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Mattis Mikkelsen
Rett dag for styrememøte!

Hei!
Jeg har i innkalling til styremøte skrevet to ulike dager! Rett dag for kommende styremøte er tirsdag 26. okt. 21.
Vennlig hilsen

Ola Fremo
Daglig leder
+47 95 73 25 11
ola.fremo@friluftsraad.no

‐‐‐‐‐Opprinnelig avtale‐‐‐‐‐
Fra: Ola Fremo
Sendt: onsdag 20. oktober 2021 08:36
Til: Anita.eide@aukrapolitikar.no; Arild Nordengen (arild.nordengen@gjemnespolitiker.no); Egil Nedal; Erling Hustad
‐ Fræna kommune (erling@hustad.info); erlingvestre@hotmail.com; Hans Bjarne Tennøy (Hansbt72@gmail.com);
Harald Krøvel (krarald@gmail.com); Henrik Blekken (henrik.blekken@gmail.com); Håkon Solli
(hakon.solli@gmail.com); inger.helene.sira@sunndal.kommune.no; jri‐meek@online.no; Lars Einar Sørvik
(lars.einar.sorvik@gmail.com); Maja Solli (maja.solli@gmail.com); Mari Thevik (kronborg@neasonline.no); Marte
Melbø (marte.melbo@stikkut.no); ragnhild.sophie.berthinussen@averoy.kommune.no; rita@rognskog.com; Rolf
Herman Bjerkeli; Sindre Pedersen (sindrecpedersen@gmail.com); Siv‐Grete Sponås; Stein Brage Raanes
(stein.raanes@neasonline.no); Stine Bjerkeset (stine.bjerkeset@gjemnespolitiker.no); Tora Vaagan Hofset
(torhofse@trondelagfylke.no)
Kopi: Mattis Mikkelsen
Emne: Ekstraordinært styremøte på Teams
Når: tirsdag 26. oktober 2021 11:00‐12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.
Hvor: Microsoft Teams‐møte
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Til styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

19. okt. 2021

Innkalling til styremøte i Friluftsrådet N&R onsdag den 26. okt. på
Teams fra kl. 11.00 til 12.30.
AU og administrasjonen, bestemte i går at vi må ha et raskt et styremøte for å drøfte «Samarbeidsavtalen» og videre
prosess, og litt om økonomi.

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

Sak 17/21 ‐ Godkjenning av referat fra
styremøte den 15. juni 2021.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 14. oktober 2020 godkjennes.

Referat fra styremøte i Friluftsrådet N&R tirsdag den 15. juni på
Teams fra kl. 10.00 til kl. 11.00.
Deltakere på styremøte:
Kommune
Kristiansund
Molde
Averøy
Rauma
Surnadal
Aure
Aukra
Hustadvika
Tingvoll
Heim
Sunndal
Smøla
Gjemnes

Fast styremedlem
Jan Richard Meek

Vara styremedlem
Erling Thoresen‐ Vestre

Harald Krøvel
Henrik Blekken
Anita Oterhals Eide
Hans Bjarne Tennøy
Inger Helene Hagen Sira
Lars Wiik

Arild Nordengen

Ansattes repr.
Liv Hoel
Administrasjonen Ola Fremo og Patrick Gule

Mattis mikkelsen

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Saker til orientering:
1. Orientering om drift av årets Stikk UT! og Stikk UT Sammen for seniorer.
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Sak 14/21 ‐ Godkjenning av referat fra styremøte den 29. april 2021.
Vedtak: Referat fra styremøte den 29. april 2021 godkjent.

Sak 15/21 ‐ Godkjenning av «Samarbeidsavtale for Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal»
Vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal godkjenner framlagte og framforhandla forslag til
samarbeidsavtale for Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal. Styret velger daglig leder eller den han
utpeker fra administrasjonen til å være styreleder i kommende periode.

Samarbeidsavtale for
Skjergardstenesta i Møre og Romsdal
1. Målsetting og oppgåver
Målsettinga med Skjergardstenesta er å heve standarden for drift og skjøtsel av offentlege
friluftslivsområder i tilknyting til sjø og i tilknyting til sjøbasert friluftsliv, slik at desse områda kan bli til
glede for allmenta.
Skjergardstenesta skal også arbeide med opprydding av marin forsøpling gjennom haldningsskapande
arbeid, og mobilisere og hjelpe frivillige som vil vere med å rydde strender.
Skjergardstenesta skal vere ei varig, profesjonell teneste, og virke i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, og
Sunnmøre friluftsråd sine deltakarkommunar. Skjergardstenesta skal utføre oppgåver forankra i ein godkjent
driftsplan.
Skjergardstenesta i Møre og Romsdal skal prioritere arbeidet i deltakarkommunane til dei to friluftsråda i
fylket. Statens naturoppsyn skal i tillegg kunne nytte tenesta til å drive oppsyn. Andre kommunar og aktørar
kan kjøpe tenester dersom Skjergardstenesta har ledig kapasitet.
2. Partar
Partane i samarbeidet er Staten v/Miljødirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunnmøre
friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.
3. Organisering
Skjergardstenesta er organisert med eit driftsstyre, arbeidsutval og ei driftseining.
Skjergardstenesta skal ha ein leiar for driftseininga med ansvar for den daglege drifta av Skjergardstenesta.
3.1 Driftsstyret
Driftsstyret har det overordna ansvaret for tenesta.
Driftsstyret skal ha 6 medlemmer med slik fordeling:
 ein representant frå staten v/Miljødirektoratet
 ein frå Møre og Romsdal fylkeskommune
 ein frå administrasjon og ein frå styre i kvart av dei to friluftsråda.
Leiar for Skjergardstenesta si driftseining, jfr. pkt. 3, 2. avsnitt, er sekretær for driftsstyret.
I tillegg til å ha det alminnelege ansvar for drift av styret, møteinnkallingar, utarbeide saksframlegg, føre
møtebok/protokollar mv., skal leiaren også utarbeide forslag til årlege rulleringar av den 4-årige planen for
tenesta, med årleg budsjett og driftsplan.
Denne 4-årige planen skal ligge til grunn for Skjergardstenesta sine årlege rekneskap og årsrapportar.
Driftsstyret skal sørge for at arbeidsoppgåvene og geografiske prioriteringar tar omsyn til ressursane dei to
friluftsråda legg inn i tenesta.
Leiaren har møte- og talerett i driftsstyret.
Vedtak i driftsstyret skal fattast med alminneleg fleirtal. Ved likt stemmetal, er det vedtatt som statens
representant stemte for. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal startar med leiaren i driftsstyret.
Det skal haldast møte etter behov, men minst ein gong i året.
3.2 Arbeidsutval
Arbeidsutvalet skal vere eit planleggings- og drøftingsforum, og sjå til at Skjergardstenesta gjennomfører
driftsplanane driftsstyret vedtek. Medlemmane er dei daglege leiarane i dei to friluftsråda. Leiar for
Skjergardstenesta er sekretær med møte- og talerett. I tillegg har ein representant frå Friluftsrådet Nordmøre
og Romsdal møte- og talerett.
Ved eventuelle nye tilsettingar i Skjergardstenesta i Møre og Romsdal, skal prosess og kandidatar drøftast i
arbeidsutvalet. Sunnmøre friluftsråd avgjer kven som blir tilsett.
3.3 Driftseining
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Møre og Romsdal er driftsområde 8 i den nasjonale Skjergardstenesta.
Skjergardstenesta i Møre og Romsdal skal driftast av Sunnmøre friluftsråd (org.nr. 971369205), som har det
daglege driftsansvaret og rapporterer til arbeidsutval og driftsstyre.
Talet på lokale driftseiningar kan bli utvida dersom det er grunnlag for det. Dette skal avgjerast av partane
som har den forpliktande økonomiske eigarskapen i tenesta.
4. Økonomi/finansiering av Skjergardstenesta
Skjergardstenesta i Møre og Romsdal er finansiert av staten v/ Miljødirektoratet, Møre og Romsdal
fylkeskommune og dei to friluftsråda.
Staten fastsett gjennom statsbudsjettet si budsjettramme for komande år.
Fylkeskommunen sitt tilskot blir politisk handsama i februar kvart år for inneverande driftsår.
Bidraga frå friluftsråda er finansiert gjennom medlemskontingenten som kommunane betalar årleg.
Representantskapsmøta i dei to friluftsråda vedtek det årlege driftstilskotet for komande år.
Minst 2 månader før statsbudsjettet skal leggast fram, drøfter partane den årlege driftsramma for
Skjergardstenesta for det komande året. Driftsstyret skal vere arena for drøftinga. Staten v/ Miljødirektoratet
går inn med 50% av samla driftsramme. Møre og Romsdal fylkeskommune bidreg med ca. 25%, og
Friluftsråda/kommunane bidreg med totalt ca. 25%.
Om det regionale tilskotet samla ikkje utgjer 50% av årleg driftsramme, vil det statlege bidraget bli redusert
tilsvarande.
5. Bruk av utstyr
Båtar og anna teknisk utstyr som blir finansiert ved hjelp av statlege og andre offentlege midlar, skal
primært brukast til skjøtsels- og driftstiltak innan driftsområdet i tråd med mål i punkt 1 i denne avtalen.
Eventuell bruk i tilgrensande område kan avtalast når tenesta har kapasitet. Integrert i den daglege drifta,
skal personell og utstyr kunne utføre oppgåver som t.d. oppsyn med verneområde på oppdrag frå Statens
naturoppsyn
Utstyret er samtidig ein del av den samla miljøberedskapen i Møre og Romsdal, og skal utan vidare stillast
til disposisjon ved behov, eks ved oljevernaksjonar.
6. Oppseiing
Avtalen gjeld i 4 år frå signeringsdato. Om ein av partane vil trekkje seg, må avtalen seiast opp seinast 6
månader før avtaleperioden går ut. Om ingen seier opp, blir avtalen automatisk fornya for 4 nye år i gongen.
7. Avvikling av ordninga
Dersom Skjergardstenesta vert avvikla, skal tenesta sine midlar og utstyr (med unntak av båtar innkjøpt med
spesielle vilkår knytt til finansieringa) stillast til disposisjon for Møre og Romsdal fylkeskommune med
føremål å kunne nyttast til tilsvarande/alternative tenester til beste for befolkninga i Møre og Romsdal og
ivaretaking av staten sine interesser.
8. Tvistar
Dersom det blir usemje om tolking av avtalen, skal tvisten løysast av staten v/Miljødirektoratet, eller den
direktoratet utnemner. Dersom staten er part i tvisten, skal den løysast av ei tvistenemnd med ein valt person
frå kvar av avtalepartane.
Signering av avtalen
Stad …………………..
dato ………………
For Sunnmøre friluftsråd
----------------------------------------------For Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
----------------------------------------------For Møre og Romsdal fylkeskommune
----------------------------------------------For Staten v/Miljødirektoratet
-----------------------------------------------

Sak 16/21 ‐ Økonomirapport
Vedtak: Fremlagte økonomirapport per 11.06.21 tas til orientering.
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Sak 18/21 Gjennomgang av «ny»
framforhandlet Samarbeidsavtale og behandling
i deltakerkommunene.
Forslag til vedtak: Styret i FNR ber administrasjonen sende «ny» fremforhandlet samarbeidsavtale der
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal blir organisert som et kommunalt oppgavefellesskap (KO), til
behandling i samtlige 13 deltakerkommune med mål om vedtak og godkjenning innen 2021.
Bakgrunn:
Ette
r at Molde kommune ikke var tilfreds med tidligere forslag til samarbeidsavtale, kan vi nå legge frem et
nytt revidert forslag til samarbeidsavtale som bygger på innspill fra Molde og Averøy kommune.
Administrasjonen i Molde mente tidligere avtale ikke oppfylte krav i loven for kommunalt
oppgavefellesskap (KO). Etter dette har det i sommer og høst vært jobbet spesielt fra kommuneledelse og
jurist i Molde kommune, samt administrasjonen i Friluftsrådet for å fylle dette kravet. Hovedsakelig ble
dette løst med et nytt punkt 4 i avtalen om Myndighet og oppgaver og nytt punkt 5 Rapportering.
Nedenfor følger forslag til revidert samarbeidsavtale:

Stiftet 3. februar 2000

Samarbeidsavtale
Deltakerkommunene har i 2021 vedtatt å organisere Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som
kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter kapittel 19 i kommunelova, og har vedtatt denne
samarbeidsavtalen.
1. OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN
Oppgavefellesskapets navn er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, kommunalt oppgavefellesskap, som kan
forkortes Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (KO), og er i det følgende benevnt «Friluftsrådet».
2. DELTAKERKOMMUNER
Friluftsrådet består av kommunene Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund,
Molde, Rauma, Smøla Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av representantskapsmøtet og kommunestyret i hver
av deltakerkommunene.
3. FORMÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, fylkeskommunene, andre offentlige myndigheter og
organisasjoner, fremme et allsidig og bærekraftig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til
beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet skal være et senter for kompetanse og utvikling innen
friluftsliv i deltakerkommunene. Friluftsrådet skal i samarbeid med kommunene arbeide for mer friluftsliv
for alle, hele året.
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4. MYNDIGHET OG OPPGAVER
Friluftsrådet skal arbeide i tråd med pkt. 3. Formål, 5-årig strategiplan og årlig arbeidsplan, vedtatt av
representantskapet. Deltakerkommunene gir oppgavefellesskapet myndighet til å utføre følgende
arbeidsoppgaver:
a) I samarbeid med deltakerkommunene gjennomføre turtrim (Stikk UT!) og andre aktivitetstilbud.
b) Tilrettelegge for friluftsliv for barn og unge gjennom bl.a. friluftsskoler.
c) Bistå kommunene i arbeidet med at friluftsliv blir en naturlig del av hverdagen i skole, SFO og
barnehage.
d) Drive formidling, kurs og holdningsarbeid knyttet til friluftsliv.
e) Bistå deltakerkommunene i arbeid knyttet til forvaltning av arealer, herunder kartlegging, sti- og
løypeplaner, andre arealplaner, statlig sikring av friluftsområder og forvaltningsplaner.
f) Bistå deltakerkommunene i andre friluftslivsspørsmål, herunder
finansieringsmuligheter, spillemiddelordningen med mer.
g) På selvstendig grunnlag og uten å binde medlemskommunene, gi høringsuttalelser og engasjere
seg i saker av betydning for friluftsliv og allemannsretten.
h) Arbeide for at deltakerkommunene har en helhetlig og bærekraftig forvaltning av sine
friluftsområder.
i) På oppdrag, og med finansiering fra de aktuelle deltakerkommunene, gjennomføre
tilretteleggingstiltak og driftsoppgaver i friluftsområder.
j) Arbeide for at det blir tilrettelagt for friluftsliv der folk bor (nærfriluftsliv).
k) Arbeide for miljø og bærekraft. Koordinere og tilrettelegge arbeid mot marin forsøpling.
l) Delta i samarbeidet Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal, og gjennom Skjærgårdstjenesten
arbeide for å styrke det sjønære friluftslivet i regionen.
Tiltak i den enkelte kommune skal være i tråd med kommunes gjeldende planer og vedtak.
I tillegg kan oppgavefellesskapet utføre arbeidsoppgaver som ikke har prinsipiell betydning når
oppgaven er tatt inn i årlig arbeidsplan som er vedtatt av representantskapet.
5. RAPPORTERING
Friluftsrådet rapporterer årlig til deltakerkommunene gjennom årsmeldingen om:
a) Gjennomføring av aktiviteter opplistet i punkt 4. Myndighet og oppgaver.
b) Daglig drift og regnskap.
6. ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret og samarbeidsgruppe.
Daglig leder står for den daglige driften. Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.
7. REPRESENTANSKAPSMØTE
Representantskapsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år
innen utgangen av mars måned. Representantskapsmøtet består av 2 representanter fra hver
deltakerkommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere
representanter, skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser.
Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.
Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal
følge innkallingen.
Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen, jf. punkt 9, treffes beslutninger med vanlig flertall.
Representantskapsmøtet skal behandle:
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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. Arbeidsplan
6. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent), og eventuelt prosjekttilskudd eller andre bidrag fra
deltakerkommunene.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
a) Styre
b) Styrets leder og nestleder
c) Valgkomite
d) Revisor
Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune og en representant for de ansatte i Friluftsrådet.
Felles:
I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens bestemmelser.
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.

8. EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE
Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter innkalling fra styret, eller når
representantskapsmedlemmer fra 2 eller flere 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 nevnt i
innkallingen. Ekstraordinært representantskapsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.
For vedtak gjelder de samme regler som for representantskapsmøtet.

9. STYRE
Styret skal behandle følgende:
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne.
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og årsmøtevedtak.
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan og stå for
økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere delegering fra
styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete
prosjekter mv.
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene.

10. SAMARBEIDSGRUPPE
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte kommune.
Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte
kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i samarbeidsgruppa.
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Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for samordning og
erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan bistå daglig leder med å forberede saker for styret.

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 per innbygger i medlemskommunene. Vedtak på
representantskapsmøte om indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Vedtak om
kontingentøkning ut over dette må godkjennes av deltakerkommunene.
Friluftsrådet kan søke finansiering av sin virksomhet fra offentlige og private kilder.
Friluftsrådet kan etter avtale selge tjenester til kommuner og andre, forutsatt at dette ikke går på bekostning
av oppgaver opplistet i punkt 4.
Friluftsrådet har myndighet til å ta opp et samlet lån på 3 mill. kroner etter vedtak på representskapsmøtet
eller ekstraordinært representantskapsmøte. Låneopptak utover 3 mill. kroner må godkjennes av
deltakerkommunene.

12. EIERANDELER
Den enkelte deltakerkommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like ansvarsandeler for
fellesskapets forpliktelser.
13. ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE
Kommunestyret vedtar endringer av forhold som er nevnt i kommuneloven § 19-4 fjerde ledd. Ellers kan
endring av samarbeidsavtalen bare gjøres på representantskapsmøte eller ekstraordinært
representantskapsmøte. Endring av samarbeidsavtalen krever 2/3 flertall. Opptak av nye deltakerkommuner
etter § 1 skal også godkjennes av deltakerkommunene.
14. UTTREDEN
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel senest seks måneder i forkant, tre ut av Friluftsrådet
fra 1.1. året etter at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de
oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier friluftsområder i en
kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til vedkommende kommune. Ut over
dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav på eiendommer eller verdier.
15. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært representantskapsmøte, og krever 2/3
flertall blant frammøtte stemmeberettiga. 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 medlemskommunene etter folketall ved sist årsskifte.
Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres Friluftsrådets arkiv til den kommunen som Friluftsrådet er
lokalisert til.
16. TVISTELØSNING
8

Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen,og en ikke
kommer til enighet i minnelighet, skal tvisten avgjøres av domstolen.
17. IKRAFTTREDEN
Samarbeidsavtalen trer i kraft fra det tidspunktet deltakerkommunene har fattet vedtak om at de slutter seg
til avtalen.

Sak 18/21 – Regnskapsrapport fram til 1.okt.
2021.
Forslag til vedtak: Styret i Friluftsrådet N&R tar framlagte perioderegnskap til orientering.
Rapporten følger som vedlegg.

9

Styreleder
Hans Bjarne Tennøy

Daglig leder
Ola Fremo

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å delta i møtet
Finn ut mer | Møtealternativer

________________________________________________________________________________
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