Salten, 14.03.18

Referat fra AU-møte 01-18 i Salten Friluftsråd
28.09.17 kl 1030-1430, Bodø, Regionrådets lokaler
Til stede:
AU:
Lars Kristian Evjenth (Sørfold/leder)
Bente Melby Ness (Hamarøy/nestleder)
Adm:
Annette Digermul Hals (prosjektleder)
Bjørn Godal (faglig leder/referent)
Forfall:
Egil Johan Mathisen (Bodø/medlem)
Gisle Sæterhaug (FNF-Nordland)
Cecilia Lundbakk (Gildeskål/vara)

1. Status ansatte i friluftsrådet






Trond Loge jobber 50% ut 2018. AFP for 2017, gikk på Saltdal kommunes kvote. 2018
dekkes av medlemskommunene. Det kan være aktuelt for Trond å fortsette med avgrensa
engasjementer også etter 01.01.19
Knut Berntsen jobber i 80% stilling ut 2018
Annette Digermul Hals startet med jobb en dag i uka fra 27. februar. I full drift fra 3. april
Bjørn Godal er i full drift

2. Referatsaker
a. Polarsirkelen friluftsråd: Referat fellessamling friluftsrådene/NFK/Statskog i Nordland 14.
des. 2017
b. Rådgivende utvalg, Midtre Nordland nasjonalparkstyre, referat fra møte 18. des. 2017
c. NVE 20. des. 2017: Avslag Hoffmannselva kraftvert
d. Fauske kommune 23. feb. 2018. Ny-utnevnelse Fauske kommunes representant i Salten
Friluftsråd: Nils-Christian Steinbakk
e. Nordland fylkeskommune 27. feb. 2018. Sluttutbetaling Full Fræs
f. Fylkesmannen i Nordland 29. jan. 2018: Oversendelse fra Miljødirektoratet til Klima og
miljødepartementet ang utvidelse av Saltfjellet/Svartisen Nasjonalpark
g. Kunnskapsdepartementet 30. jan. 2018: Forlengelse av opptak på Friluftslivsfag Knut
Hamsun vgs
h. Henvendelse Arctivity 23. feb. 2018: Deltakse i gruppe for å få arrangementet inn i faste
rammer (organisering og drift)
i. Henvendelse Forbundet KYSTEN om bidrag 27. feb. 2018: Få fart i roing med
tradisjonsbåt. Deltakelse i Nasjonal gruppe
j. E-post Polarsirkelen friluftsråd 5. mars 2018: Overgang Rødøy kommune
k. Fiskeridirektoratet 6. mars 2018: Svar på henvendelse ang. ferdselsforbud rundt
oppdrettsanlegg
l. Salten Friluftsråd 6. mars 2018: Henvendelse Norsk Brannvernforening ang bålbrenning
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m. Midtre Nordland nasjonalparkstyre 8. mars 2018. Melding om vedtak ang tilrettelegging i
Junkerdalsura naturreservat og rasfare
n. Nordland fylkeskommune 8. mars 2018. Inndragning av tilsagn Basecamp 2015

3. Oppfølgingspunkter fra SF-møte 02-17:
SF-sak 16/17
Oppsummering av kommunemøter
a.
I større grad bidra til faglige nettverk mellom kommunene på aktuelle fagområder
b.
Forsøke å etablere en digital trimkasseordning på tvers av kommunene
c.
Arbeide for tiltak og prosjekter som kan bidra til at flere velger å være turist i egen region
Kommentar:
På grunnlag av vedtaket i friluftsrådet har vi sendt inn søknad og fått innvilget søknad om midler til et
prosjekt: 50 forførende friluftsmål. Prosjektet er igangsatt
Vedtak:
AU tar oppfølging til orientering
SF-sak 19/17
Vedtektsendring og prosess
I tråd med vedtaket i friluftsrådsmøtet i høst er
Arbeidet med revisjon av friluftsrådets vedtekter igangsettes med utgangspunkt i endringskravet fra
eierkommunene.
Arbeidet skal ta utgangspunkt i dagens vedtekter og endre dem så de kommer i tråd med:
•
kravene som stilles gjennom Felles strategi for samarbeid og eierstyring
•
dagens praksis i friluftsrådet
•
ønsker for friluftsrådets formål, arbeid, ansvar, og organisering
•
dagens og evt. kjente nye krav for å motta statsstøtte
•
vedtektene i andre interkommunale samarbeid i Salten i størst mulig grad
Arbeidsutvalget i friluftsrådet er ansvarlig for å utarbeide forslag til reviderte vedtekter.
Forslaget fra arbeidsutvalget skal legges fram for friluftsrådet i møte 1/2018 (april/mai).
Endelig forslag til reviderte vedtekter fra friluftsrådet, legges fram for årsmøtet i 2018 (juni)
Arbeidet skal skje i tett dialog med Salten Regionråd og Friluftsrådenes landsforbund.
Kommentar:
På grunnlag av vedtaket i friluftsrådet har vi utarbeidet forslag til nye vedtekter i friluftsrådet. Disse er
utarbeidet i samarbeid med Salten Regionråd og Friluftsrådenes landsforbund. Forslag til nye vedtekter
ligger ved.
Vedtak:
AU legger fram foreslåtte vedtekter fram for friluftsrådet med endringen at regionrådets valgkomite
innstiller til valg av styre i årsmøte (Vedtektsforslag vedlagt).

SF-sak 22/17
Følgende vedtak:
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Salten Friluftsråd vil oppfordre andre bedrifter og organisasjoner til uteovernatting i forbindelse med møter
og jobbreiser fordi:
•
Det stimulerer til mer friluftsliv
•
Det er sosialt
•
Det gir flere bedrifter/aktører mulighet til å komme inn i arrangørmarkedet
•
Det er økonomisk lønnsomt for bedriftene og organisasjonene som innfører ordningen
Kommentar:
Punktet er fulgt opp med å utfordre firmaet Extensor på uteovernattinger.
Vedtak:
AU tar oppfølging til orientering
Salten Friluftsråd vil jobbe for sommertid hele året fordi:
•
Det er et målrettet og godt folkehelsetiltak
•
Det gir mer friluftsliv
•
Det forkorter mørketida
•
Det gir mindre sutring
Kommentar:
Punktet er fulgt opp gjennom intervju i NRK-Nordland og Nordland fylkeskommune er utfordret på å gjøre
vedtak om at de ønsker sommertid hele året og at de utfordrer de to andre nordnorske fylkeskommunene
på å gjøre samme vedtak. Det jobbes nå med å legge saken fram for politisk behandling i fylkeskommunen.
Vedtak:
AU tar oppfølging til orientering

4. Rask gjennomgang status for arbeidsprogrammet for 2017
Vedtak:
AU tar saken til orientering

5. Forberedelse av friluftsrådsmøtet på Sørfugløy
Herunder:
•

Rammer for arbeidsprogram 2019

Hovedfokus: Helsefremmende skole/barnehage, mestring, tilrettelegging/arealplanlegging
Regnskap for 2017
Friluftsrådet gikk i et lite overskudd i 2018. Rådet har nå en egenkapital på i underkant av 3 mill
Invitasjon av gjester til friluftsrådsmøtet
Følgende inviteres: Nordland fylkeskommune, Rødøy kommune, Maria Almli
Praktisk
 Avreise Bodø kl 1100 til Fugløya, så Inndyr – Fugløya kl 1215
 Retur fra Fugløya til Inndyr kl 1430 Fra Inndyr til Bodø kl 1515
 Heimsjyen ordner all mat
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Det legges til rette for både inne- og uteovernatting

Tematisk fokus
 Helsefremmende skole – hvordan følge opp Knut Berntsen sitt hopp
 Friluftsskoler – hvordan få sterkere trøkk på feltet
 Vedtektsendring jf forslag
 Rammer for arbeidsprogram 2019: Helsefremmende skole/barnehage, Mestring (holdninger,
motivasjon og kunnskap), Nærmiljø (arealplanlegging, nærmiljø og tilrettelegging)
 Drøfting av hvordan vi skal ta imot Rødøy på best mulig vis.

6.

Eventuelt

Kandidater til FL styret:
AU fremmer følgende som kandidater til FL styret:
Grethe Fjærvoll (Høyre) (ønsker å stille)
Leder i Nordland Høyre og gruppeleder for Høyre i Bodø bystyre. Har vært aktiv i vårt styre og prioritert
arbeidet. Viktig også i STImuliprosjektet både som styreleder og styremedlem over mange år. Har nå
sist bidratt godt i arbeidet med å få beholdt tilbudet om friluftslivsfag på Knut Hamsun vgs.
Randi Skaug (er interessert men i tenkeboks på kapasitet)
Driver Nausthomen i Steigen. Har brei erfaring fra større og mindre ekspedisjoner og har god
styre/næringslivserfaring. Sitter nå i styret i Hvitserk og Finse 1222
Elin Eidsvik (er interessert men i tenkeboks på kapasitet)
Tidligere rådmann i Hamarøy, nå rektor på Knut Hamsun vgs. Pådriver for å få etablert Polden Kystlag.
Tydelig engasjement for friluftsliv og friluftsrådsarbeid
Deltakelse på friluftlivskonferansen i Alta og årsmøte i Friluftsrådenes landsforbund
AU ønsker at de som kan og vil i AU gis tilbud om å delta. Dette gjelder de som velges som faste
representanter i AU på friluftsrådsmøtet i april.
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