Til styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

26.09.2019

Innkalling til styremøte onsdag den 2. okt. kl. 10.00 -15.00 på
Bjørnsund (oppmøte kl 10.00 i Bud) i Fræna kommune.
Oppmøte kl. 10.00 moloen v/Bryddjen i Bud. Der blir vi hentet av leirskolens båt.
Lunsj blir servert kl 12.45 i leirskolens lokaler. Det blir omvisning og orientering ved rektor
Sigurd Pedersen.
Husk klær til utendørs befaring!

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til orientering:
1. Mattis Mikkelsen orienterer om «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» samt orientering
om «Plan for friluftslivets ferdselsårer».
2. Orienteringa om arbeidet med 20- årsjubileum for FNR i 2020.
3. Orientering om valg av styremedlemmer, leder, nestleder og revisor.

Saker til behandling i styret:
Sak 12/19 - Godkjenning av referat fra styremøte den 20. mars på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune.
Sak 13/19 - Videreføring av nærturprosjektet KULtur.
Sak 14/19 - Arbeidet med nye vedtekter og kontingent til Friluftsrådet fra medlemskommunene.
Sak 15/19 – Økonomirapport pr 31.8.
Sak 16/19 – Neste styremøte.

Styreleder

Daglig leder

Britt Engvik Hjelle

Ola Fremo

Sak 12/19 - Godkjenning av referat fra
styremøte den 20. mars på Batnfjordsøra i
Gjemnes kommune.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 20 mars i Gjemnes godkjennes.

Referat fra styremøte den 20. mars. kl. 09.00 på Batnfjordsøra i Gjemnes
kommune.
Tilstede: Marte Melbø -tillitsvalgt, Rolf H: Bjerkeli -Rauma, Olav Nilssen -Gjemnes, Hogne Frydenlund Nesset, Marit Width -Aure, Tove Charlotte Æsøy - Aukra, Ingvil Grytli – Molde, Hans Bjarne Tennøy –
Fræna, Åsa Fredly MR NJFF, Britt Hjelle – Kristinansund, Trine Glåmen -Halsa, Egil Nedal -Surnadal, Ellen
Krakeli Eide.
Fra Administrasjonen: Patrick Gule og Ola Fremo

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling til ekstraordinært styremøte den 20. mars 2019 på Batnfjordsøra, og saksliste godkjennes.

Sak 09/19 – Godkjenning av referat fra styremøte den 21. februar 2019.
Vedtak: Referat fra styremøte den 21. februar 2019 godkjennes.

Sak 10/19 – Regnskap for 2018.
Vedtak: Styret legger fram regnskap for 2018 med noter til årsmøte for godkjenning.

Sak 11/19 – Årsmelding for 2018.
Vedtak: Styret legger fram årsmelding for 2018 for kommende årsmøte til godkjenning.

Referent Ola Fremo

Sak 13/19 - Videreføring av nærturprosjektet
KULtur.
Forslag til vedtak: KULtur som nærtur-plattform med gode turbeskrivelser om lokale historie, kultur og
natur videreføres. Det følger ingen midler fra FNR til dette arbeidet i dag.

Nye Morotur.no blir ferdigstilt november - desember 2019, og denne nye plattformen er godt egnet og
tilpasset turbeskrivelser til KULtur-formatet. Nye KULtur-turer kan realiseres med midler fra bl.a.
spillemiddelordninga, og kan lokalt legges inn som Stikk UT-turer i den enkelte kommune. FNR har ingen
friske midler til arbeidet med nye KULtur-ruter.
FNR oppfordrer kommuner og frivillige aktører benytte seg av dette konseptet. Se Mortur.no og KULtur
som egen fane:

Sak 14/19 - Arbeidet med nye vedtekter og
kontingent til friluftsradet fra
medlemskommunene.
Forslag til vedtak: Friluftsrådenes Landsforbund sitt forslag til nye vedtekter legges til grunn for videre
arbeid med nye vedtekter for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Nytt forslag til vedtekter for
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal legges fram på kommende årsmøte i 2020.
Følgende ble vedtatt på årets årsmøte FNR: Styret får i oppdrag å legge frem forslag til nye vedtekter som
bl.a. omhandler interkommunalt samarbeid etter den nye kommuneloven, og størrelse på kontingent i
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.
Det ble i høst vedtatt en ny kommunelov og vårt landsforbund ved daglig leder Morten Dåsnes kom i høst
med følgende innspill til ny samarbeidsavtale/vedtekter for landets 28 friluftsråd:
Eksempel på samarbeidsavtale Kommunalt oppgavefellesskap
FL styret anbefalte i sak 21/19 friluftsrådene å organisere seg som Kommunale oppgavefellesskap (KO) i samsvar
med Kommunelovens § 19, og ba administrasjonen utarbeide eksempel på samarbeidsavtale.
Vi har i dette arbeidet hatt dialog med Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og
flere friluftsråd har bidratt ved å ta opp spørsmålsstillinger, med avklaringer og gode råd.
Fra Miljødirektoratet har vi særlig ønsket en avklaring på om organisasjonsform har betydning for muligheten til
statlig administrasjonsstøtte, spesielt om en organiserer samarbeidet etter Vertskommuneprinsippet.
Miljødirektoratet har i e-post 8. juli d.å. gitt oss vedlagte tilbakemelding, der Kommunalt oppgavefellesskap

anbefales og en ikke anser organisering etter vertskommuneprinsippet som tilstrekkelig for å være et sjølstendig
friluftsråd som er berettiga administrasjonsstøtte etter kriteriene for ordningen.
KMD har i brev datert 5. september, jf vedlegg, gitt oss råd om samarbeidsavtale. Departementet understreker at
loven fastsetter en del krav til samarbeidsavtale som må ivaretas. Men at det er opp til deltakerkommunene å bli
enige om hvordan en vil ivareta disse og om det er behov eller ønske om å avtale flere forhold. Departementet er
tilbakeholden med å vurdere eller gi råd om hvordan en avtale bør se ut, og har i brevet i hovedtrekk nøyd seg med å
gjenta de formelle kravene i loven.
Vedlagt følger vårt forslag til Samarbeidsavtale for friluftsråd som velger å organisere seg som Kommunale
oppgavefellesskap etter Kommunelovens kapittel 19. I tillegg til forslag til sjølve avtaleteksten, har vi gjennom
fotnoter henvist til lovteksten og kravene der, og vist til alternativer. Vi mener at de formelle kravene som settes i
loven er ivaretatt i vårt avtaleutkast.
FL gjentar at både FL-styret og Miljødirektoratet ønsker at alle friluftsråd benytter denne anledningen til å vurdere
organisering som Kommunale oppgavefellesskap.
KMD påpeker at den andre interkommunale organiseringa «Interkommunalt politisk råd» ikke skal «produsere
tjenester», men er et samarbeidsforum hvor samarbeidskommunene kan drøfte politiske spørsmål og generelle
samfunnsspørsmål som går på tvers av det geografiske området det interkommunale politiske rådet representerer.
(Typisk slik regionrådene nå fungerer). FL oppfatter at alle friluftsrådene har «produksjon av tjenester» - i form av
sikring, tilrettelegging, forvaltning og drift av områder og ferdselsårer, informasjons- og aktivitetstiltak – som så
viktig og sentral del av virksomheten at organisering som Kommunalt oppgavefellesskap er mest dekkende.
Ny Kommunelov trer i kraft i dag, og vi er kjent med at mange kommuner og regioner allerede er godt i gang med å
vurdere organisering av framtidige interkommunale samarbeid.
Vedlagt: Forslag til nye vedtekter fra Friluftsrådenes Landsforbund

Sak 15/19 – Økonomirapport pr 31.8.
Forslag til vedtak: Økonomirapport pr 31.8.19 tas til orientering.
Vedlagt følger økonomirapport utarbeidet av vårt regnskapskontor Admento.

Sak 16/19 – Neste styremøte.
Forslag til vedtak: Neste styremøte blir den ……

