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Sak 31
Saksnavn

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksnummer

31

Sakstype

Beslutning

Tema

Drift

Behandlingstidspunkt

08:30 - 08:40 10 min

Saksansvarlig
Dokumenter

agenda.pdf

Saksbeskrivelse
Åpning av møtet ved leder
Fortegnelse over møtende medlemmer og andre deltagere
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saker til eventuelt
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Agenda for Møte 6
Organisasjon

Representantskap i Ryfylke friluftsråd KO

Møtenummer

6

Dato

torsdag

Tidspunkt

15.09.2022, 08:30 - 12:00 (CEST)

Sted

Microsoft Teams

Behandlingsmåte

Fysisk møte / Fjernmøte

08:30
10 min

Sak 31 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Drift /
Beslutning

Åpning av møtet ved leder
Fortegnelse over møtende medlemmer og andre deltagere
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saker til eventuelt

08:40
30 min

Sak 32 Ledelsens orientering om drift og grovplan
for høst 2022 - vinter 2023

Drift /
Orientering

09:10
15 min

Sak 33 Oppstart på budsjettarbeid for 2023

Økonomi /
Orientering

Budsjettforslag 2023 - 2026 er vedlagt.
Struktur/oppsett
Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i
samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i
prosjektregnskapet. Det foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.
Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2022
Nasjonale inntekter
Det er bare å registrere at hverken
-

St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».

«Handlingsplan for friluftsliv» – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli
2018.
-

St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.
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-

St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken

-

St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.

-

Sluttført regions- og kommunereform.

-

Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om
friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i
forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon,
vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive absområder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt under pandemien 2019-2021 tider, der
friluftslivet/allemannsretten har fungert som en mental sikkerhetsventil for svært
mange.
Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med
signalene i Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og
Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, fra MD/Statsforvalter til fylkeskommune i
2020. Det er også naturlig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar, som et resultat
av denne prosessen, uten at det er signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.
Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå
som 2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike
prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.
Regionale inntekter
Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til
friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i
Fylkestinget i oktober 2017. Utkast til fylkesbudsjett viser et økt bidrag på 1 MNOK til
friluftsrådene. Litt uvisst om dette overlever budsjettprosessen og hvordan denne
millionen eventuelt vil bli fordelt. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de
budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022, utover justering for kommunal
deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et regionalt friluftslivsansvar i
kontakt med «sine» fylkespolitikere, primært i RKNU. Samtidig vil daglig leder følge opp
behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.
Kommunale inntekter
Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker
drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at
medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og
sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten da må økes fra
15,00 til omkring 19,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene
effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med
reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og
temabasert reiseliv. Økte driftsinntekter er avhengig av 3 faktorer:
1 – Befolkningsvekst
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2 – Kommunal deflator
3 – Nivå på kontingent
Kommunal kontingent blir regnet ut slik:
Kontingent 2022: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4
Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.
Det er som regel at stort gap mellom estimert kommunal deflator og reell kommunal
deflator. I tillegg tar ikke kommunal deflator høyde for all kostnadsvekst i offentlig
sektor, kun lønnsveksten. Det betyr at vi hvert eneste år taper betydelige inntekter på
bruk av feil kommunal deflator og at vi ikke får kompensert for prisveksten på varer og
profesjonelle tjenester. Siste gang Ryfylke Friluftråd, sammen med Jæren Friluftsråd,
sammen bad om en direkte økning på kontingentnivå skjedde i 2013, fra 9,48 til 12,-. Vi
vil, igjen sammen med Jæren Friluftsråd sette i gang en prosess med sikte på å øke
dagens kontingentnivå fra 15,4 til 19,-. Argumentene for å øke kontingenten tar
utgangspunkt i følgende driftsutfordringer:
-

Kraftig vekst i alle energipriser.

-

Kraftig vekst i alle material og rekvisitakostnader.

Behov for universell utforming og annen tilrettelegging, øker behov for
driftsmidler.
Sikring av nye områder som ikke kan løses ut med landbrukstakst, krever
spisskompetanse.
-

Generelt behov for flere ansatte.

-

Nødvendig vedlikehold/service på maskiner og utstyr.

-

En generelt svekket kontingent via feil nivå på deflator.

Nivå på driftsmidlene må aldri blandes sammen med prosjektstøtte som kommer fra
stat, fylke og andre eksterne støtteordninger. Driftskontingenten bidrar i svært liten
grad til sikring, tilrettelegging og større vedlikehold/skjøtsel.
Prioriterte investeringsprosjekter i 2023
Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de
interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har
en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi
ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2023 vil derfor
et av de viktigste tiltakene fremdeles være å gå gjennom område for område, og
vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette.
I 2023 vil vi prioritere 10 større prosjekter/driftstiltak:
-

Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg

-

Oppstart bestilling av ny arbeidsbåt.
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Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger
Turistforening.
-

Etablering av Frilager på Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.

-

Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.

-

Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.

-

Realisering av sikringsprosjektet.

-

Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende store prosjekter i Ryfylke
Friluftsråd.

Driftsutgifter 2023
Vi ønsker å legge til rette i lønnsbudsjett for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært
en målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag,
inkl. en læreplass. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler
folk. Vi har nå laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarer for driftsesongen
2023. Dette håper vi å løse bl.a. annet gjennom et samarbeid med Brannvesenet om
mannskap i sommersesongen.
Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte
områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon
/formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin
forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer
prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i
prosjektet er minimal. Det er sannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre
fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om
nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift
så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere
driften.
Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene
til vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien og
energikrisen. Flyreiser og fysiske møter er kraftig redusert. Dette tegner også til å bli en
varig trend, som kan bidra til en bedre økonomi.
Konsulentvirksomhet
Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med
jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og
investeringsprosjekter, advokatbistand og ulike sertifiseringer. Disse
konsulentkostnadene dekkes både over prosjekt (investering) og driftsbudsjettet.
Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold, vedlikehold og skjøtsel av områder;
Kvitsøy, Flørli, Dørvika, Vassøy, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy, Dalevågen og Lindøy.
AUs signaler til budsjettforberedelser:
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Starte arbeid med justert medlemskontigent i samarbeid med Jæren Friluftsråd
Øke budsjett - drift av bil,båt og uteområder
Starte arbeidet med å rydde plass i budsjettet for en lærling.

Sak 34 Regnskap pr. 30. august 2022

Orientering

Sak 35 Friluftsrådene målt mot bærekraftsmålene
Det har lenge vært et ønske å dokumentere friluftsrådenes arbeid målt opp mot alle
bærekraftplakaten. Resultatet av dette arbeidet, kombinert med vår godkjenning som
Miljøfyrtårnsbedrif, gjør oss sikre på at vi er på rett vei i vårt arbeid for det enkle
friluftsliv, en ren natur, god folkehelse og gode opplevelser i et rikt kulturmiljø og en
natur med et sterkt biologisk mangfold.

Sak 36 Protokoll fra Friluftsrådenes Landsforbund
Årsmøte 2022

Organisasjon
/ Orientering

Vedlagt ligger protokoll og andre dokumenter fra Friluftsrådenes Landsforbund sitt
Årsmøte 2022

Sak 37 Referat fra styremøte - Vestkystparken 17. august
2022
I forbindelse med studietur til Shetland ble det avholdt styremøte. Saksliste og referat
er vedlagt. I tillegg er det lagt ved en uferdig redegjørelse for utfordringene med økte
driftskostnader for friluftsrådene i Vestkystparken.

09:25
30 min

Sak 38 Eventuelt

Organisasjon
/ Orientering

- Orientering om planene for markering av Skjærgårdstjenestens 30 års jubileum og
Vestkystparkens 25 års jubileum. Jubileumet markeres med en konferanse og
jubileumsmiddag, 22.-24. november.
- Orientering om ny hjemmeside.
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Sak 32
Saksnavn

Ledelsens orientering om drift og grovplan for høst
2022 - vinter 2023

Saksnummer

32

Sakstype

Orientering

Tema

Drift

Behandlingstidspunkt

08:40 - 09:10 30 min

Saksansvarlig
Dokumenter

Rapport drift repskap.docx

Saksbeskrivelse
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Innledning
Ryfylke Friluftsråd har generelt gode rutiner på drift som innebærer tilsyn, skjøtsel og
vedlikehold av områdene. Flere av områdene driftes på «lønnet dugnad». Flørli,
Kvitsøy, Dørvika, Peisaren og Lindøy er eksempler på områder som driftes på
oppdrag, enten fordi de ligger for langt vekke eller fordi de ligger slik til at det er mer
formålstjenlig at de blir stelt av lokale krefter. Det er uansett viktig at vi følger opp
dugnaden med jevnlige besøk og kontroll. Summen av dugnad og egeninnsats må
tilfredsstille våre egne høye mål for standard. Det er uansett viktig å vurdere ekstern
hjelp opp mot faste stillinger. Brukerne er også veldig flinke til å rydde opp etter seg
og kaste avfall i miljøstasjonene som vi har satt opp i de aller fleste områdene våre.
Det er likevel en negativ gjenganger i områdene våre; Engangsgriller fører til store
skader på brygger, rastebord, miljøstasjoner og øker brannrisikoen vesentlig.Totalt
bidrar dette likevel til et vedlikehold som brukerne setter stor pris på. Selv gjennom
pandemien klarte vi å holde rene og funksjonell. Dårlig vær på forsommer og i
fellesferien, og høye drivstoffpriser burde gi generelt lavt besøk, i perioder har det
likevel vært brukbart besøk, for det meste nordmenn, men også mange utlendinger.
Er det noe utover strøm, vann og internett som brukerne våre etterspør?
Kajakkpadlere ønsker seg flere landingsplasser og telteplasser/gapahuker og de
med seilbåter ønsker seg flere bøyeanlegg. Begge deler er overkommelige ønsker
som vi kan bidra som del av rehabiliteringer eller nybygg. Bøyeanlegg er etablert på
8-10 områder i Ryfylke.
Er vi selv fornøyd med tilstanden på de områdene vi har ansvar for?
Sommersesongen 2022 viser igjen hvor sårbare vi er ved evt. sykdom eller annet
fravær. Dette går spesielt ut over skjøtsel av vegetasjon, klipping av aktivitets- og
teltemarker og rydding/slådding av turveier. Stell og nødvendig vedlikehold av båter,
skogsmaskiner og utstyr blir ofte nedprioritert på sommersesongen, p.g.a. for lite
ressurser.
En gjenganger i hele arbeidslivet har vært økte kostnader på drivstoff og annen
energi. Dette har selvfølgelig også påvirket vår drift og øvrige virksomhet. Det er ikke
praktisk mulig å stenge ned offentlige sikrede friluftslivsområder, og spare penger på
den måten. Det betyr at hvis vi begrenser vår virksomhet vil det bli mer forsøpling,
skadeverk og uønsket aktivitet i svært mange områder.
Marin forsøpling er et eget prosjekt i Ryfylke Friluftsråd. Prinsippet i prosjektet er at
frivillige rydder og samler sammen søppel i skjærgården, på havbunnen og i
vassdrag som Ryfylke Friluftsråd henter og deponerer på en trygg og god måte. Vi
ser at rydding nytter. Det er mye mindre søppel i friluftslivs- og verneområder nå enn
for bare 3-5 år siden. Det er likevel viktig at prosjektet blir opprettholdt.
Tiltak:
-

Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser, enten det gjelder personal, båter,
bil eller maskiner.
Inngå konkrete samarbeidsavtaler med bedrifter/organisasjoner som kan
styrke vårt arbeid.
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Grovplan for høst 2022 – vinter 2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frilager: Lindøy, Fjøløy, Kvitsøy, Langøy…
Ry-Fri: Slipping
Brimse: Påbegynt skjøtsel. Oppfølging av flising og brenning. (Jørn/Marcus)
Teistholmen: Erstatte klatrejungel med korgdisser.
Skiltprosjektet – utplassering/montering av skilt
Vassøy søre del – sjekke merking og rydde sti
Ny hjemmeside: Utvikling av ny hjemmeside
Badebøyer – Utsetting mai/innhentingseptember
Rehab brygger: Lindøy, Brimse, Tingholmen, Sandrenna, Holmavika, Litle
Teistholmen…
10. Anoder på bryggeanlegg: Sjekk og montering
11. Fårøy: Ny brygge oppstart med skjøtsel og annen tilrettelegging.
12. Line: Skoging ut mot grunneierbrygge og mot utsiktpunkt.
13. Tøgevågen – Skyljarvik: Ny brygge og skjøtsel.
14. Båtfester: Merkes med hvit ring
15. Kvaløy søre del: – Enkel tilrettelegging og skjøtsel, avhengig av sikring.
16. Rossøy, Sauøy og Søre Børøyholmen: Lyngbrenning våren 2023.
Øksnevad vgs ønsker å delta på dette.
17. Nord-Talgje – Ny vei + samarbeid med marina, avhengig av grunneier
18. Ry-Fri 2 - Oppstart prosjektering
19. Kobbholmen – Enkel tilrettelegging/skjøtsel
20. Sikringsarbeid – Hattavågen, Fårøy, Erfjordholmen, Håheller, Kallastein,
Bergsholmen m.fl.
21. Fortøyningsbøyer: Nyetableringer, drift og vedlikehold.
22. No-fence-prosjekter: Prøveprosjekt i Sjubbeholsvågen

Bufferliste / Innedager:






Bålpanner
Service på maskiner
Opprydding verksted/lager
Skjøtselplaner
Skogsmaskiner og ryddeutstyr Alstor, service

Bufferliste ute:


Lineholmene, Lindøy, Hinnarholmen, Foreholmen, Nord-Talgje - beskjæring

Listen er ikke hugget i stein.
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Sak 33
Saksnavn

Oppstart på budsjettarbeid for 2023

Saksnummer

33

Sakstype

Orientering

Tema

Økonomi

Behandlingstidspunkt

09:10 - 09:25 15 min

Saksansvarlig
Dokumenter

Kopi av Budsjett 2022.xlsx

Saksbeskrivelse
Budsjettforslag 2023 - 2026 er vedlagt.
Struktur/oppsett
Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme
budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektregnskapet. Det
foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.
Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2022
Nasjonale inntekter
Det er bare å registrere at hverken
-

St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».

-

«Handlingsplan for friluftsliv» – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018.

-

St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.

-

St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken

-

St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.

-

Sluttført regions- og kommunereform.

-

Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets
egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke
politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner,
temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt under
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pandemien 2019-2021 tider, der friluftslivet/allemannsretten har fungert som en mental
sikkerhetsventil for svært mange.
Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med signalene i
Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl.
støtteordninger, fra MD/Statsforvalter til fylkeskommune i 2020. Det er også naturlig at
Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar, som et resultat av denne prosessen, uten at det er
signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.
Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå som
2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler
fordelt på både drift og investeringer.
Regionale inntekter
Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv.
Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober
2017. Utkast til fylkesbudsjett viser et økt bidrag på 1 MNOK til friluftsrådene. Litt uvisst om
dette overlever budsjettprosessen og hvordan denne millionen eventuelt vil bli fordelt. Daglig
leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022,
utover justering for kommunal deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et
regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere, primært i RKNU. Samtidig vil
daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.
Kommunale inntekter
Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80%
av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten
fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt
overslag viser at medlemskontingenten da må økes fra 15,00 til omkring 19,- for at dette skal
innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt
standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver,
eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Økte driftsinntekter er avhengig av 3
faktorer:
1 – Befolkningsvekst
2 – Kommunal deflator
3 – Nivå på kontingent
Kommunal kontingent blir regnet ut slik:
Kontingent 2022: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4
Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.
Det er som regel at stort gap mellom estimert kommunal deflator og reell kommunal deflator. I
tillegg tar ikke kommunal deflator høyde for all kostnadsvekst i offentlig sektor, kun
lønnsveksten. Det betyr at vi hvert eneste år taper betydelige inntekter på bruk av feil
kommunal deflator og at vi ikke får kompensert for prisveksten på varer og profesjonelle
tjenester. Siste gang Ryfylke Friluftråd, sammen med Jæren Friluftsråd, sammen bad om en
direkte økning på kontingentnivå skjedde i 2013, fra 9,48 til 12,-. Vi vil, igjen sammen med Jæren
Friluftsråd sette i gang en prosess med sikte på å øke dagens kontingentnivå fra 15,4 til 19,-.
Argumentene for å øke kontingenten tar utgangspunkt i følgende driftsutfordringer:
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-

Kraftig vekst i alle energipriser.

-

Kraftig vekst i alle material og rekvisitakostnader.

-

Behov for universell utforming og annen tilrettelegging, øker behov for driftsmidler.

Sikring av nye områder som ikke kan løses ut med landbrukstakst, krever
spisskompetanse.
-

Generelt behov for flere ansatte.

-

Nødvendig vedlikehold/service på maskiner og utstyr.

-

En generelt svekket kontingent via feil nivå på deflator.

Nivå på driftsmidlene må aldri blandes sammen med prosjektstøtte som kommer fra stat, fylke
og andre eksterne støtteordninger. Driftskontingenten bidrar i svært liten grad til sikring,
tilrettelegging og større vedlikehold/skjøtsel.
Prioriterte investeringsprosjekter i 2023
Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og
eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over
eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle
potensialet i områdene våre. I løpet av 2023 vil derfor et av de viktigste tiltakene fremdeles være
å gå gjennom område for område, og vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging
for å optimalisere dette.
I 2023 vil vi prioritere 10 større prosjekter/driftstiltak:
-

Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg

-

Oppstart bestilling av ny arbeidsbåt.

-

Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger Turistforening.

-

Etablering av Frilager på Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.

-

Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.

-

Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.

-

Realisering av sikringsprosjektet.

-

Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende store prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2023
Vi ønsker å legge til rette i lønnsbudsjett for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært en
målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag, inkl. en
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læreplass. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler folk. Vi har nå
laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarer for driftsesongen 2023. Dette håper vi å
løse bl.a. annet gjennom et samarbeid med Brannvesenet om mannskap i sommersesongen.
Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder
som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon/formidling m.m.
Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode
resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så
forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal. Det er sannsynlig at Daglig
leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide
med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode
prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan
subsidiere driften.
Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til
vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien og energikrisen. Flyreiser
og fysiske møter er kraftig redusert. Dette tegner også til å bli en varig trend, som kan bidra til
en bedre økonomi.
Konsulentvirksomhet
Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne
mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og
investeringsprosjekter, advokatbistand og ulike sertifiseringer. Disse konsulentkostnadene
dekkes både over prosjekt (investering) og driftsbudsjettet.
Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold, vedlikehold og skjøtsel av områder; Kvitsøy,
Flørli, Dørvika, Vassøy, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy, Dalevågen og Lindøy.
AUs signaler til budsjettforberedelser:
Starte arbeid med justert medlemskontigent i samarbeid med Jæren Friluftsråd
Øke budsjett - drift av bil,båt og uteområder
Starte arbeidet med å rydde plass i budsjettet for en lærling.
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Drifts- og investeringsregnskap
Budsjett
2022

Regnskap

Budsjett
2023

Budsjett
2024

Budsjett
2025

Pr.31/12-21
Investeringsinntekter - prosjekt
Tilskudd prosjekt- fylket
Tilskudd prosjekt - staten
Tilskudd prosjekt - andre
Tilskudd prosjekt - spillmidler
Sum investeringsinntekter - prosjekt
Investeringskostnader - prosjekt
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift
Prosjektkostnader maskin- og utstyr overført fra drift
Egenandel lønnskostnad prosjekt

Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften
(inng. faktura)
Sum investeringskostnader - prosjekt
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1
Overført til prosjekter i arbeid 31/12
Driftsinntekter
Kontingent, kommuner
Kontingent, private
Fylkestilskudd - drift arealer/
veivedlikehold
Tilskudd - administrasjon
Tilskudd - Vestkystparken
Tilskudd drift - andre
Div. inntekter/leieinntekter båter/
Naturoppsyn
Sum driftsinntekter
Drift arealer
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier
(inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften
(inng. faktura)
Sum drift arealer
Lønn og sosiale kostnader
Lønn
Overtidslønn
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste
Feriepenger - avsatt til neste år
Forsikring og pensjon - ansatte
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto
4900

720000
600000
4175000
0
5495000
-827700

-695,000

-720,000

-740,000

-770,000

-179,361
-625,945
-6672423
-600000
-7,705,429
315288
-1,895,141
4858991
37020

4,480,000 4,635,000

4,800,000 4,970,000

109161
661000

1,040,000 1,070,000
597,000
615,000

1,100,000 1,135,000
633,000
652,000

2057000
700000

1,905,000 1,962,000
50,000
50,000

2,020,000 2,080,000
50,000
50,000

696950
9,120,122

500,000
400,000
8,572,000 8,732,000

400,000
400,000
9,003,000 9,287,000

-1210038

-350,000

-350,000

-350,000

-350,000

-350,000

-350,000

-350,000

-350,000

0
-1,210,039
-4107475
0
-178000
-474036

-4,350,000 -4,503,000 -4,660,000 -4,823,000
0
0
0
0
-100,000 -100,000
-100,000 -100,000
-522,000 -540,000
-559,000 -579,000

-956112
-674032
429439

-800,000
-701,000
300,000

-800,000
-725,000
300,000

-810,000
-750,000
300,000

-830,000
-776,000
300,000

827700

200,000

200,000

200,000

200,000
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Egenandel lønnskostnad prosjekt
Møtekostnader, gaver og lignende
Bedriftshelsetjeneste
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring
Sum lønn og sosiale kostnader
Kostnader lokalet
Drift- og vedlikehold lokalet
Andre driftskostnader
Kostnadsført utstyr
Arbeidsklær ansatte
Kurs, utdanning, opplæring

179,361
-130295
-35,648
-34454
-5,153,552

0
0
0
0
-50,000
-50,000
-50,000
-50,000
-30,000
-30,000
-30,000
-30,000
-20,000
-20,000
-20,000
-20,000
-6,073,000 -6,268,000 -6,479,000 -6,708,000

-253,360

-150,000

-155,000

-160,000

-165,000

-15222
-96,662
-46384

-100,000
-40,000
-75,000

-100,000
-40,000
-75,000

-105,000
-45,000
-75,000

-110,000
-45,000
-75,000

Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)

-18249
-251324
-100,816

-150,000
-270,000
-200,000

-150,000
-204,000
-200,000

-150,000
-212,000
-200,000

-150,000
-218,000
-200,000

Kontor- og adm.kostnader
Telefon og porto
Drift- og vedlikehold biler
Drift- og vedlikehold båter

-345749
-49586
-29273
-609210

-300,000
-40,000
-30,000
-890,000

-300,000
-40,000
-60,000
-930,000

-300,000 -300,000
-40,000
-40,000
-60,000
-60,000
-970,000 -1,000,000

Forsikringspremie biler/båter/maskiner/utstyr

-125934

-250,000

-258,000

-265,000

-273,000

625945
-600,000

800,000
0

800,000
0

800,000
0

800,000
0

-16600
-131827

-50,000
-145,000
0

-50,000
-149,000
0

-50,000
-153,000
0

-50,000
-158,000
0

Konferanse/ seminar - ansatt og styret

Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til
prosjekt 4910
Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Annonser- og markedsføring
Kontingent (FL,KS, andre)
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger
Avskrivninger
Driftsresultat
Finansielle poster
Renteinntekter
Renteutgifter/ gebyr
Tap aksjer
Resultat av finansielle poster
Resultat
Investeringer

-1,810,891
692,280
-627721
64,559

-1,740,000 -1,756,000 -1,825,000 -1,879,000
259,000
203,000
189,000
185,000
-840000
-840000
-840000
-840000
-581,000 -637,000
-651,000 -655,000

43

0

0

0

0

-9382
0
-9,339
55,220
-79005

-10,000
0
-10,000
-591,000

-10,000
0
-10,000
-647,000

-10,000
0
-10,000
-661,000

-10,000
0
-10,000
-665,000
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Sak 34
Saksnavn

Regnskap pr. 30. august 2022

Saksnummer

34

Sakstype

Orientering

Tema
Behandlingstidspunkt

09:25 varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter

Regnskap 2022.xlsx
11034_Balanse_2022_1-8.pdf

Saksbeskrivelse
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Drifts- og investeringsregnskap

Regnskap

Budsjett 2022

Pr.31/08-22
Investeringsinntekter - prosjekt
Tilskudd prosjekt- fylket
Tilskudd prosjekt - staten

Avvik
budsjett
0

0
0

0
0

Tilskudd prosjekt - andre
Tilskudd prosjekt - spillmidler

2,125,000
0

2,125,000
0

Sum investeringsinntekter - prosjekt
Investeringskostnader - prosjekt
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift

2,125,000

2,125,000
0
239,880

Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift
Egenandel lønnskostnad prosjekt

Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
Sum investeringskostnader - prosjekt
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1
Overført til prosjekter i arbeid 31/12

-455,120

-695,000

0
0

0
0

0
-4,178,934

0
-4,178,934

0
-4,634,054

0
-4,634,054

0
-2,509,054

0
-2,509,054

Driftsinntekter
Kontingent, kommuner

3,904,469

4,480,000

0
-575,531

Kontingent, private
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold

0
1,086,000

1,040,000

0
46,000

Tilskudd - administrasjon
Tilskudd - Vestkystparken

697,500
1,285,808

597,000
1,905,000

100,500
-619,192

Tilskudd drift - andre
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn
Sum driftsinntekter

0
266,056
7,239,833

50,000
500,000
8,572,000

-50,000
-233,944
-1,332,167

Drift arealer
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)

-691,021

-350,000

0
-341,021

Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
Sum drift arealer

0
-691,021

-350,000

0
-341,021

-2,535,315

-4,350,000

0
1,814,685

0
-5,236

0
-100,000

0
94,764

Feriepenger - avsatt til neste år
Forsikring og pensjon - ansatte

-340,213
-592,801

-522,000
-800,000

181,787
207,199

Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger

-421,441
106,677

-701,000
300,000

279,559
-193,323

Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900
Egenandel lønnskostnad prosjekt

455,120
0

200,000
0

255,120
0

Møtekostnader, gaver og lignende
Bedriftshelsetjeneste
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring

-35,055
-10
-1,307

-50,000
-30,000
-20,000

14,945
29,990
18,693

-3,369,581

-6,073,000

2,703,419
0

-228,329

-150,000

-78,329
0

-10,126
-8,165

-100,000
-40,000

89,874
31,835

Konferanse/ seminar - ansatt og styret

-1,000
-133,398

-75,000
-150,000

74,000
16,602

Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)

-159,109
-142,394

-270,000
-200,000

110,891
57,606

Kontor- og adm.kostnader
Telefon og porto

-333,510
-19,166

-150,000
-40,000

-183,510
20,834

Drift- og vedlikehold biler
Drift- og vedlikehold båter

-13,956
-567,200

-30,000
-445,000

16,044
-122,200

Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr
Egenandel maskin/utstyr prosjekt

-339,442
0
0

-250,000
800,000
0

-89,442
-800,000
0

Annonser- og markedsføring
Kontingent (FL,KS, andre)

-26,065
-230,269

-50,000
-145,000

23,935
-85,269

Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

0
-1,983,800

0
-1,145,000

0
-838,800

Driftsresultat før avskrivninger
Avskrivninger

967,102
0

854,000
-840000

113,102
840,000

Driftsresultat
Finansielle poster

967,102

14,000

953,102
0

Renteinntekter
Renteutgifter/ gebyr

0
-5,248

0
-10,000

0
4,752

Tap aksjer
Resultat av finansielle poster

0
-5,248

0
-10,000

0
4,752

961,854

4,000

957,854
0

Lønn og sosiale kostnader
Lønn
Overtidslønn
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste

Sum lønn og sosiale kostnader
Kostnader lokalet
Drift- og vedlikehold lokalet
Andre driftskostnader
Kostnadsført utstyr
Arbeidsklær ansatte
Kurs, utdanning, opplæring

Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910

Resultat
Investeringer
NB! Regnskapet er ikke riktig periodisert.

(på kostnadssiden gjelder det hovedsakelig pensjonspremier og forsikringer. Inntekt kontingent kommuner gjelder for hele året)
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Firma : Ryfylke Friluftsråd
Org.nr : 974247178

Balanse

Periode

Konto

Navn

1-8 2022

Inng saldo

Saldo i perioden

Saldo

2 565 343,00

0,00

2 565 343,00

Eiendeler
Anleggsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
1100

Driftsbygg

1120

Parsell gnr.185,bnr.2 (Suldal)

1180

Nytt kaianlegg

1190

Innredning av kontor/lager

Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

50 000,00

0,00

50 000,00

454 401,00

0,00

454 401,00

18 058,00

0,00

18 058,00

3 087 802,00

0,00

3 087 802,00

651 618,26

-56 606,47

595 011,79

Transportmidler, inventar, maskiner o l
1227

Motor/ny båt

1241

Arbeidsmaskiner

13 769,00

0,00

13 769,00

1245

2 stk Rider R214TC

16 741,00

0,00

16 741,00

1247

Traktor 2520 JD m/bøyle

11 600,00

0,00

11 600,00

1248

Mobile toaletter (avskr.5 år)

4 040,00

0,00

4 040,00

1249

Toalett peisaren (avskr.20 år)

210 477,00

0,00

210 477,00

1250

Henger til dyretransport

4 472,00

0,00

4 472,00

1290

Solskjerming

22 648,20

0,00

22 648,20

1298

Aktiverte prosjekter

763 584,00

0,00

763 584,00

1 698 949,46

-56 606,47

1 642 342,99

Sum Transportmidler, inventar, maskiner o l
Finansielle anleggsmidler
1380

Aksjer i Reisemål Ryfylke AS

1 000,00

0,00

1 000,00

1390

Innskuddskapital

49 000,00

0,00

49 000,00

Sum Finansielle anleggsmidler

50 000,00

0,00

50 000,00

4 836 751,46

-56 606,47

4 780 144,99

107 500,00

-81 205,00

26 295,00

12 671,18

0,00

12 671,18

904 787,00

-904 787,00

0,00

1 024 958,18

-985 992,00

38 966,18

0,00

-35 625,90

-35 625,90

Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
1500

Kundefordringer

1571

Reiseforskudd

1579

Andre kortsiktige fordringer

Sum Kortsiktige fordringer
Merverdiavgift, opptjente offentlige til
2700

Utg.merverdiavgift 25%

2710

Inng.merverdiavgift 25%

169,60

1 473 046,38

1 473 215,98

2712

Inng.merverdiavgift 8%

0,00

8 297,68

8 297,68

2740

Oppgjør merverdiavgift

2 291 462,72

-2 213 691,00

77 771,72

2 291 632,32

-767 972,84

1 523 659,48

92 341,67

-68 937,49

23 404,18

92 341,67

-68 937,49

23 404,18

Sum Merverdiavgift, opptjente offentlige til
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l
1742

Forskuddsbetalte kostnader

Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o
Kontanter, bankinnskudd og lignende
1920

Bank 9011.05.09390

7 859 789,97

1 928 522,83

9 788 312,80

1930

Bank 3201.33.92772

43,00

0,00

43,00

1940

Bank 3201.39.72450

12 679,67

0,00

12 679,67

1950

Bank 9011.05.17741 (skattetrekk)

197 994,58

911 279,00

1 109 273,58

8 070 507,22

2 839 801,83

10 910 309,05

11 479 439,39

1 016 899,50

12 496 338,89

Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende
Sum Omløpsmidler
Joakim Svensen
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Firma : Ryfylke Friluftsråd
Org.nr : 974247178

Balanse

Periode

Konto

Navn

1-8 2022

Inng saldo

Saldo i perioden

Saldo

16 316 190,85

960 293,03

17 276 483,88

Eiendeler
Sum Eiendeler

Joakim Svensen

07.09.2022 08:11
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Firma : Ryfylke Friluftsråd
Org.nr : 974247178

Balanse

Periode

Konto

Navn

1-8 2022

Inng saldo

Saldo i perioden

Saldo

-5 384 271,93

0,00

-5 384 271,93

-100 000,00

0,00

-100 000,00

-62 418,00

0,00

-62 418,00

-316 149,00

0,00

-316 149,00

-9 392 229,45

-3 101 720,00

-12 493 949,45

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital
2000

Egenkapital

2020

Reservefond

2030

Maskin og utstyrsfond

2040

Bryggefond

2050

Båtfond

2060

Toalettfond

-210 766,00

0,00

-210 766,00

2070

Driftsbyggfond

-427 950,66

0,00

-427 950,66

2090

Årets resultat

-6 095,29

1 736 213,49

1 730 118,20

-15 899 880,33

-1 365 506,51

-17 265 386,84

-15 899 880,33

-1 365 506,51

-17 265 386,84

-31 063,00

0,00

-31 063,00

2 343 229,00

0,00

2 343 229,00

-702 900,00

0,00

-702 900,00

1 609 266,00

0,00

1 609 266,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

1 609 266,00

250 000,00

1 859 266,00

-841 647,65

732 307,81

-109 339,84

-841 647,65

732 307,81

-109 339,84

-263 144,00

-851 079,00

-1 114 223,00

8 989,00

-11 040,00

-2 051,00

-23 831,50

0,00

-23 831,50

-277 986,50

-862 119,00

-1 140 105,50

0,00

452,83

452,83

-194 958,25

-34 825,00

-229 783,25

-6 618,00

30 557,00

23 939,00

-61 684,69

-6 981,00

-68 665,69

-263 260,94

-10 796,17

-274 057,11

-336 860,58

Sum Egenkapital
Sum Egenkapital
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
2180

Avsatt til veivedlikehold

2190

Overført fra prosjekter

2199

Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter

Sum Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
2301

Lån til Frilager

Sum Annen langsiktig gjeld
Sum Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2400

Leverandørgjeld

Sum Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
2600

Skyldig skattetrekk

2650

Trukket fagforeningskontingent

2690

Andre trekk

Sum Skattetrekk og andre trekk
Skyldig offentlige avgifter
2711

Inng.merverdiavgift 15%

2770

Skyldig arbeidsgiveravgift

2780

Pål. arb.giv.avg. avs. feriep.

2785

Påløpt arb.g.avg. av påløpte feriep

Sum Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
2940

Påløpne feriepenger

-504 081,42

167 220,84

2961

Påløpne kostnader

-138 600,00

128 600,00

-10 000,00

-642 681,42

295 820,84

-346 860,58

-2 025 576,51

155 213,48

-1 870 363,03

-16 316 190,84

-960 293,03

-17 276 483,87

Sum Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

Joakim Svensen

07.09.2022 08:11
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Sak 35
Saksnavn

Friluftsrådene målt mot bærekraftsmålene

Saksnummer

35

Sakstype
Tema
Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter

Friluftsråd og bærekraft.docx

Saksbeskrivelse
Det har lenge vært et ønske å dokumentere friluftsrådenes arbeid målt opp mot alle
bærekraftplakaten. Resultatet av dette arbeidet, kombinert med vår godkjenning som
Miljøfyrtårnsbedrif, gjør oss sikre på at vi er på rett vei i vårt arbeid for det enkle friluftsliv, en
ren natur, god folkehelse og gode opplevelser i et rikt kulturmiljø og en natur med et sterkt
biologisk mangfold.
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Friluftsråd og bærekraft
De fleste medlemskomkommuner i Ryfylke Friluftsråd legger FNs bærekraftsmål til grunn når
de utarbeider nye kommuneplaner.

Som friluftsråd kan vi bygge opp under kommunenes arbeid med bærekraftsmålene på flere
områder områder. Friluftsrådenes Landsforbund har gitt innspill til handlingsplan for
bærekraftsarbeidet i Norge og mener at friluftsliv kan spille en vesentlig rolle i gjennomføring
av flere av målene. Gjennom allemannsretten, god tilgang til naturområder og en levende
friluftslivstradisjon har friluftsliv en unik posisjon i norske samfunn som bør utnyttes.

Konkrete innspill fra FL:
Bærekraftmål 3. GOD HELSE:
Friluftsliv har stor betydning for folks psykiske og fysiske helse, og bidrar til utjevning av
forskjeller i helse. Viktige kriterier og mål bør knyttes til folks tilgang til nærfriluftsområder og
omfang av friluftslivsaktivitet. FL oppfordrer regjeringen til å styrke friluftslivsarbeidet som et
viktig ledd i arbeidet med å følge opp bærekraftmål 3.
Bærekraftmål 4. GOD UTDANNING:
Bruk av naturen som læringsarena er viktig for å gjøre undervisningen praktisk og
virkelighetsnær der elevene kan ta alle sanser i bruk. For å skape forståelse for menneskets
avhengighet av naturen og nødvendigheten av bærekraftig samfunnsutvikling er naturkontakt
etter vår oppfatning en forutsetning. FL ber regjeringen legge til rette for at naturen i større
grad tas i bruk som aktivitetsområde og læringsarena i skole og barnehage. Det trengs her
kompetanseheving for lærere og barnehageansatte.
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Bærekraftmål 6. RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD:
Viktige deler av friluftslivet, som bading og fiske, er avhengig av god vannkvalitet, og det er
behov for ordnede sanitærforhold ved badeplasser og utfartsområder både av hensyn til
friluftslivet og for å forhindre forsøpling og forurensing. FL ber regjeringen styrke arbeidet
med oppfølging av vanndirektivet med de mål og indikatorer det innebærer.
Bærekraftmål 10. MINDRE ULIKHET:
Friluftsliv er en sosialt utjevnende aktivitet og er den aktiviteten som utøves av flest
nordmenn på tvers av alle sosiale grupper. Allemannsretten, god tilgang til natur og en
levende friluftslivstradisjon er grunnpilarer i friluftslivet i Norge og gjør at alle har tilgang til
gratis naturopplevelser. FL mener derfor det er viktig at friluftslivsarbeidet styrkes, jfl
bærekraftmål 3 om god helse. Vi vil også påpeke viktigheten av at friluftslivsaktivitet kan
tilbys gratis eller til lav pris. Så lenge de økonomiske ulikhetene er slik at en del barn ikke
kan ta del i alminnelige friluftslivsaktiviteter, er støtte rettet mot lavinntekts familier viktig.

Landskonferansen for friluftsliv 2022 hadde FNs bærekraftsmål og friluftsliv som hovedtema.
I løpet av konferansen ble det jobbet med flere spørsmål rundt temaet. Blant annet ble det
sett på hvordan en kan jobbe for å redusere friluftslivets fotavtrykk og hvordan friluftslivet kan
få ut sitt fulle potensial som en del av løsningen i form av å være en viktig arena og en
pådriver for holdninger og løsninger i tråd med bærekraftig utvikling og den reelle grønne
omstillingen vi står ovenfor. En oppsummering fra dette arbeidet ble:

Fritidsbolig
- Regulering av utbygging, fortetting, legge til rette for dele-løsninger
- Økonomiske incitament for utleie av privathytter
- Arealplanlegging – gode prosesser – arealregnskap
- Bærekraftssjekk på tilskudd
Forbruk
- Fremme det enkle friluftslivet som verdifullt.
- Redefinere friluftslivet med fokus på det enkle, gleden og naturopplevelsen.
- Fremme en delingskultur og kollektive løsninger
- Fremme utstyrsutlån – BUA/Frilager -både opprette flere steder og reklamere/
spre kunnskap om utstyrsutlån
- Fikse alt, alltid
- Fjerne moms på reparasjon
- Være gode eksempler selv
Ferdsel/forflytning
- Reise mindre
- Øke statusen for nærfriluftslivet.
- Synligjøre verdien av nærnatur, for livskvalitet, folkehelse, bolyst, tilhørighet,
osv.
- Nærturer, tilrettelegge nært.
- Gode arealplaner som ivaretar nærnatur er viktig.
- Alltid tenke transport i alt vi gjør!
- Gjenoppdage nyttefriluftslivet med høsting/sanking
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-

Bærekraftig besøksforvaltning/turisme/reiselivets bruk av natur –
fellesgodefinansiering
Også fokusere på båter (motor/seil)

Forandring
- Vi må lage nye fortellinger hvor gleden og naturopplevelsen er i fokus, ikke
utstyr.
- Kommunikasjon, inspirasjon blir viktige innsatsområder
- Holdningsskapende arbeid om friluftslivets fotavtrykk og løsninger
- Øke statusen til nærfriluftslivet gjennom aktiv bruk av some
- OPS, tverrsektorielt samarbeid (bærekraftsmål 17)
- Inkludering også tenke over at utstyr kan skape skiller -gå i dongeribukse på
tur selv, prioritere mangfold i aktiviteter/mat
Konklusjon: vi løser veldig mange av problemene med en fortsatt satsing på
nærfriluftslivet. Det krever gode arealplaner fra kommunenes side, bedre
tilrettelegging og at organisasjoner fremmer og fremsnakker det enkle og nære
friluftslivet, både personlig, i sosiale medier og i arrangement – NB! Hva med flere
bilder av vanlige folk i vanlige klær i vanlig natur?
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Sak 36
Saksnavn

Protokoll fra Friluftsrådenes Landsforbund Årsmøte
2022

Saksnummer

36

Sakstype

Orientering

Tema

Organisasjon

Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter

Dagsorden med vedlegg.pdf
Uttalelse Friluftslivstilbudet for barn og unge må styrkes.pdf
Protokoll.pdf

Saksbeskrivelse
Vedlagt ligger protokoll og andre dokumenter fra Friluftsrådenes Landsforbund sitt Årsmøte
2022
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Sak 37
Saksnavn

Referat fra styremøte - Vestkystparken 17. august
2022

Saksnummer

37

Sakstype
Tema
Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig
Dokumenter

Saksliste styremøte 17. august 2022.docx
Referat styremøte 17. august 2022.docx
Vedlegg 2 - Fordeling driftstilskot 2022 og fordelingsnøkkel.XLSX
Program VKP studietur Shetland.pdf

Saksbeskrivelse
I forbindelse med studietur til Shetland ble det avholdt styremøte. Saksliste og referat er
vedlagt. I tillegg er det lagt ved en uferdig redegjørelse for utfordringene med økte
driftskostnader for friluftsrådene i Vestkystparken.
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

Saksliste for styremøte i Vestkystparken 17. august 2022:
Godkjenning av innkallelse og saksliste.
Godkjenning av referat fra styremøte 30. mars 2022.
Sak 9/2022: Økende driftskostnader
I styremøtet den 30. Mars 2022 vedtok styret at “... problemstillingen
rundt økende driftskostnader løftes opp i Vestkystparkens arbeid med
politisk påvirkning og at det utferdiges et skriv til bruk i dette arbeid.”
Skrivet skulle sendes ut i etterkant av møtet. Dette har ikke skjet, pga.
flere andre oppgaver har måtte prioriteres. Skrivet legges derfor fra for
styret nå til diskusjon og godkjenning (vedlegg 1).
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner skriv om økende driftskostnader (vedlegg 1) for
Vestkystparken og friluftsrådene og stiller seg bak at dette brukes i det
politiske påvirkningsarbeid.

Sak 10/2022: Gjennomføring av sikringsseminar
Vestkystparken har tidligere gjennomført seminar om sikring for
kommunene med stor suksess. Det er nå to år siden siste seminar ble
gjennomført digitalt og styret må vurdere om de ønsker at
Vestkystparken skal gjennomføre et sikringsseminar i år og evt.
hvordan.
Sikring er viktig for å beskytte viktige natur- og friluftslivsområder. Et
nytt digitalt seminar vil har større effekt og kunne tiltrekke flere viktige
støttespillere. SU anbefaler at gjennomføres et digitalt seminar senest i
november etter modell fra seminaret for to år siden.
Forslag til vedtak:
Vestkystparken skal gjennomføre et digitalt seminar senest i november
etter modell fra seminaret for to år siden. Sekretariatet er ansvarlig for
gjennomføringen, men med hjelp fra friluftsrådene og
fylkeskommunene.

POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

BESØKSADRESSE
Arkitekt Echoffsgt.1
Stavanger

E-POST: firmapost@rogfk.no

TELEFON
51 51 66 00

TELEFAKS
51 51 68 90

BANKGIRO: 3201.05.50520

INTERNETT: www.rogfk.no
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

Sak 11/2022: Vestkystparken som organisasjon
Vestkystparken er i dag et samarbeidsforum og er derfor ikke et juridisk
objekt, dvs. at Vestkystparken ikke kan være part i en juridisk avtale.
Dette har fungert til nå, men er blitt problematisert i det seneste bl.a. i
søknadsprosessen til prosjektet om persontelling, hvor Vestkystparken
ikke kunne stå som partner i søknaden og i forbindelse med
oppgradering av Vestkystparken.no, hvor Asplan Viak som skal drifte
hjemmesiden ønsker en avtale om drift og service og Vestkystparken
ikke selv kan stå på en slik avtale.
Dette har reist spørsmålet om Vestkystparken skal opprettes som egen
organisasjon.
SU anbefaler at det settes gang i et arbeide med å vurdere fordeler og
ulemper ved å opprette Vestkystparken som egen organisasjon med
henblikk på at styret skal ta en avgjørelse.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at SU setter i gang et arbeide med å vurdere fordeler og
ulemper ved å opprette Vestkystparken som egen organisasjon. Sak
om opprettelse av Vestkystparken som egen organisasjon legges frem
for styret i løpet av 2023.
Sak 12/2022: Vurdering av fordelingsnøkkelen
Ifølge Vestkystparken samarbeidsavtale skal fordelingensnøkkelen ta
opp til evaluering en gang innenfor fireårs-perioden og justeres etter
behov. Siste evaluering var i 2018 og siden den gang har
Vestkystparken blitt utvidet med Fjordene Friluftsråd.
Styret må vurdere de fire elementer i fordelingsnøkkelen: Grunnbeløp,
Folketall, Antall områder og Budsjett, og om det er hensiktsmessig å ta
Fjordene Friluftsråd inn i fordelingsnøkkelen nå.
Fjordene Friluftsråd er relativt nylig opprettet som skjærgårdstjeneste
og ble skjærgårdstjeneste på litt andre premisser enn Dalane, Ryfylke,
og Vest gjorde. Fjordenes fokus som skjærgårdstjeneste legger mer på
tiltak mot og rydding av marinforsøpling, mens de andres fokus legger
mer på tilrettelegging og drift av sjønære friluftslivsområder. Hvilket
betyr det er noen fundamentale forskjeller i skjærgårdstjeneste driften
som ikke tas høyde for i dagens fordelingsnøkkel.
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Jæren Friluftsråd er også en del av Vestkystparken, men har ikke
skjærgårdstjeneste og får derfor ikke del i midlene til
skjærgårdstjenesten, fordelt via fordelingsnøkkelen. Jæren får i stedet
et eget tilskudd.
SU anbefaler at fordelingsnøkkelen beholdes som den er og at
Fjordene Friluftsråd inntil vider fortsatt får tildelt sitt tilskudd til
skjærgårdstjeneste utenom fordelingsnøkkelen.
Fordelingsnøkkelen er vedlagt i vedlegg 2.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at fortsette med fordelingsnøkkelen slik den er i dag og at
Fjordene Friluftsråd fortsatt får tildelt sitt tilskudd til skjærgårdstjeneste
utenom fordelingsnøkkelen.
Sak 13/2022: Eventuelt

Orienteringssaker:
O-sak 6/2022: Ny brosjyre
Orientering om arbeidet med ny brosjyre.
O-sak 7/2022: Status for prosjektet om persontelling
Orientering om prosjektsamarbeidet med Universitet i Stavanger om
persontelling.
O-sak 8/2022: Studietur til Shetland 2022
Orientering og praktisk om studieturen.
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MØTEREFERAT
Referat fra:
Møteleder:

Styre møte i
Vestkystparken
Nils Haugland

Møtedato: 17.08.22

Tid:

09:00 - 11:00

Møtested: Crown Plaza
Aberdeen
Airport
Ref.dato: 01.09.22

Dok. Nr.:

Referent:

Thorsten Gøtterup

Deltakerer:

Anders Ege (Dalane Friluftsråd), Anders Søyland (Hordaland fylkeskommune), Arlene
Oddbjørg Vågene (Fjordane Friluftsråd), Bjarte Engevik (Fjordane Friluftsråd), Britt
Karen Spjeld (Vestland fylkeskommune), Dag Seter (Bergen og Omland friluftsråd),
Hans Olav Sandvoll (Ryfylke friluftsråd), Heidi Bjerga (Jæren Friluftsråd), Henry
Tendenes (Rogaland fylkeskommune), Kolbjørn Pedersen (Ryfylke Friluftsråd), Lillian
Vangberg (Bergen og Omland friluftsråd), Nils Bernt Stråtveit (Friluftsrådet Vest), Nils
Haugland (Vestland fylkeskommune), Knut-Arild Sørensen (Friluftsrådet Vest), Per
Frode Sandal (Dalane friluftsråd), Steinar Eldøy, (Rogaland Fylkeskommune), Thorsten
Gøtterup (Rogaland fylkeskommune), Øystein Dahle (Jæren friluftsråd)

Forfall:
Kopi til:

Referat for styremøte i Vestkystparken 17. august 2022:
Godkjenning av innkallelse og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Gjennomgang av referat fra styremøte 30. mars 2022.
Det var ingen merknader til referatet.
Sak 9/2022: Økende driftskostnader
I styremøtet den 30. Mars 2022 vedtok styret at “... problemstillingen
rundt økende driftskostnader løftes opp i Vestkystparkens arbeid med
politisk påvirkning og at det utferdiges et skriv til bruk i dette arbeid.”
Skrivet skulle sendes ut i etterkant av møtet. Dette har ikke skjet, pga.
flere andre oppgaver har måtte prioriteres. Skrivet legges derfor fra for
styret nå til diskusjon og godkjenning (vedlegg 1).
Styret var generelt enig i at skrivet må kortes ned og det må tilføyes
konkrete tall for å få en større grad av realisme. Skrivet bør i tillegg
spisses mot politikere lokalt og nasjonalt, evt. med forskjellig ordlyd
tilpasset mottaker.
Det ble mer overordnet kommentert at Vestkystparken og friluftsrådene
må tenke nytt og se mer utenfor stat og kommune for finansiering.
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Vedtak:
Styret godkjenner skriv om økende driftskostnader (vedlegg 1) for
Vestkystparken og friluftsrådene og stiller seg bak at dette brukes i det
politiske påvirkningsarbeid.
Styret ber SU komprimere og konkretisere skrivet basert på innspill fra
møtet og komme tilbake med et nytt forslag senest ved utgangen av
september.

Sak 10/2022: Gjennomføring av sikringsseminar
Vestkystparken har tidligere gjennomført seminar om sikring for
kommunene med stor suksess. Det er nå to år siden siste seminar ble
gjennomført digitalt og styret må vurdere om de ønsker at
Vestkystparken skal gjennomføre et sikringsseminar i år og evt.
hvordan.
Sikring er viktig for å beskytte viktige natur- og friluftslivsområder. Et
nytt digitalt seminar vil har større effekt og kunne tiltrekke flere viktige
støttespillere. SU anbefaler at gjennomføres et digitalt seminar senest i
november etter modell fra seminaret for to år siden.
Vedtak:
Vestkystparken skal gjennomføre et digitalt seminar senest i november
etter modell fra seminaret for to år siden. Sekretariatet er ansvarlig for
gjennomføringen, men med hjelp fra friluftsrådene og
fylkeskommunene.

Sak 11/2022: Vestkystparken som organisasjon
Vestkystparken er i dag et samarbeidsforum og er derfor ikke et juridisk
objekt, dvs. at Vestkystparken ikke kan være part i en juridisk avtale.
Dette har fungert til nå, men er blitt problematisert i det seneste bl.a. i
søknadsprosessen til prosjektet om persontelling, hvor Vestkystparken
ikke kunne stå som partner i søknaden og i forbindelse med
oppgradering av Vestkystparken.no, hvor Asplan Viak som skal drifte
hjemmesiden ønsker en avtale om drift og service og Vestkystparken
ikke selv kan stå på en slik avtale.
Dette har reist spørsmålet om Vestkystparken skal opprettes som egen
organisasjon.
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SU anbefaler at det settes gang i et arbeide med å vurdere fordeler og
ulemper ved å opprette Vestkystparken som egen organisasjon med
henblikk på at styret skal ta en avgjørelse.
Vedtak:
Styret vedtar at SU setter i gang et arbeide med å vurdere fordeler og
ulemper ved ulike organisasjonstyper opp mot eksisterende
organisering. Sak om eventuell prosess for opprettelse av
Vestkystparken som egen organisasjon legges frem for styret på
ekstraordinært digitalt styremøte i løpet av høsten 2022.
Sak 12/2022: Vurdering av fordelingsnøkkelen
Ifølge Vestkystparken samarbeidsavtale skal fordelingensnøkkelen ta
opp til evaluering en gang innenfor fireårs-perioden og justeres etter
behov. Siste evaluering var i 2018 og siden den gang har
Vestkystparken blitt utvidet med Fjordene Friluftsråd.
Styret må vurdere de fire elementer i fordelingsnøkkelen: Grunnbeløp,
Folketall, Antall områder og Budsjett, og om det er hensiktsmessig å ta
Fjordene Friluftsråd inn i fordelingsnøkkelen nå.
Fjordene Friluftsråd er relativt nylig opprettet som skjærgårdstjeneste
og ble skjærgårdstjeneste på litt andre premisser enn Dalane, Ryfylke,
og Vest gjorde. Fjordenes fokus som skjærgårdstjeneste legger mer på
tiltak mot og rydding av marinforsøpling, mens de andres fokus legger
mer på tilrettelegging og drift av sjønære friluftslivsområder. Hvilket
betyr det er noen fundamentale forskjeller i skjærgårdstjeneste driften
som ikke tas høyde for i dagens fordelingsnøkkel.
Jæren Friluftsråd er også en del av Vestkystparken, men har ikke
skjærgårdstjeneste og får derfor ikke del i midlene til
skjærgårdstjenesten, fordelt via fordelingsnøkkelen. Jæren får i stedet
et eget tilskudd.
SU anbefaler at fordelingsnøkkelen beholdes som den er og at
Fjordene Friluftsråd inntil vider fortsatt får tildelt sitt tilskudd til
skjærgårdstjeneste utenom fordelingsnøkkelen.
Fordelingsnøkkelen er vedlagt i vedlegg 2.
Det ble anbefalt at fordelingsnøkkelen og særlig oppsettet av
fordelingen forenkles og gjøres mer oversiktlig i fremtiden. I tillegg må
tildelingen utenfor fordelingsnøkkelen til Jæren og Fjordene Friluftsråd
fremgå i samme tabell som tildelingene etter fordelingsnøkkelen.
Vedtak:
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Styret vedtar at fortsette med fordelingsnøkkelen slik den er i dag og at
Fjordene Friluftsråd fortsatt får tildelt sitt tilskudd til skjærgårdstjeneste
utenom fordelingsnøkkelen.
Sak 13/2022: Eventuelt

O-sak 9/2022: Vestkystparkens økonomi
Dag Seter fra Bergen og Omland Friluftsråd, som forvalter |
Vestkystparkens økonomi, orienterte om at vestkystparkens økonomi er
god og budsjettet for 2022 så langt er holdt. Vedlagt er regnskapet for
Vestkystparken så langt i år (Vedlegg 3).

Orienteringssaker:
O-sak 6/2022: Ny brosjyre
Arbeidet er blitt litt forsinket, men kart, tekst, logo og bilder er sendt til
grafikerne og de har sendt et forslag. Det er stadig behov for å tilpasse
kartet for å få hele Vestkystparken med og sikre brukbar informasjon.
O-sak 7/2022: Status for prosjektet om persontelling
Prosjektet fikk dessverre ikke innvilget de søknader som ble sendt inn
på våren, med fikk tilbakemelding om at søknaden var god, men for
kommersiell og kanskje ikke til helt riktig ordning. Det er imidlertid
mulighet til å søke på nytt med justerte søknader tilpasset ordningene
bedre og på andre ordninger med frist i september.
Truls Engström (UiS) vil jobbe med søknadene og sende over papirene
før et arbeidsmøte med SU den 29. august.
O-sak 8/2022: Studietur til Shetland 2022
Thorsten delte ut program og orienterte kort om turen.
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Tildeling og fordeling for 2022

Tildeling:
Vestland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Delsum
Statlege midlar utbetalt av Vestland Fylkeskommune
Totalsum

** Rogaland fylkeskommune gir kr. 340 000,- i tilskot til Jæren friluftsråd.
Sekretariatet fordeler dei regionale (og statleg) driftsmidlane etter ein fordelingsmodell vedteken av styret i
Vestkystparken 30. august 2018.
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Fordeling:
kr
kr

2,000,000 *
1,244,000 **

Fellesutgifter
Delsum

kr

3,244,000
Fordeling til friluftsråda

kr

5,840,000

kr

9,084,000

Grunnbeløp
kr
25,000
Fylkeskommunal fordeling:
Bergen og Omland Friluftsråd
Friluftsrådet Vest
Ryfylke Friluftsråd
Dalane Friluftsråd
Fjordane Friluftsråd
Delsum

Statslig fordeling:
Bergen og Omland Friluftsråd
Friluftsrådet Vest
Ryfylke Friluftsråd
Dalane Friluftsråd
Fjordane Friluftsråd
Delsum

Prosent sats
46.879 %
18.372 %
28.114 %
2.593 %
4.042 %
100.000 %

Prosent sats
46.879 %
18.372 %
28.114 %
2.593 %
4.042 %

Fordelt totalsum
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kr

350,000

kr

350,000

Tildeling 2022
kr
1,323,090
kr
533,727
kr
803,472
kr
96,795
kr
136,916
kr

2,894,000 kr 2,534,000

Tildeling 2022
kr
2,737,756
kr
1,072,937
kr
1,641,848
kr
151,421
kr
236,038
kr
5,840,000
kr

Tildelt 2021
kr 1,194,755
kr
486,678
kr
761,275
kr
91,292

Tildelt 2021
kr 2,056,924
kr
811,824
kr 1,294,683
kr
116,569
kr 4,280,000

9,084,000 kr 7,174,000
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Fordelingsnøkkel 2022 (vedteken 30. august 2018)
Folketall 1/3
Prosent
BOF
Vest
Ryfylke
Dalane

444,635
162,543
289,660
24,108

Sum

920,946

Områder
1/3
Budsjett
1/3
Fordeling
Ren sjødrift
Kombi Vektet sum Prosent
Prosent
Prosent
Vekt 1 Vekt 0.5
48.280 %
99
123
160.5
50.235 %
12,958,000
47.388 %
48.634 %
17.650 %
40
40
60.0
18.779 %
5,700,000
20.845 %
19.091 %
31.452 %
79
13
85.5
26.761 %
8,054,505
29.456 %
29.223 %
2.618 %
13
1
13.5
4.225 %
631,950
2.311 %
3.051 %
1

231

177

320

1

27,344,455

1

1

Folketall 1/3
Prosent
BOF
Vest
Ryfylke
Dalane
Fjordane

444,635
162,543
289,660
24,108
41,106

Sum

962,052

Områder
1/3
Budsjett
1/3
Fordeling
Ren sjødrift
Kombi Vektet sum Prosent
Prosent
Prosent
Vekt 1 Vekt 0.5
46.217 %
99
123
160.5
50.156 %
12,958,000
44.265 %
46.879 %
16.895 %
40
40
60.0
18.750 %
5,700,000
19.471 %
18.372 %
30.109 %
79
13
85.5
26.719 %
8,054,505
27.514 %
28.114 %
2.506 %
13
1
13.5
4.219 %
308,500
1.054 %
2.593 %
4.273 %
5
1
0.5
0.156 %
2,253,000
7.696 %
4.042 %
1

236

178

320

1

29,274,005

1
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VESTKYSTPARKEN
STUDIETUR

SHETLAND
17. august – 19. august
2022
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Program:
Onsdag 17. august 2022
Kl. 07:45 Fly avgang Bergen
Kl. 08:05 Fly ankomst Aberdeen

Kl. 08:05 Fly avgang Stavanger
Kl. 08:20 Fly ankomst Aberdeen

Kl. 09:00 Styremøte på Crowne Plaza Aberdeen Airport
Kl. 11:00 Lunsj på Crowne Plaza Aberdeen Airport
Kl. 14:15 Fly avgang Aberdeen Airport
Kl. 15:15 Fly ankomst Sumburgh Airport
Kl. 15:45 Buss til St. Ninian
Kl. 16:15 Ankomst St. Ninian
Kl. 17:45 Buss til hotellet
Kl. 18:15 Innkvartering Glen
Orchy House
Kl. 19:00 Middag på No 88
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Torsdag 18. august 2022
Kl. 08:00 Frokost
Kl. 08:45 Gå til Shetland Islands Council
Kl. 09:00 Besøk hos Shetland Islands Council
- Outdoor Access
- Core Paths Plan
- Public Rights of Way
Kl. 10:30 Buss til Ness of Sound
Kl. 10:45 Tur runt Ness of Sound v. Shetland Islands Council
Kl. 12:00 Buss til Scallway
Kl. 12:30 Lunsj på Da Haaf Restaurant
Kl. 13:30 The University of the Highlands and
Islands Shetland
- Shetland Islands Regional Marine Plan
Kl. 15:00 Gå til Scalloway Museum
Kl. 15:15 Omvisning på Scalloway Museum
Kl. 16:15 Buss til Lerwick
Kl. 16:45 Fri lek i Lerwick
Kl. 19:00 Middag på Fjarå Coffee
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Fredag 19.august
Kl. 08:00 Frokost
Kl. 09:15 Gå til NatureScot (gåtur på
ca. 15 min)
Kl. 09:30 NatureScot
Kl. 10:45 Hente matpakker, Faerdie meat shetland
Kl. 11:00 Buss til Sumburgh
Head Lighthouse
Kl. 12:00 Sumburgh Head
Lighthouse, Visitor
Center and Nature
Reserve
Kl. 12:30 Tur langs kysten til Jarlshof (gåtur på ca. 60 min.)
Kl. 14:00 Jarlshof
Kl. 14:45 Bus til Sumburgh
Airport
Kl. 15:00 Bus til Glen Orchy
House
Kl. 16:00 Fly avgang Sumburgh Airport

Turleder:

Thorsten Gøtterup
Astrid Larsen

+47 934 83 416
+47 975 52 231
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Sak 38
Saksnavn

Eventuelt

Saksnummer

38

Sakstype

Orientering

Tema

Organisasjon

Behandlingstidspunkt

30 min

Saksansvarlig
Dokumenter
Saksbeskrivelse
- Orientering om planene for markering av Skjærgårdstjenestens 30 års jubileum og
Vestkystparkens 25 års jubileum. Jubileumet markeres med en konferanse og jubileumsmiddag,
22.-24. november.
- Orientering om ny hjemmeside.
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