5 680 694 
Overført fra disp. fond
 + avsatt til bundne fond  5 870 678 
Bundne fond 31.12  2 682 280 

Disp.Fond 2020
Disp.fond 01.01  565 356 
+ Overført fra tidligere års mindreforbruk  1 000 000 
- Overført til bundne fond 
Disp.fond 31.12  1 565 356 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 2020
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforburk I.B. 1 544 566
 - overført til disp. fond 1 000 000
 + Regnskapsmessig mindreforbruk 602 352
Regnskapsmessig mindreforbruk U.B 1 146 918

Kapital konto 2020
Kapitalkonto 1/1  (207 748)
 +investeringer i året  239 000 
 -årets avskrivninger  118 487 
 +endring pensjonsmidl/pensj.forplikt.  446 035 
Kapitalkonto 31/12  358 800 

    
Note 12 - Arbeidskapital    
    

2020 2019
Omløpsmidler
Endring i betalingsmidler 967 103 1 652 346
Endring i kortsiktige fordringer -24 413 -1 804 359
Endringer i premieavvik -57 308 -116
Endring i omløpsmidler (A) 885 382 -152 129

Kortsiktig gjeld
Endring i kortsiktig gjeld (B) 193 046 -873 183

Endring i arbeidskapital (A-B)  692 336  721 054 
    

Note 13 - Langsiktig lån    
Selskapet har et langsiktig lån til Kommunalbanken Norge AS på kr  800 000,-. Lånet skal brukes i prosjekt 1095 vedr assistentbolig på 
Kvassheim Fyr.     
Lånet skal nedbetales med kr 100 000 i året. Kr 300 000 av gjelden forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.   
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Arbeidsprogram 2021
Daglig drift utøves hver dag med vedlikehold og reparasjoner i friluftsområdene og på   
anleggene samt tilrettelegge for aktiviteter og effektiv administrasjon. 

Areal
 • Ølberg, skjøtsel

 • Haugstadskogen, skjøtsel

 • Viste, skjøtsel 

 • Melsvatnet, forvaltning skjøtsel

 • Breiholmen, forvaltning skjøtsel

 • Vistneset, skjøtsel

 • Neseskogen, skjøtsel

 • Solastranden, undersøke   
 brune bekker/elver

 • Skjøtsel Jærstrendene

Anlegg
 • Tengesdalsvatnet, UU baderampe

 • Vigdel, eikeplankesti 

 • Brekko, tilrettelegging

 • Vigdel, erstatte toalett

 • Solastrand, toalett og p-plass

 • Vistneset, natursti

 • Sande, erstatte toalett

 • Fisketjørn, kano og bålplass 

 • Brekko, naturmøteplass

 • Brekko, kart og sti

 • Sande, Vigdel, Vistnes sykkelstativ

 • Vistneset, Ullmattesti

 • Brekko Skøytebane

Aktivitet
 • Friluftsliv for innvandrere

 • TellTur Jæren

 • Brekko aktivitetsdager 

 • Friluftsliv og folkehelse 

 • Aktivitetsvert på Orre Kvassheim 

 • Sommer ved jærkysten Orre,   
  Kvassheim og Mostun

 • Blått flagg, Orre 

 • Ryddeaksjonen Jærkysten

Administrasjon
 • Daglig drift

 • Forvaltning

 • Styrearbeid

 • Økonomistyring 

 • Personalarbeid

 • Tilrettelegge arbeid

 • HMS arbeid

 • Samarbeid kommuner, fylke og   
  Statsforvalter

 • Samarbeid organisasjoner og   
  ulike forum

 • Fagråd

 • Kurs og kompetanse

 • Prosjektutvikling

 • Organisere frivillighet



Årsmelding   Jæren Friluftsråd 29

Styret vedtok i 2020 å avslutte tilbudet 
om utleie av friluftsentrene til private 
arrangement og heller prioritere lokalene 
til aktiviteter, knyttet opp til friluftsliv og 
naturkunnskap. Dette vil medføre i 2021 
lavere leieinntekter men dette balanserer 
vi med lavere utleiekostnader og økte 
leieinntekter på friluftsliv og natur-
kunnskapsaktiviteter og arrangement. 

Solastranden er en av regionens viktigste 
steder for natur- og friluftlivsopplevelser 
og viktig for vår folkehelse og for  
turister. Dette året blir det utfordrende  
og krevende å prosjektere og innhente 
nok midler til nytt sanitærbygg og  
oppgradering av p-plassen på  
Solastranden.  

Budsjett 2021

Budsjett 2021 Revidet budsjett 
20

Budsjett 2020 Regnskap 2019

Driftsinntekter og driftskostnader 
Driftsinntekter
Kontingent kommune  5 000 000  4 800 000  4 600 000  4 501 574 
Mva kompensasjon (avregnes årlig)  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 239 587 
Fylkeskommunen drift  1 300 000  1 400 000  1 400 000  1 461 785 
Statlig driftstilskudd / Friluftsrådenes landsforbund  670 000  670 000  620 000  610 000 
Salgsinntekter  550 000  450 000  600 000  567 101 
Leieinntekter, camping og p-avgift  2 200 000  2 210 000  2 700 000  2 766 876 

 -    -   
Div inntekter  20 000  20 000  20 000  88 119 
Sum driftsinntekter  10 740 000  10 550 000  10 940 000  11 235 042 
Sum Prosjektinntekter  5 000 000  6 700 000  4 500 000  5 503 571 
Sum inntekter i perioden  15 740 000  17 250 000  15 440 000  16 738 613 

Driftskostnader
Lønnsutgifter  4 000 000  3 800 000  3 800 000  3 355 704 
Sosiale utgifter  1 600 000  1 500 000  1 500 000  1 452 624 
Varekostnader  150 000  150 000  200 000  174 653 
Driftskostn  4 500 000  4 700 000  4 500 000  5 741 583 
Avskrivinger  200 000  200 000  200 000  72 931 
Driftskostnader  10 450 000  10 350 000  10 200 000  10 797 495 
Kostander prosjekter  5 000 000  6 700 000  4 500 000  5 049 835 
Sum brutto kostnader  15 450 000  17 050 000  14 700 000  15 847 330 
Resultat før finans  290 000  200 000  740 000  891 283 
Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk  100 000  100 000  500 000  447 318 
Regnskapsmessig mindreforbruk UB  100 000  100 000  100 000  1 544 566 
OVERFØRE TIL Disp FOND 0  1 000 000  1 000 000  -   
Disp fond  1 500 000  1 500 000  1 500 000  645 000 

 -   
Gjeld pr 31.12 700000  800 000  800 000  900 000
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Til representantskapet i Jæren Friluftsråd interkommunalt samarbeid 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  

UUttttaalleellssee  oomm  rreevviissjjoonneenn  aavv  åårrssrreeggnnsskkaappeett  
 
Konklusjon 
Vi har revidert Jæren Friluftsråd interkommunalt samarbeid sitt årsregnskap som viser et netto driftsresultat som er 
positivt med kr 1.031.337 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 602.352 Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2020 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av samarbeidets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, og 
årsregnskap for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, 
og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av samarbeidets årsrapport, men inkluderer 
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om 
årsbudsjett og årsregnskap for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
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vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet. 
 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter 
eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og 
innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for 
at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon 
som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, 
uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening 
om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og 
hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir 
en dekkende fremstilling. 

 
Vi kommuniserer med styret om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

UUttttaalleellssee  oomm  øøvvrriiggee  lloovvmmeessssiiggee  kkrraavv  
 
Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for 
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer 
med budsjett. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge 
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

 
Stavanger, 15. februar 2021    
Deloitte AS   

  
BBjjaarrttee  MM..  JJoonnaasssseenn   
statsautorisert revisor 
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JÆREN FRILUFTSRÅD - VEDTEKTER
Vedtatt av årsmøtet i representantskapet i møte 22. 
mars 2015

§ 1  Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Jæren friluftsråd som er en videreføring 
av Nord-Jæren friluftsråd som ble stiftet 16. mars 1950.

§ 2  Medlemmer
Jæren friluftsråd er et interkommunalt
samarbeidsorgan etter §27 i kommuneloven der disse kommunene 
er medlemmer: Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, 
Stavanger og Time. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må 
godkjennes av representantskapet årsmøte og kommunestyrene i 
alle deltakerkommunene.

§ 3  Rettsforhold
Organisasjonen er selveiende og eget rettssubjekt.

§ 4  Organisasjonens formål
I samarbeid med medlemskommunene, statlige og   
fylkeskommunale etater og andre interesserte å arbeide for:

 - Sikre, tilrettelegge og drive områder av forskjellig slag som  
  regionens befolkning kan bruke til friluftsliv og naturopplevelser.

 - Øke forståelsen og innsikt for friluftslivets betydning for helse,  
  trivsel og naturkunnskap.

 - Tilrettelegge for idretts- og sportsaktiviteter som kan forenes  
  med allmenne friluftslivinteresser i de områder som organisa-
  sjonen forvalter.

§ 5  Kontingenter og ansvarsforhold
Medlemskommunene forplikter seg til å yte et årlig tilskudd.

Medlemskommunene oppnevner medlemmer til representantskapet 
etter følgende forholdstall for valgperioden:

Kommuner med inntil 30 000 innbyggere - 3 representanter

Kommuner med 30 000 - 50 000 innbyggere - 4 representanter

Kommuner med over 50 000 innbyggere - 6 representanter

Det velges like mange vararepresentanter

Alle eierkommuner velger 1 person + vararepresentant til styret. 
Vervet følger valgperioden. Styremedlemmer kan ikke sitte i 
representantskapet. 

§ 6  Representantskapets møter og saksbehandling
Medlemmene utøver sin myndighet gjennom styret og representant-
skapet som er organisasjonens øverste organ.

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet 
når organisasjonens styre, revisor eller en av medlemskommunene
krever det. Skriftlig møteinnkalling med saksliste skal sendes  
representantene og medlemskommunene minst 14 dager i  
forveien. 

Hver representant har en stemme. Styrets medlemmer har  
stemmerett unntatt ved behandling av årsberetning, regnskap og 
valg av revisor.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
de stemmeberettigede er til stede.

Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan bare behandles dersom 
samtlige representanter samtykker. Saker avgjøres med alminnelig 
flertall når ikke annet er bestemt i Organisasjonens vedtekter.  
Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Det skal 
føres møteprotokoll som underskrives av møteleder og to av 
Representantskapets medlemmer.

§7  Representantskapets årsmøte 
Årsmøte i representantskapet holdes hvert år innen utgangen av 
mars måned og kunngjøres 8 uker på forhånd. Det skal behandle 
følgende:

 1. Styrets årsmelding 

 2. Regnskaper med revisjonsmelding

 3. Styrets forslag til arbeidsprogram og evt. langtidsprogram. 

 4. Vedta drifts- og investeringsbudsjetter 

 5. Valg. Årsmøtet foretar følgende valg:

  a)   Styrets leder og nestleder (blant styrets medlemmer).

  b) Representantskapets leder og nestleder   
   (blant representant skapets medlemmer)

  c) Valgkomite som består av tre medlemmer.

  d)  Godkjenne autorisert/registrert revisor

  e) Valg av andre utvalg som foreslås av årsmøtet eller styret.

  f) Velge to av utsendingene til å skrive under møteprotokollen. 

Alle valg i pkt a - c gjøres for 4 år om gangen, de øvrige for 1 år.

  6. Andre saker

Forslag til andre saker som medlemmer ønsker å få behandlet på 
årsmøtet forelegges styret minst 4 uker før årsmøtet. 

§ 8  Organisasjonens styre
 1. Styret har ansvar for forvaltning og organisering av   
  organisasjonens virksomhet. Det skal påse at virksom heten  
  drives i samsvar med organisasjonens formål, vedtekter,  
  årsbudsjetter og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av  
  representantskapet. Styret skal påse at organisasjonens  
  regnskaps- og formuesforvaltning er underlagt tilfredsstillende  
  kontroll.

 2. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

 3. Styrets leder sørger for at styret avholder møter så ofte det  
  trengs. Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at  
  styret innkalles til møte. Møteinnkallingen skjer ved styrets  
  leder som påser at det skjer med rimelig varsel og at det ved  
  innkallingen er tilfredsstillende redegjort for de saker som  
  skal behandles.

 4. Møtene ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder  
  eller en for anledningen valgt setteleder. Styret er beslutnings-
  dyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
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 5. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Positivt vedtak for et
   forslag må likevel ha tilslutning fra mer enn en tredel av  
  samtlige styremedlemmer for å være gyldig. Ved stemmelikhet  
  er møtelederens stemme avgjørende.

 6. Unntatt når det gjelder valg, avgir  styret innstilling i saker  
  som behandles av representantskapet.

 7. Styret har det formelle arbeidsgiver ansvaret, og innenfor  
  budsjettenes ramme oppretter styret stillinger, fastsetter  
  instrukser, ansetter og sier opp personell. 

 8. Innen styret kan det opprettes et administrasjonsutvalg for å  
  ta seg av lønns- og personalsaker samt andre saker som er  
  delegert av styret. Utvalget skal bestå av styreleder 
  og 2 styremedlemmer. Vedtak i utvalget rapporteres styret.

 9. Styret kan opprette utvalg for arbeid med tidsbegrensede  
  oppgaver.

 10. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Protokollen  
  framlegges til godkjenning på førstkommende styremøte. Et  
  hvert styremedlem kan kreve å få sitt forslag eller protokoll
  tilførsel innført i protokollen. Protokollen underskrives av
   møteleder og et styremedlem som var til stede på møtet.   

§ 9  Daglig leder  
Daglig leder forestår den daglige ledelse av organisasjonen 
og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 
Av styrets fastsatte arbeidsordning og daglig leders stillingsin-
struks skal det framgå hvilke typer av saker som inngår under 
den daglige ledelse av organisasjonen. Likeså om håndtering av 
saker som normalt er underlagt styrebehandling, men som krever 
hurtig avgjørelse. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett på 
styremøter og på møter i representantskapet.

§ 10  Organisasjonens representasjon
Styret representerer organisasjonen utad og tegner dets firma. 
Styrets leder og daglig leder i fellesskap, kan etter vedtak i styret 
tegne selskapets firma. Daglig leder representerer organisasjonen 
utad i saker som faller inn under bestemmelser i vedtektenes § 10 
eller vedtak gjort av styret i med hold av denne bestemmelsen.

§ 11  Økonomi
For organisasjonens virksomhet settes opp:

 a. Drifts- og investeringsbudsjett for organisasjonens løpende  
  drift og investeringer.

 b. Kontingenten for medlemskommunene fastsettes for neste  
  årsbudsjett av representantskapets årsmøte, og i samsvar
   med folketallet ved budsjettårets begynnelse.   
  Driftskontingenten er kr. 12,- (basisår 2013) pr. innbygger og  
  justeres for prisstigning i henhold til kommunal deflator.  
  Eventuelt vedtak av årsmøtet om forhøyelse av kontingenten
   utover siste års prisstigning må godkjennes av samtlige  
  medlemskommuner for å være gyldig. 

Eventuelt vedtak av årsmøtet om forhøyelse av kontingenten utover 
siste års prisstigning må godkjennes av samtlige medlemms- 
kommuner for å være gyldig.

Grunnerverv til friluftsformål bør fortrinnsvis skje etter prioritering 
sett  i fylkesplansammenheng. Sikringssaker av spesiell interesse 
kan tas  opp direkte av styret dersom eiendommen inngår som 
friluftsliv område i vedkommende kommunes kommuneplan. Ved 
kjøp av eiendom mer bør vedkommende kommune der eiendom-
men ligger gis anledning til å uttale seg i saken. 

Utgiftsfordelingen ved grunnerverv eller spesielle tilretteleggings-
tiltak kan skje ved utligning i samsvar med folketallet ved siste 
årsskiftet. Fordelingen kan skje mellom samtlige kommuner eller 
enkelte kommuner. Det forutsettes at alle muligheter til dekning 
av slike tiltak med tilskott fra stat, fylkeskommune eller andre er 
prøvet. Styret kan innføre avgiftsordninger for bruk av enkelte 
arealer og anlegg hvor det er mulig, slik at kommunenes tilskott 
kan holdes på et rimelig nivå.

§ 12  Låneopptak 
Organisasjonen kan ved vedtak i representantskapet ta opp lån 
til kapitalformål, nedbetaling av eldre gjeld og til likviditetsformål 
innenfor rammen av godkjent årsbudsjett og en evt. økonomiplan.  
Etter vedtak i representantskapet kan styret selge eller pantsette 
organisasjonens eiendommer.

§ 13  Samarbeid med andre organisasjoner 
Styret kan treffe bestemmelser om formaliserte samarbeids former
med organisasjoner, institusjoner og selskaper som kan bidra til å 
etablere fora og prosjekter for utvikling av friluftslivtiltak. 

§ 14   Forståelse og forandring av vedtektene 
Tvist om vedtektenes forståelse avgjøres av et utvalg på 3  
medlemmer, hvorav 1 er jurist. Utvalget som oppnevnes av Fylkes-
mannen i Rogaland, skal bestå av personer som ikke har tillitsverv 
i organisasjonen. Forandring av vedtektene gjøres av represen-
tantskapet på ordinært års møte med ¾ flertall. Vedtektsendringer 
er avhengig av samtlige medlemskommuners godkjennelse.

§ 15  Utmelding - Oppløsning av organisasjonen
Den enkelte deltakerkommune kan, med ett års skriftlig varsel, etter 
gyldig kommunestyrevedtak, si opp sitt deltagerforhold og tre ut av 
friluftsrådet. Den uttredende kommune skal overta forvaltningsans-
varet for sine eiendommer som friluftsrådet har hatt ansvar for. 
Et medlem som trer ut har intet krav på noen del av organisasjonens 
eiendeler. Vedtak om opp-løsning kan bare skje av representant-
skapet på ordinært årsmøte med ¾ flertall, og må godkjennes av 
samtlige medlemskommuner. Vedtas oppløsning blir organisasjonens 
eiendommer og andre verdier overført til Rogaland fylkeskommune 
etter at ansatte er garantert sine rettigheter.

§ 16  Ikrafttreden
Disse vedtekter har sin opprinnelse i vedtekter utarbeidet av  
Fylkesmannen i Rogaland og ble gjort gjeldende for første gang  
1. januar 1972. Siste godkjente endringer ble gjort gjeldende fra  
1. april 1994 og 22. mars.2001. Siste endring med virkning fra  
1. januar 2002. Sist end-ring ble gjort på representantskapsmøte 
15. mars 2006, 24 mars 2010 og 3 april 2013. Siste endring 
vedtatt på representantskapets årsmøte 22. mars 2015.
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Månafossen
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