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2022 

 
 
§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN 
Oppgavefellesskapets navn er Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, som 
kan forkortes Midt-Agder Friluftsråd KO, og er i det følgende benevnt Friluftsrådet. 
Oppgavefellesskapet er organisert i tråd med bestemmelsene i kap. 19 i kommuneloven. 
 
§ 2 DELTAKERKOMMUNER 
Friluftsrådet består av kommunene Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje 
og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Lindesnes og Åseral. Tilslutning fra nye deltakerkommuner 
må godkjennes av representantskapsmøtet og kommunestyret i hver av 
deltakerkommunene. 
 
Friluftsrådet er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund, FL. 
 
§ 3 FORMÅL  
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 
organisasjoner, fremme et allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen 
deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.   
 
Friluftsrådet kan bistå deltakerkommunene i gjennomføringen av den lokale 
friluftslivspolitikken. 
 
§ 4 ORGANISASJON 
Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret, daglig leder og fagutvalget. Daglig 
leder står for den daglige driften, og har innstillingsrett overfor styret, jf § 9. 
 
Friluftsrådet har sitt hovedkontor i Kristiansand kommune.  
 
§ 5 REPRESENTANTSKAPSMØTET  
Representantskapsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet.  Ordinært 
representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai 1) måned. 
Representantskapet består av 1 representant og 1 vararepresentant for hver 
deltakerkommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen. Representanter og 
vararepresentanter velges blant politikere i kommunestyrene. Representantskapsmøtet er 
beslutningsdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 
 
Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og 
saksdokumenter skal følge innkallingen.  
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Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen, jf. § 14, og oppløsning, jf. § 16, treffes 
beslutninger med vanlig flertall. 
 
Representantskapsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 
2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding som skal redegjøre for gjennomføring av fjorårets arbeidsplan og 

for øvrig ivareta deltakerkommunenes krav til rapportering. 
4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent) og ev. prosjekttilskudd eller andre 

bidrag fra deltakerkommunene. 
6. Behandle innkomne saker. 
7. Valg: 

a. Styremedlemmer. 
b. Styrets leder og nestleder. 
c. Valgkomite. 
d. Revisor. 

 
§ 6 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE 
Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når 
representantskapsmedlemmer fra en av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært 
representantskapsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av 
innkallingen hvilke saker som skal behandles. Ekstraordinært representantskapsmøte kan 
bare behandle saker som er omtalt i innkallingen. Ekstraordinært representantskapsmøte er 
beslutningsdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. For vedtak gjelder de 
samme bestemmelser som for representantskapsmøtet. 
 
§ 7 STYRET  
Styret skal behandle følgende: 

1. Tilsette daglig leder og fastsette arbeidsavtale for denne, jf. § 9.  
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og vedtak i 

representantskapsmøte.  
3. Lede Friluftsrådets virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan, og 

stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Det skal føres referat fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
 
Styret består av 11 representanter med vararepresentanter; en fra hver deltakerkommune. I 
styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 
Styret skal utøve sin virksomhet i tråd med formålene i samarbeidsavtalen, jf. § 3.  
 
Det foretas skriftlig valg dersom noen krever det.  Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 
loddtrekning forutsatt at krav til kjønnsmessig sammensetning av styret er ivaretatt. 
 
Styret bør ha en sammensetning og samlet kompetanse som bidrar til å fremme et allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter.   
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§ 8 VALGKOMITE   

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som alle er ordførere i deltakerkommunene. 
Ordføreren i Kristiansand møter som fast medlem. De to øvrige ordførerne blir valgt for en 
kommunevalgperiode.  
 
§ 9 DAGLIG LEDER 
Daglig leder rapporterer til styret, har det overordnete administrative ansvaret for den 
daglige driften av Friluftsrådet og personalansvar for de tilsatte. Daglig leder har 
innstillingsrett overfor styret.  
 
Styret fastsetter arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse for daglig leder, jf. § 7. 
 
§ 10 FAGUTVALG   
Fagutvalget er et rådgivende organ som behandler fagsaker og er et forum for samordning 
og erfaringsutveksling.  
 
Fagutvalget består av 1 medlem fra hver kommune, utpekt av den enkelte 
kommuneadministrasjon. Kristiansand kommune kan utpeke 2 medlemmer.  
 
Fagutvalget ledes av daglig leder for Friluftsrådet. 
 
Følgende rammer gjelder for fagutvalgets virksomhet: 
 

• Fagutvalget kan bistå daglig leder med å forberede saker for styret. 

• Fagutvalget skal innkalles til møter i forkant av styremøter for å komme med innspill 
og ev. faglige råd i fagsaker som skal behandles i styret.  

• Fagutvalget skal forelegges saker som behandles i Friluftsrådet, og som kan innebære 
økonomiske forpliktelser, oppfølging og/eller driftsoppgaver for 
deltakerkommunene. 

• Dersom det ut fra krav til framdrift eller rask avklaring i en sak ikke er mulig å innkalle 
fagutvalget til ordinært møte, skal den/de kommunen(e) det gjelder alltid bli 
forespurt før en avgjørelse tas av daglig leder i Friluftsrådet.  

• Det skal føres referat fra fagutvalgets møter. 
 
Fagutvalget har møter senest en uke før styremøter. Det skal sendes ut skriftlig innkalling til 
møtene minst en uke i forkant av møtet. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkallingen. 
 
§ 11 ØKONOMI  
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap. 
 
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne 
fastsettes av representantskapsmøtet som en sum pr. innbygger i medlemskommunene (kr 
18,56 pr. 01.01.2021). Kontingenten indeksreguleres årlig med kommunal deflator. 
Minstekontingent er pr. 01.01.2021 kr 50 000,-. Dette er kontingenten for de kommunene 
hvor tilskudd pr. innbygger gir et lavere tilskudd. For de kommunene hvor tilskudd pr. 
innbygger gir et tilskudd på mer enn kr 50 000,- beregnes kontingenten kun som sum pr. 
innbygger.  
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Vedtak om kontingentøkning ut over dette, må godkjennes av den enkelte 
deltakerkommune. 
 
Friluftsrådet har ikke anledning til å ta opp lån 
 
§ 12 EIERANDELER   
Den enkelte kommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like ansvarsandeler for 
fellesskapets forpliktelser.  
 
§ 13 ARBEIDSPLAN OG RAPPORTERING  

Friluftsrådet utarbeider hvert år en arbeidsplan med møteplan som vedtas av styret. 
Møteplanen gjelder møter i Representantskapet, styret og fagutvalget. 
 
Friluftsrådet utarbeider hvert år en årsmelding med revisjonsberetning. Dette er den faste 
årlige rapporteringen til deltakerkommunene. 
 
§ 14 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALEN 
Endring av samarbeidsavtalen kan bare gjøres i representantskapsmøte eller ekstraordinært 
representantskapsmøte. Endring av samarbeidsavtalen krever 2/3 flertall. Opptak av nye 
deltakerkommuner etter § 2, skal godkjennes av kommunestyrene i deltakerkommunene. 
 
§ 15 UTTREDEN 
Den enkelte deltakerkommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og 
tre ut av Friluftsrådet.  Utmeldingen trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret 
utmeldingen er kommet Friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter 
vedtak i kommunestyret. 
 
Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de oppgaver som 
Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier friluftsområder/anlegg i en 
kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen/anleggene overføres til 
vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, 
krav på eiendommer eller verdier. 
 
§ 16 OPPLØSNING 
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært representantskapsmøte, 
og krever 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettigede, jf. § 5. Ved oppløsning av 
Friluftsrådet overføres eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og 
alle oppgaver overtas av kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler 
fordeles mellom deltakerkommunene etter folketall ved sist årsskifte. 
 
Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres Friluftsrådets arkiv til Kristiansand kommune. 
 
§ 17 TOLKING AV SAMARBEIDSAVTALEN – VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene om forståelsen av samarbeidsavtalen, 
og en ikke kommer til enighet i minnelighet, skal tvisten avgjøres av voldgift iht. 
tvistemålsloven. 
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§ 18 IKRAFTTREDELSE 

Denne samarbeidsavtalen trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i 
medlemskommunene. Samarbeidsavtalen erstatter tidligere vedtekter for Midt-Agder 
Friluftsråd. 
 
1) Endret fra mars til mai i Representantskapsmøte 09.06.2022 

 
 
Samarbeidsavtalen ble vedtatt i kommunestyrene/bystyrene følgende datoer:  

Kommune Vedtaksdato 

Åseral 06.05.2021 

Lillesand 06.06.2021 

Birkenes 15.06.2021 

Lindesnes 17.06.2021 

Evje og Hornnes 17.06.2021 

Iveland 09.09.2021 

Valle 29.09.2021 

Bygland 30.09.2021 

Vennesla 04.11.2021 

Bykle 24.11.2021 

Kristiansand 19.01.2022 

 

Samarbeidsavtalen trådte i kraft 01.02.2022 

 
 


