
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/597   

Sakstittel:  FINNMARK FRILUFTSRÅD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Lebesby kommune vedtar å være medlemskommune i Finnmark friluftsråd. 

 

2. Lebesby kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt 

friluftslivssamarbeid og stiftingen av Finnmark Friluftsråd som gjennomfører 

”prøveperioden” 2016 og 2017. Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter 

Kommunelovens § 27.  

 

3. Medlemskontingenten for 2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til årlig kr 

50.000,- pr. kommune  

 

4. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant som utsendinger til 

Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:  

 

Representant: ............................................................  

 

Vararepresentant: ………………………………….. 

  

5. Kommunens kontaktperson er kulturleder. 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 
Finnmark Friluftsråd ble stiftet 03.02.16. Dette som Norges 26 interkommunale friluftsråd. 
Friluftsrådene har totalt cirka 220 medlemskommuner. Finnmark var fram til etableringen et av 
få fylker uten friluftsråd (sammen med Nord-Trøndelag, Hedmark og Sogn og Fjordane). 
Samtlige kommuner i Troms er tilsluttet et av fylkets fire friluftsråd. I Nordland er alle 
kommuner, med unntak av fem på Sør-Helgeland med i friluftsråd. Finnmark Friluftsråd er 
landets geografisk største, og det eneste som dekker et helt fylke.  
Finnmark Fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund bidro begge med oppstartstilskudd 
til etableringen av Finnmark Friluftsråd.  
Hvorfor friluftsråd?  
Hensikten med et interkommunalt samarbeid med opprettelsen av felles friluftsråd er målet om 
å oppnå resultater til beste for kommunene, innbyggerne, tilreisende, lags- og foreningslivet og 
reiselivet.  



For flere kommuner vil dette være resultater som lettere lar seg oppnå ved å samarbeide inter-
kommunalt. Det å søke tilskudd og dermed tilføre kommunene ressurser og kompetanse vil 
være viktig for friluftsrådet. Finnmark Friluftsråd vil samordne, koordinere og effektivisere 
arbeidet på en slik måte at ressursutnyttelsen blir så god som mulig.  
Arbeidsoppgaver  
Her følger en oversikt som viser aktuelle arbeidsoppgaver for Friluftsrådet. Det videre arbeid 
fram til etablering samt arbeidsgruppas og styrets prioriteringer vil danne grunnlag for en 
endelig arbeids-plan. Oppgaver merket med (*) er oppgaver der det allerede er igangsatt et 
arbeid.  
Friluftsrådet skal:  

 Arbeide for å få tilskudd/ressurser til Finnmark som kommer friluftslivet i kommunene 
til nytte. Tilskudd som kommunene vanskelig kan oppnå uten samarbeid (*).  

 Være en ressurs for kommunene og som tar initiativ til aktiviteter og prosjekt som 
kommunene vanskelig kan gjennomføre alene (*).  

 Koordinere en felles turkassetrim med egen nettside (perleturer.no) med turer av ulik 
vanskelighetsgrad i alle kommuner i Finnmark. En aktivitet både for fastboende og  

 tilreisende (*).  
 Arbeide med friluftsliv og folkehelse og være en samarbeidspartner for folkehelse-

koordinatorene/frisklivsentralene slik at friluftsliv blir en naturlig del av kommunens 
folkehelsearbeid.  

 Koordinere gjennomføringen av ”På tur med ordføreren” i kommunene (*).  

 Bistå kommunene i arbeidet med å søke spillemidler (og andre tilskudd) til anlegg og 
tilrettelegginger for friluftsliv.  

 Vurdere behov og arbeide for sikring av areal/områder til friluftslivsformål.  

 Bistå kommuner med behov for turkart/turbøker.  

 Samarbeide med flyktningkonsulentene om friluftsliv for 
flyktninger/fremmedkulturelle.  

 Arbeide med tiltak/prosjekt som gjelder andre personer med særskilte behov.  

 Få til friluftsskoler og camp for barn og ungdom i skoleferiene (*).  

 Skilting og merking av turløyper i kommunene (*).  

 Få til ”Læring i friluft” med mer og bedre utetid i skoler og barnehager.  

 Gjennomføre ”Opptur” for 8. klasser i fylket (*).  

 Være et ressurssenter for friluftslivet i Finnmark som også kommer reiselivet til nytte.  



 Få til en felles arrangementskalender på Friluftsrådets nettside samt formidle 
informasjon og kunnskap via sosiale medier (*).  

 Ta initiativ til og foreta en årlig utdeling av ”Friluftslivets ildsjelpris” i Finnmark.  

 Få til faglige og sosiale møteplasser i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, FeFo 
og andre.  

 
Organisering  
Det legges opp til slik organisering/styring av Friluftsrådet i prøveperioden (slik det også 
framgår av forslag til vedtekter):  

 Årsmøte med (politisk) deltakelse fra medlemskommunene.  

 Politisk sammensatt styre valgt av årsmøtet.  

 Administrativ samarbeidsgruppe med deltakelse fra alle medlemskommunene.  

 Daglig leder/prosjektleder  

 Andre arbeids- og prosjektgrupper etter behov.  
 
På stiftingsmøtet den 03.02.16 ble det vedtatt et interimsstyre som er sammensatt slik:  
Turid Pedersen, Kvalsund kommune  
Christer Hurthi Karlsen, Vardø kommune  
Kjerstin Møllebakken, Sør-Varanger kommune  
Det er etablert en rutine med telefonmøte hver tredje uke i vårhalvåret 2016 der administrative 
kontaktpersoner fra medlemskommunene deltar.  
Hugo Tingvoll fungerer som daglig leder for Finnmark Friluftsråd.  
 
Vedtekter  
Forslag til vedtekter (se vedlegg) ble vedtatt på stiftingsmøtet. Disse følger kravene i 
Kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid, som bla. gir friluftsrådet 
momskompensasjon som for medlemskommunene.  
Prosjektperiode  
Finnmark Friluftsråd er etablert som et 2-åring forsøk for perioden 1. januar 2016 – 31. 
desember 2017. Deretter vil arbeidet bli evaluert før en eventuell videreføring. 
 

Vurdering: 

De siste måneder var Lebesby kommunes kulturleder i tett kontakt med Hugo Tingsvoll, 

daglig leder for Finnmark friluftsråd og hadde også et (tilfeldig) arbeidsmøte. Han vurderer 

Friluftrådets tilskuddsordning som veldig relevant for Lebesby kommune i tråd med 

folkehelsearbeidet oppvekstplanen (inkludert barnehager) og forebyggende tiltak mot 

rus/psykiskhelse. 
 

Lebesby kommune vedtar å være medlemskommune i Finnmark friluftsråd. 

 

Finnmark friluftråd tilbyr flere støttestrukturer som kan kommer Lebesby kommune til gode 

som for eksempel Tilskudd til flyktninger og folkehelse, Tilskudd til å gjennomføre ”Full 

Fræs – friluftskamp for ungdomsskoler», Tilskudd utemat til skoler og barnehager, Skilting 

av turløyper, Strandrydding, Friluftskole. 

 

 

Harald Larssen      Andreas Hoffmann 

Rådmann       Kulturleder 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


