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Sak 19
Saksnavn

Dagsorden for møtet

Saksnummer

19

Sakstype

Beslutning

Tema

Drift

Behandlingstidspunkt

10:00 - 10:05 5 min

Saksansvarlig
Dokumenter

agenda.pdf

Saksbeskrivelse
Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
Endringer
Tillegg
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Agenda for Møte 4
Organisasjon

Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO

Møtenummer

4

Dato

mandag

Tidspunkt

09.05.2022, 10:00 - 11:00 (CEST)

Sted

I forbindelse med befaring

Behandlingsmåte

Møte om bord i båten

10:00
5 min

Sak 19 Dagsorden for møtet

Drift /
Beslutning

Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
Endringer
Tillegg

10:05
5 min

Sak 20 Referat

Drift /
Orientering

Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som
kommentar på saken i Styreplan).
Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.

10:10
20 min

Sak 21 Oppgavestatus

Organisasjon
/ Orientering

Status på forfalte oppgaver
Kort orientering om ev andre pågående oppgaver/prosjekter

Sak 22 Oppfølging av sak fra sist AU-møte vedr.
arrangement for ukrainske flyktninger

Beslutning

Hentet fra referat sist møte:

Ukraina og bidrag til krisesituasjonen. AU er innstilt på å kunne bidra, men på en mer
indirekte måte og på et noe senere tidspunkt. Det kan arrangeres ulike aktiviteter for
flykninger for å vise en annen arena og for å gi positive innslag i hverdagen. Her kan
Ryfylke Friluftsråd i samarbeid med kommunene bidra., men dette er noe som må
ordnes gjennom deltakerkommunene.
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Agenda for Møte 4

Side 2 av 2

Sak 23 Status vedrørende forsikringssak - Orientering
Forsikringssaken har nå tatt et steg videre. Lagmannsretten har akseptert vår anke og
saken vil tidligst komme opp etter sommeren. Det åpnes for spørsmål og
kommentarer i saken.

Sak 24 Oppfølging av forslag om bonus
Representantskapet ba i møte den 15 mars administrasjonen om å ta saken
vedrørende bonus til de ansatte tilbake til AU for ny vurdering.

Sak 25 Korrigeringer i samarbeidsavtale

Organisasjon

Ryfylke Friluftsråd har fått ny samarbeidsavtale som er ment å erstatte de gamle
vedtektene. Det varsles allerede at samarbeidsavtalen må revideres i løpet av 20222023. Det er for tidlig å legge frem en sak om dette allerede nå, men daglig leder
ønsker bl.a. å ha en begrenset signaturrett i enkelte formelle saker knyttet til
anskaffelser, avhending og ulike prosjekter. Det er ikke snakk om signaturrett ved
låneopptak eller andre signaturer som forplikter friluftsrådet økonomiskVi er usikre på
om det kan være flere behov for justering i interne styringsdokumenter, derfor venter
vi litt med forslag til vedtak i denne saken.

Sak 26 Eventuelt
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Sak 20
Saksnavn

Referat

Saksnummer

20

Sakstype

Orientering

Tema

Drift

Behandlingstidspunkt

10:05 - 10:10 5 min

Saksansvarlig
Dokumenter

protokoll-3-08.03.22.pdf

Saksbeskrivelse
Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som kommentar på
saken i Styreplan).
Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.
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Protokoll fra Møte 3
Organisasjon

Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO

Møtenummer

3

Dato

08.03.2022, 09:00 - 11:00 (CET)

Sted

Jåttåvågen / Teams

Behandlingsmåte

Valgfritt fysisk eller digitalt

Formål

Lenke til Teamsmøte

Signert av
- Kolbjørn Pedersen
- Hans Olav Sandvoll

Felles personalmøte og arbeidsutvalgsmøte.

Deltatt
Kolbjørn Pedersen

Utvalgets leder AU

Hjelmeland

Lars Arne Bjørkland

Utvalgsmedlem AU

Suldal

Magne Torbjørn Frøyland

Utvalgsmedlem AU

Sandnes

Hans Olav Sandvoll

Daglig leder

Ann-Elene Lund

Administrasjon

Anders Lindberg

Ansatt

Finn Ellefsen

Ansatt

Helge Norås

Ansatt

Jørn Bikset

Ansatt

Ole Tom Tufte

Ansatt

Marianne Hebnes

Varamedlem AU

Randaberg

Stian Gill Bjørsvik

Varamedlem AU

Kvitsøy

Astrid M Maurseth Helvik

Utvalgsmedlem AU

Sola

Daria Maria Szymaniuk

Utvalgsmedlem AU

Stavanger

Forfall

Sak 9 Dagsorden for møtet
Møteleder gjennomgår sakslisten med fokus på sakstype og tidsbruk
Endringer
Tillegg
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Drift

Orientering: Det er nå endelig bekreftet fra representantskapet at Sola v/ Marianne Helvik går
inn som medlem i arbeidsutvalget og Randaberg v/ Marianne Hebnes er vara. Da blir
medlemskommunene involvert i den rekkefølgen samarbeidsavtalen legger opp til.
Innspill: Det ble stilt spørsmål vedr. denne møteformen da det var noe uklart om møtet var et
AU-møte der personalet var gjester eller motsatt.
Beslutninger

Sakslisten godkjent og orientering vedr. medlemmer i AU er tatt til orientering.
Innspill vedr. møteform tatt til orientering.
Avklaring: Dette er en ny møteform, hensikten er at møtet skal være et kombinert møte
der AU og personalet får bedre kjennskap til hverandre slik at en får en åpnere og tettere
dialog. I disse møtene skal det tas opp både AU saker og personal saker. Vi prøver
møteformen ut og tilpasser etter hvert som vi får mer erfaring med hva som fungerer.

Sak 10 Referat

Drift

Referat fra siste personalmøte 14.01.22 og fra siste AU-møte 17.02.22
Beslutninger

Referatene godkjent
Innspill til referat fra personalmøte; Sak 1. punkt 3 må presiseres bedre
Innspill til AU referatet: Det ble stilt spørsmål vedr. hvorfor en så viktig sak som
pågående rettsak vedrørende fjerning av tilleggsforsikring kun er nevnt under
"eventuelt" AU-leder redgjorde for hvorfor det ble slik.

Sak 11 Oppgavestatus

Drift

Sak 12 HMS og Plussoffice

Drift

Gjennomgang av eventuelle hendelser og avvik
Korona
Øvelser og trening
Fysik arbeidsmiljø - lyddemping
Medarbeidersamtaler
PlussOffice:
Oppgradering og revisjon av håndbøker (årshjul)
Beslutninger

Orientering HMS og Plussoffice tatt til orientering.

Sak 13 Orientering; drift og hverdag
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Oppsynsmennene informerte om drift og arbeidshverdag. Kort oppsummert:
Det har vært mye dårlig vær som har medført ekstremt mye vindfall og rotvelter. Det er
blitt prioritert å rydde opp i dette. Farlig og tungt arbeid, men heldigvis ingen skader.
Forslag om å opprette et naturskadefond
Ny båt RyFant 3 er ankommet, RyFri er endelig ferdig etter motorbytte og endel
ekstraarbeid som dette medførte. RyFant 2 klargjøres for salg. Bilen vår er på verksted,
den er gammel, men økomisk lønner det seg fortsatt å beholde den.
Vi er få ansatte med mange oppgaver, trenger flere
Viktig å få fulgt opp det enkelte fagfelt
Innleid arbeidsgraft og totalenteprise er det positiv innstillg til, men det er viktig at
bestillingene er nøyaktige og tydelige.
Beslutninger

Tatt til orientering

Sak 14 Årsregnskap
Daglig leder gikk gjennom regskap - Forberedende innstilling av årsregnskap av 2021 til rep.
skap. Oppdatert regnskap lagt ved 07.03.22 etter innspill fra revisor.
Beslutninger

Regnskap tatt til orientering, innstilling av årsregnskap til representantskap godkjent.
Forlag om å gjøre om Reservefond om til Naturskadefond.

Sak 15 Årsmelding 2021
Forberedenede instilling til rep.skapet inkludert resultatrapport og handlingsprogram Det er
desverre ingen bilder foreløpig, men det er godtmuligat vi får en illustrert utgave som kan vises i
møtet. Ber om at dere nå leser gjennom Årsmeldingen for å kommentere på bl.a. feil og
mangler.
Beslutninger

Innstilling godkjent

Sak 16 Gjennomgang av samarbeid med grunneiere,
organisasjoner og andre
Varsling om gjennomgang vedrørene smarbeid med grunneiere, organisasjoner og andre,d er
betryggende avtalefestet og med betingelser i samsvar med lover og regelverk.
Beslutninger

Sak tatt til orientering. AU ber om en oversikt over områder og hvem som er
grunneier og hvilke avtaler som foreligger.
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Sak 17 Lønnspolitikk
Orientere om status for lønnsoppgjør
Orientere om status for lønnspolitikk i Ryfylke Friluftsråd og åpne for drøftinger

Beslutninger

Tatt til orientering

Sak 18 Eventuelt og orienteringssaker
Ukraina og bidrag til krisesituasjonen. AU er innstilt på å kunne bidra, men på en mer indirekte
måte og på et noe senere tidspunkt. Det kan arrangeres ulike aktiviteter for flykninger for å vise
en annen arena og for å gi positive innslag i hverdagen. Her kan Ryfylke Friluftsråd i samarbeid
med kommunene bidra., men dette er noe som må ordnes gjennom deltakerkommunene.

Signert av Kolbjørn Pedersen
24.05.2022, 09:44 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)

Signert av Hans Olav Sandvoll
23.05.2022, 14:52 CEST
med Norsk BankID (avansert
elektronisk)

__signatarid__:36194ec9-2ee7-4e28-a6c5-87343bc230be

__signatarid__:8fc34462-f6b0-4d1b-b710-3c2757803c3d

Kolbjørn Pedersen

Hans Olav Sandvoll

Utvalgets leder AU

Daglig leder
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Sak 21
Saksnavn

Oppgavestatus

Saksnummer

21

Sakstype

Orientering

Tema

Organisasjon

Behandlingstidspunkt

10:10 - 10:30 20 min

Saksansvarlig
Dokumenter

forfalte oppgaver.pdf

Saksbeskrivelse
Status på forfalte oppgaver
Kort orientering om ev andre pågående oppgaver/prosjekter
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Status oppgaver i Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Oppgaver knyttet til Møte 3
Sak 12 HMS og Plussoffice
tittel

frist

Arbeidsmiljø

30.11.2022

Ikke utført, ansvarlig Hans Olav Sandvoll

Det skal prioriteres å jobbe med arbeidsmiljøet fremover. Se på tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet.

Sak 16 Gjennomgang av samarbeid med grunneiere, organisasjoner og andre
tittel

frist

Gjennomgang av samarbeid med grunneiere

15.12.2022

Ikke utført, ansvarlig Hans Olav Sandvoll, tilknyttet beslutning 'Sak tatt til orientering. AU ber om en oversikt over områder og hvem
som er grunneier og hvilke avtaler som foreligger.'

Lage en oversikt over områder og hvem som er grunneiere til AU

Forfalte oppgaver
Ingen forfalte oppgaver.
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Sak 22
Saksnavn

Oppfølging av sak fra sist AU-møte vedr.
arrangement for ukrainske flyktninger

Saksnummer

22

Sakstype

Beslutning

Tema
Behandlingstidspunkt

10:30 varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter

Innledning.docx

Saksbeskrivelse
Hentet fra referat sist møte:

Ukraina og bidrag til krisesituasjonen. AU er innstilt på å kunne bidra, men på en mer indirekte
måte og på et noe senere tidspunkt. Det kan arrangeres ulike aktiviteter for flykninger for å vise
en annen arena og for å gi positive innslag i hverdagen. Her kan Ryfylke Friluftsråd i samarbeid
med kommunene bidra., men dette er noe som må ordnes gjennom deltakerkommunene.
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Innledning
Norge opplever i likhet med resten av Europa en flyktningestrøm fra Ukraina og vi er alle opptatt av
hvordan vi kan hjelpe flyktningene best mulig med mål om å gi dem jobb, skole, barnehage, helsestell
og ikke minst et godt fritidstilbud. Norge er kjent for å ha en robust frivillig sektor som snur seg raskt
og inkluderer etter beste evne.
Ryfylke Friluftsråd er en del av det offentlige virkemiddelapparatet, mye i samspill med andre.
I denne sammenheng må vi velge hvilket tema vi skal gå for, og vi er også nødt til å tenke målgrupper
før vi går ut med forslag til tiltak.
Forslag til målgruppe:
Daglig leder foreslår at målgruppen er familien som helhet.
Forslag til tema/tiltak:
Daglig leder foreslår at Ryfylke Friluftsråd inviterer medlemskommunene til en gjennomgang av de
mulighetene vi har innenfor 2 typer tiltak:
-

Oppdatert skriftlig informasjon om fritidstilbud innen den enkelte kommune. Oppdatert
hjemmeside med minst mulig tekst.
Friluftslivets dag i den enkelte kommune, der de ulike aktivitetene, ikke nødvendigvis alle
organisasjonene kan treffe flyktninger for dialog.

Eksempelvis er det viktig at alle kjenner til allemannsretten. (se neste side)
Kalibrering av tiltak
Ryfylke Friluftsråd sine medlemskommuner er ganske ulike i forhold til innbyggertall,
organisasjonsmangfold og tilgang til natur. Daglig leder tror det er viktig å kalibrere tiltakene i forhold
til hvor de ulike familiene er plassert. Fritidstilbudene må være synlige på tvers av kommunegrensene
og det er viktig at mangfoldet i frivillig sektor blir synlig. I denne omgang ønsker vi å synliggjøre
friluftslivet, men det er like viktig at idrett, kultur og andre organisasjoner kommer på banen. De
fleste familier driver med ulike ting.
Økonomi
Ryfylke Friluftsråd har hverken søkt eller mottatt noen form for støtte til dette arbeidet, men det er
viktig at vi klarer å enes om et felles konsept, slik at Ryfylke Friluftsråd kan søke midler sammen med
medlemskommunene. Kultur- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og
inkluderingsdepartementet har satt av 50 millioner til ulike tiltak som kan hjelpe flyktningene inn i en
mest mulig normal situasjon, så fort som mulig.
Det er også viktig å huske at det er frivillighetens år i år og kommunene kan kanskje børste støvet av
gamle informasjonsbrosjyrer og utdatert nettinformasjon når det gjelder kontaktinformasjon og
aktivitetstilbud i den enkelte kommune. Vi kan kanskje slå to fluer i en smekk under samme søknad
om midler.
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-

Interkommunale
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Sak 23
Saksnavn

Status vedrørende forsikringssak - Orientering

Saksnummer

23

Sakstype
Tema
Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter
Saksbeskrivelse
Forsikringssaken har nå tatt et steg videre. Lagmannsretten har akseptert vår anke og saken vil
tidligst komme opp etter sommeren. Det åpnes for spørsmål og kommentarer i saken.
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Sak 24
Saksnavn

Oppfølging av forslag om bonus

Saksnummer

24

Sakstype
Tema
Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter

Bonusargumentasjon 09.04.22.docx

Saksbeskrivelse
Representantskapet ba i møte den 15 mars administrasjonen om å ta saken vedrørende bonus
til de ansatte tilbake til AU for ny vurdering.
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Utredning av argumentspunkter for bonus til de ansatte i Ryfylke Friluftsråd
Innledning
Daglig leder vil minne om at dette er et relativt rimelig tiltak for å gi de ansatte en
anerkjennelse de vil sette stor pris på. Blomster og fine ord visner fort i
hverdagen, mens en konkret bonus viser at arbeidsgiver ønsker å sette en
konkret pris på den ekstraordinære innsatsen de har gjort i de 2 siste årene.
-

Reiselivsprisen 2020 (utlevert i 2021)
Ryfylke Friluftsråd svarte godt på den politiske bestillingen om at Norges
befolkning skulle feriere hjemme i Norge. Denne bestillingen påførte
friluftsrådene store ekstra kostnader til vask av toaletter og andre sanitære
tiltak, renovasjon, strandrydding og annet tilsyn. Besøket i friluftslivsområdene
ble mangedoblet og sesongen ble plutselig helårlig etter at mange fant ut at
det ble mulig med hjemmekontor i båt og hytte. Mange andre tjenestetilbud ble
stengt og ned og friluftslivet fungerte dermed som både en fysisk og mental
sikkerhetsventil. Restauranter, puber, kulturtilbud, idretten, overnattingstilbud
og kollektivtilbud stengte ned og mye av dette flyttet ut i friluftslivsområdene.
Hvis vi kunne ta inngangspris i friluftsområdene gjennom denne perioden
hadde vi sittet igjen med et kraftig overskudd. Ryfylke Friluftsråd tok initiativ til,
og inkluderte de 3 andre friluftsrådene i fylket til, en søknad om reiselivsprisen
i 2021. Vi fikk prisen + 50 000,- i prispenger pr.friluftsråd. Disse midlene er
ikke budsjettert for og daglig leder syntes det kunne være en fin gest å gi
disse videre til de ansatte som en del av en bonus.

-

Bidratt til å holde områdene åpne, rene og attraktive, gjennom en lang
pandemi.
Dette punktet handler om mye av det samme, der det er utfordrende å stå i
arbeid med de rammebetingelsene vi hadde i hele denne perioden;
o Trange vilkår i driftsbåtene,
o Bruk av verneutstyr i krevende operasjoner.
o Behov for å finne gode rutiner for gjennomføring av drift, prosjekt og
f.eks. befaringer.

Hjemmekontor var ikke det samme alternativet for oss som store deler av
befolkningen, alternativet hadde vært permitteringer.
-

God måloppnåelse og bidrag på drift og prosjekt.
Midt i pandemien gjennomførte Ryfylke Friluftsråd bl.a. noen av de største
prosjektene vi har hatt:
o
o
o
o
o
o
o
o

Lådervik
Ny arbeidsbåt
Rehabilitering av MB RyFri
Etablering av flere toalett, gapahuker.
Bidrag til ny løe på Håheller
Klargjøring av Kobbholmen
Omfattende skjøtsel av flere områder
Ny brygge i Dørvika

Side 18 av 21. Møte 4, 09.05.2022, 10:00. Sak 24 Oppfølging av forslag om bonus, Bonusargumentasjon 09.04.22.docx

o Skiltprosjekt
o Ny Ryfylkebok
- Bidratt til svært godt omdømme blant våre brukere.
Ryfylke Friluftsråd blir målt på vår måloppnåelse og kundenestilfredshet og vi får
mye skrøyd av brukere, partnere, politikere, administrasjon og reiseliv.

Oppsummert mener daglig leder at det ikke er tvil om at de ansatte fortjener
denne oppmerksomheten. Spesielt siden drøyt 60% av denne bonus finansieres
av prispenger som uansett burde gå direkte til de ansatte.

Side 19 av 21. Møte 4, 09.05.2022, 10:00. Sak 24 Oppfølging av forslag om bonus, Bonusargumentasjon 09.04.22.docx

Sak 25
Saksnavn

Korrigeringer i samarbeidsavtale

Saksnummer

25

Sakstype
Tema

Organisasjon

Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter
Saksbeskrivelse
Ryfylke Friluftsråd har fått ny samarbeidsavtale som er ment å erstatte de gamle vedtektene.
Det varsles allerede at samarbeidsavtalen må revideres i løpet av 2022-2023. Det er for tidlig
å legge frem en sak om dette allerede nå, men daglig leder ønsker bl.a. å ha en begrenset
signaturrett i enkelte formelle saker knyttet til anskaffelser, avhending og ulike prosjekter. Det er
ikke snakk om signaturrett ved låneopptak eller andre signaturer som forplikter friluftsrådet
økonomiskVi er usikre på om det kan være flere behov for justering i interne
styringsdokumenter, derfor venter vi litt med forslag til vedtak i denne saken.
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Sak 26
Saksnavn

Eventuelt

Saksnummer

26

Sakstype
Tema
Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter
Saksbeskrivelse
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