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N Ø K K E LT A L L

Suldal

Hjelmeland

Strand
■ 27 av områdene er tilrettelagt med
Kvitsøy
toaletter (20 HC) som vaskes ukentlig.
Randaberg
Stavanger
■ 18 ombord- og ilandstigningsbrygger.
Sola
■ 22 større gjestebryggeanlegg.
Sandnes
■ 39 områder er tilrettelagt med grillplass og benker.
■ 39 miljøstasjoner, 25 tømmes ukentlig av Ryfylke Friluftsråd
■ 19 km veianlegg driftes.
■ 22 km turstier/turveier vedlikeholdes.
■ 13 parkeringsanlegg ettersees og vedlikeholdes.
■ 8 områder er tilrettelagt med arealer som må slås/klippes.

Forsidefoto: Nanco Hoogstad
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DAGLIG LEDER HAR ORDET
Kjære alle venner av friluftslivet!
2021 har vært nok et krevende år, med store kontraster
for Ryfylke Friluftsråd. 2021 var nok et år vi fikk testet
friluftslivets beredskap for å tåle en pandemi. Samtidig
fortsetter erfaringene med ekstreme besøkstall, som
i 2020. Dette skyldes flere faktorer. Oppfordring til å
feriere hjemme, oppfordring til hjemmekontor, fokus på
det enkle friluftsliv, kombinert med god råd til å kjøpe
utstyr. Båtsalget våren 2021 fortsatte den positive
trenden som startet i 2019.
Vi er svært fornøyde med at vi har klart å fortsette
med høyt fokus på ryddeaksjoner på sjøbunnen, i
strandsonen, i diverse vassdrag og samtidig videreført
engasjementet i egne områder.
Det har lenge vært behov for flere som kan bidra på
driftsoppgaver. I 2021 har vi hatt nok ressurser til å
dekke opp oppgavene våre, i driftssesongen mellom
påske og høstferie. Siden 2015 har vi merket at
stadig flere ferierer i båt, også på vinteren. Vi er derfor
kommet i en tidsklemme om vinteren, når vi aller helst
skulle drevet med skj øtsel og vedlikeholdsprosjekter.
Ny kommunelov påla oss å endre organisasjonsform
fra interkommunalt samarbeidsorgan til kommunalt
oppgavefellesskap f.o.m. 1.1.21. Prosessen gikk
greit gjennom kommunestyrene. Vi fikk dessverre
ikke fylkeskommunen med i Representantskap/
Arbeidsutvalg, men vi vil likevel ha to kontaktmøter
pr. anno, der vi vil ha forutsigbare møter med
fylkeskommunen for å diskutere plan, drift og prosjekt.
Hvordan bidra til at flere kan få et bedre liv i friluft?
Uavhengig av om det er en kveldstur rundt «nullen»,
en helgetur i kajakken eller en lengre friluftsferie på
sykkel eller i båt, blir det stadig viktigere med drift og
tilrettelegging av friluftslivsområdene. Pandemien har
vist dette i all tydelighet. Friluftslivet har levert godt
tilrettelagte områder under krevende forhold. For dette

Foto: Lise Bjelland

fikk friluftsrådene tildelt fylkets Reiselivspris for 2020.
De offentlige budsjettene for 2021/2022 ble på tross
av den enorme innsatsen, sørgelig lesning. 2022 blir
et viktig år for å sikre oppgaver, organisering, økonomi
og ulike partnerskap for fremtiden. Friluftslivets
organisasjoner trenger en bedre økonomi og
tilrettelegging.
Det enkle friluftslivet er fremdeles det viktigste for
Ryfylke Friluftsliv. Vi får stadig tilbakemeldinger på at
brukerne er svært fornøyde med vårt arbeid. Det er
den beste attesten vi kan få, og en god bekreftelse på
at vi beveger oss i riktig retning.
Båtpark, maskiner, dataverktøy og kompetanse har
utviklet seg slik at vi opererer dobbelt så mange
områder i dag, på et høyere nivå, med færre folk,
med flere brukere, enn for 20 år siden ... og vi kan
fremdeles bli bedre.
Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

Fjøløy fyr og fort. Foto: Lise Bjelland
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STYRETS BERETNING
FOR ÅRET 2021
Styreleder har ordet
Da får vi begynne med slutten av fjorårets innlegg til
beretningen: «-Vi fikk kontroll på pandemien, og det
ble et tilnærmet normalt år for oss og brukerne av
våre flotte friluftsområder». Apropos flotte områder,
mot slutten av 2021 åpnet vi et «nytt» friluftsområde,
Lådervig i Strand kommune. Et fantastisk flott tilrettelagt
område, absolutt verdt et besøk eller to.
Ryfylke Friluftsråd (RF) har vært gjennom store
endringer de siste to årene. Først med kommune
reformen som endret på eierstrukturen og antall
eierkommuner, og nå sist i 2021 med omlegging
fra interkommunalt samarbeidsorgan til kommunalt
oppgavefellesskap, gjeldende fra 1. januar 2022.
Sistnevnte prosess har vært omfattende og til
tider tidkrevende for administrasjon og styreleder,
men nå ser vi fremover med blanke ark, med nytt
Representantskap som det øverste organet for RF.
Vi kommer ikke utenom å nevne de viktigste satsings
områdene til RF, sikring og tilrettelegging av nye
friluftsområder, samt drift av eksisterende. Men andre
områder vi har begynt å ha mer fokus på, er arbeidet
for å skape større forståelse for friluftsområdenes
betydning, og da særlig med tanke på folkehelsen,
samt å bedre frilufts-kulturen og utbredelsen av frilufts
livet. I tillegg så fortsetter vi det gode arbeidet vi gjør i
samarbeid med mange andre, når det gjelder kampen
mot marin forsøpling.
Det er et lite historisk sus over denne beretningen,
da det er den siste hvor styreleder har ordet. Jeg har
vært med i styret i RF i over 20 år, de siste årene som
styreleder. Gjennom disse årene har jeg vært med på
mange til dels store endringer i så vel administrasjonen
som rutiner innen HMS, båt og utstyrsparken,
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samarbeidsorganer og engasjement fra båtforeningene
rundt om i Ryfylkebassenget. Alt til det bedre, vil jeg
påstå. Ingen nevnt ingen glemt, er det noe som heter.
Men jeg tar sjansen på å nevne at det er en ting som
nesten ikke har endret seg gjennom alle disse årene,
og det er staben i RF, og da særlig oppsynsmennene.
Det vitner om sikre og gode arbeidsforhold.
Takk til alle ansatte i RF for fremragende arbeid.
Kolbjørn Pedersen, styreleder

OM VIRKSOMHETEN
Ryfylke Friluftsråd, som er et eget rettssubjekt,
er et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19 i
kommuneloven fra 2020. Finnøy og Rennesøy gikk
til Stavanger og Forsand gikk til Sandnes 1/1-20.
Medlemskommunene ble da bestående av Hjelmeland,
Kvitsøy, Randaberg, Sola, Sandnes, Stavanger, Strand,
Sauda og Suldal.
Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av
samtlige medlemskommuner. Etter at ny kommunelov
trådte i kraft 1/1-2020 blir Ryfylke Friluftsråd nå
et kommunalt oppgavefellesskap, etter §19.
Samarbeidsavtaler og andre formalia er etablert f.o.m.
1.1.22.
Ryfylke Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes
Landsforbund og Miljødirektoratet - Statens
Naturoppsyn gjennom Skjærgårdstjenesten.
De to viktigste fokusområdene for
Ryfylke Friluftsråd er:
a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for et
variert friluftsliv til allment bruk.
b) Større forståelse for friluftsområdenes betydning,
bedre friluftslivkultur og utbredelse av friluftsliv.

Friluftsrådenes Landsforbund: 3 delegater på Årsmøtet.
Lysefjorden utvikling: Daglig leder deltar på
styremøtene.
Flørli Vel: Daglig leder deltar på styremøtene.
Selskapets stilling
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er til
stede. Utover dette mener styret at regnskapet med
noter gir en rettvisende oversikt over utvikling, resultat
og selskapets stilling.
Økonomi
Ryfylke Friluftsråd har en sunn økonomi med
god budsjettdisiplin, og ved å bruke mer ekstern
konsulenthjelp til prosjektering og byggeledelse har vi
frigjort mer ressurser til drift og vedlikehold.

Skaholmen.
Foto: Lise Bjelland

Ryfylke Friluftsråd har kontor, verksted, lager, kai og
båter i Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger.
Friluftsrådets ansvar er i all hovedsak begrenset til
områdene inkl. tilrettelegginger som er beskrevet i
«Oversikt over drifts- og tilsynsområder».
Innbyggertall i medlemskommunene: 289660
Møtevirksomhet 2021
Ryfylke Friluftsråd:
6 styremøter og 2 arbeidsutvalgsmøter
Representasjon: Vestkystparken: Styreleder deltar i
styret, 2 møter pr. år. Daglig leder bisitter.
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Leirskole på Midtholmen.
Foto: Lise Bjelland

Arbeidsmiljø og sykefravær
Arbeidsmiljøet anses som godt og i stadig bedring.
Det er ikke rapportert arbeidsulykke i 2021. Syke
fraværet i 2021 følger den gode trenden fra 2020.
Sykefraværet er nå på lave 3,85%.

Ytre miljø
Virksomheten medfører kun begrensede utslipp
som kan være til skade for det ytre miljø. Ryfylke
Friluftsråd er sertifisert som Miljøfyrtårn, og det arbeides
kontinuerlig for å begrense miljøskadelige utslipp og
redusere energiforbruket.
Likestilling
Ansatte: 2 kvinner og 6 menn
Styret: 4 kvinner og 5 menn i styret.
Arbeidsutvalg: 2 kvinner og 3 menn.

Ryfylke Friluftsråd takker:
Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn, Rogaland Fylkes
kommune, Friluftsrådenes Landsforbund, medlems
kommuner, private medlemmer/båtforeninger, Ryfylke
fondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Gjensidigefondet
og frivillige lag og organisasjoner for alle menneskelige
og økonomiske bidrag til vår drift og våre prosjekter.
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Kvitsøy. Foto: Lise Bjelland

Styret etter 7. september 2021
Kolbjørn Pedersen, leder, Hjelmeland kommune
Magne T. Frøyland, styremedlem, Sandnes kommune
Lars Arne Bjørkland, Suldal kommune
Marianne Helvik, styremedlem, Sola kommune
Mari Hult, styremedlem, Stavanger kommune
Tor Arild Torgersen, Kvitsøy kommune
Erik Rydningen Nyman-Apelseth, styremedlem,
Strand kommune
Aud Hege Jørgensen, styremedlem, Sauda kommune
Marianne Hebnes, styremedlem, Randaberg
kommune
Cato Jansen, representant for båtforeninger
Varamedlemmer
Oddny Helen Turøy, Sandnes kommune
Karoline Dybdahl, Hjelmeland kommune
Arve Jaathun, Randaberg kommune
Ruth Soma, Sola kommune
Åshild Vetrhus, Suldal kommune
Håkon Fossmark, Stavanger kommune
Kai Kvilstad, Kvitsøy kommune
Astrid Norland, Strand kommune
Morten Maldal, Sauda kaommune

HAVFESTIVAL I ROGALAND
Passion for Ocean-festivalen er folkets hyllest til havet og havets talerør til folket.
2020 var et pilot-år for en pangstart for festivalen
der Ryfylke Friluftsråd skulle være arrangøren av
festivalen i Stavanger. Pandemien kom oss i forkjøpet
i denne omgang og begrenset oss i å samle store
folkemasser på et sted. I 2021 hadde vi også
pandemi, men vi klarte likevel å gjennomføre en
fantastisk festival.
Engasjementet var stort for hav og miljø både på land
og i sjø, med flotte aktiviteter og stands. Girl in red
skulle ha konsert på Tou scene samtidig og det skadet
ikke oppmøtet.
I august 2021var Tou scene arena og informasjons
kanal for et solid maritimt budskap. Vi er nødt til å ta
bedre vare på havet vårt

Festivalen i Stavanger gjorde at vi nå har etablert et
solid nettverk og god kontakt med ulike ildsjeler og
initiativ i regionen og er klare for nytt forsøk på å holde
festival i 2022. Vi prøver å beholde malen fra i fjor,
med et tett samarbeid med Tou scene og et mangfold
av organisasjoner og aktiviteter.
I 2022 trenger vi i hvert fall ikke å bekymre oss for
covid-19. Årets festival er satt til andre halvdel av
august.
Hovedmålet med festivalen er å samle barn og unge
sammen med foreldre og besteforeldre til en dag fylt
med maritim kunnskap og aktivitet. Vi prioriterer lokale
tiltak og engasjement som omhandler havmiljøet og
hvordan vi kan ta bedre vare på naturen vår.
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SAMARBEID OG FORMIDLING
Ryfylke Friluftsråd er
mye til stede på, og
arrangør av, møter,
seminar og konferanser
for å være relevant og
oppdatert.

Kvitsøy. Foto: Lise Bjelland
Store Marøy. Foto: Lise Bjelland

Ryfylke Friluftsråd deltar i flere faglige fora

Skjøtsel av områder

Prosjekt

Ryfylke Friluftsråd har mange samarbeidspartnere i ulike roller. Det er ikke
mulig å lage en uttømmende liste over alt samarbeid. I denne sammenheng
tenker vi det er beste å dele det inn i:

• Ecofact - Utvikling av skjøtselsplaner.
• Bønder i rollen som eiere av beitedyr eller
medlemmer i Bygdeservice
• Ulike organisasjoner som bygdeservice
eller turlag, speidere, velforeninger, båtforeninger

Hyppige prosjektmøter med blant annet Jæren
Friluftsråd, Stavanger Turistforening, Rogaland
Idrettskrets, KNBF, Statens Naturoppsyn og årlige
møter med eierkommuner, fylkeskommune og
Statsforvalteren.

Beredskap

Drift

• Rogaland Brann og Redning
(Brann og IUA)
• Politiet
• Kystvakt
• Statens Naturoppsyn
• Kystverket
• Redningsselskapet
• Havnevesen (Stavanger og Sandnes)

• Frilager (utlån/utleie av utstyr)
• Styreplan - Saks og møteprogram for
Representantskap og Arbeidsutvalg.
• Samarbeid med det offentlige, private og
frivillige om tilrettelegging/utvikling.
• Origin AS - Utvikling av driftsprogram og
hjemmeside.

Fagfora

• PlusOffice - HMS-system.

•
•
•
•

Bad, Park og Idrett.
Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland
Fylkeskommunens folkehelsenettverk
Fylkeskommunens nettverk for Universell
Utforming
• Lysefjorden Utvikling, Reisemål Ryfylke, Region
Stavanger,
• MUST og Ryfylkemuseet

Media
TV, radio og presse har vært interessert i vårt
arbeid i 2021. Det aller meste var relatert til marin
forsøpling. I 2022 fortsetter vi arbeidet med å
balansere kommunikasjonen med alt det vi gjør innen
tilrettelegging for friluftsliv og drift av friluftslivsområder.

Lobbyorganisasjoner
• Ryfylkealliansen
• Næringsforeningen i Stavangerregionen m.fl
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KO M P E TA N S E P R O F I L I
RYFYLKE FRILUFTSRÅD
Byggekompetanse
Konstruksjon/
dimensjonering av
bryggeanlegg, toaletter,
gapahuker, m.m

Mekanikk/elektronikk
Drift og service på egne
båter, maskiner, kraner,
motorsager ...

SAR
Samband/AIS, SAR,
førstehjelp/hjertestarter,
slep og evakuering

Renovasjon
Håndtering av generell
renovasjon, spesialavfall,
strandrydding, ghost
fishing, kildesortering og
villfyllinger

Reiseliv
Kunnskap om naturog kulturbasert
reiseliv. Nettverk til
destinasjonsselskap og
reiselivsbedrifter

Formidling
Bestilling og utvikling
av web, brosjyrer,
presentasjoner, møter
og befaringer

Skjøtsel
Klipping, beskjæring,
hogst, gjødsling, brenning
og sprøyting. Tilsyn med
beitedyr.

Folkehelse
Tilrettelegging for fysisk
aktivitet, rekreasjon og universell utforming. Kontaktformidling til organisasjoner og
bedrifter innen friluftsliv

Førerkompetanse/
dokumentert opplæring
Arbeidsbåter, traktor,
tilhenger, truck, kraner
og skogsmaskiner

Naturoppsyn
Kompetanse knyttet
til lovverk, prosedyrer/
sanksjoner og artslære.

HMS
Bedriftsinternt forkus på
bruk av verneutstyr, godt
materiell og sertifisering
av mannskap.

Drift
Planlegging av daglig
drift og tilsyn med
friluftslivsområder der
Ryfylke Friluftsråd har et
spesielt ansvar.

Tilrettelegging
God bestillingskompetanse
på toalett, brygger,
turveier, gapahuker og
områdeutvikling

Akutt forurensing
Rydding og varsling i
forhold til akutt forurensing, beredskapsbåt for
brannbåten og daglig
tilsyn i egne friområder.

Planarbeid
Høringer og medvirkning
til planverk. Egne forvaltnings- og skjøtselsplaner
og omfattende søknadskompetanse

Erverv og sikring
Forhandlingskompetanse
knyttet til avtale om kjøp,
leie og servitutt på
regionale friområder.

Foto: Lise Bjelland

Skaholmen.
Foto: Lise Bjelland

Tingholmen. Foto: Lise Bjelland

Ryfylke Friluftsråd har i samråd med sine medlemskommuner, Rogaland fylkeskommune og ulike
organisasjoner kommet frem til følgende ønsker for sikring av nye friluftslivsområder. Sikring
er et samlebegrep for servituttavtaler eller kjøp av attraktive eiendommer for friluftsliv. I denne
sammenhengen er det viktig å understreke at all strandlinje i våre medlemskommuner, i varierende
grad, kan være interessant for bading, stangfiske, padling, båtliv og turområder/friluftsporter.
Stavanger kommune
Bukkholmen, Tyttebærholmen, Fladaskjæret, Sandøy,
Klovningen, Eigerøy, Litla Lindøy, Vardøy/Vignesholmane,
Lovik, Vaulavika, Selvågen, Basthavn, Sølsøy, Fårøy,
Nevøy, Hidleholmen, Bukkholmen, Eidsholmen (søre del)
Nordhusvågen, Asmervågen, Lådervågen, Vest-Bru
med holmer og diverse kommunale kaianlegg.
Sandnes kommune
Snekka, Riskaholmane, Dalevågen, Stølsvik, Store
Teistholmen, Brattholmen, Prestkaien på Høle,
Håheller, Kallastein, Bergsholmen og diverse
kommunale kaianlegg.
Kvitsøy kommune
Hestholmen, Sparholmene, vestre og austre Buøy og
kai-anlegg på Rossøy (Brygge + 730m²) og gammel
molo ved Kvitsøy marina.
Hjelmeland kommune
Espholmen, Søre del av Kvaløy, Kaadavågen,
Svansholmen, Kålhaugvika, Åkerholmen/Storholmen,
Langholmen, Klepp-holmen, Heimre Børøyholmen,
Haugevik v/Vadla, Segadal og Ramsfjell og diverse
kommunale kaianlegg.
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Lindøy. Foto: Lise Bjelland

Strand kommune
Lille og store Prestholmen v/Hidle, Krogholmen,
Lyngholmen v/Idse og Fjellsholmen.
Randaberg kommune
Tungevågen og Alstein.
Sauda kommune		
Kommunale kaianlegg på Molla og Storskjær.
Suldal kommune
Foldøy vest, Drarvik/Ullsnes/Holsvika, Erfjordholmen,
Hatta-vågen og diverse kommunale kaianlegg.
Sola kommune
Sola kommune returnerer til Ryfylke Friluftsråd i
2020, etter at de meldte seg ut i 2006. Flere av
strendene på Jærkysten og enkelte holmer/områder i
Hafrsfjord er allerede offentlig sikret, men det gjenstår
fremdeles regionalt viktige områder for båtutfart,
som fylkeskommunen tidligere har prioritert høyt på
sikringslisten: Håstein/Buøya, Rott,og Flatholmen
som utgjør en naturlig fortsettelse av sikringene i den
ytre skjærgården fra Karmøy, Bokn, Fjøløy og Kvitsøy.
Prestøy, Sømsøy og deler av Hagøynå i Hafrsfjord.

13

TRENDER OG UTVIKLING
Ryfylke Friluftsråd skal være ledende i vår bransje på:

Helårlig drift og tilrettelegging:

KREVER GODT MANNSKAP
OG UTSTYR
Selv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, er det ingen tvil om at det kan være
bølgehøyder som kan utfordre selv den beste båt.

SIKRING,
PLANLEGGING OG
TILRETTELEGGING

Ryfylke Friluftsråd er helt avhengig av godt omdømme.
Rådets eksistens er ikke beskyttet av lover eller
retningslinjer. Våre eierkommuner, private medlemmer og
andre samarbeidspartnere støtter vårt arbeid så lenge
det har tilstrekkelig høy kvalitet.
Friluftsrådet har derfor satt seg noen administrative og
operative mål som ikke er spesielt målbare, men som
minner oss på at det er viktig å være kompetent og
effektiv.
De fleste av rådets større prosjekter har ekstern
planlegging og byggeledelse. Det er likevel friluftsrådet
som må kjenne helheten.
Hvem skal vi tilrettelegge for hvor, hvordan og hvorfor?
Det er helheten som har sikret, og vil sikre, Ryfylke
Friluftsråds eksistens i årene som kommer.
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FORMIDLING AV
FRILUFTSLIV
OG FOLKEHELSE

“

DRIFT
VEDLIKEHOLD
OG SKJØTSEL

Hvem skal vi tilrettelegge for
hvor, hvordan og hvorfor?
Det er helheten som har
sikret, og vil sikre, Ryfylke
Friluftsråds eksistens i årene
som kommer.

Ryfylke Friluftsråd utfører det meste av driftsarbeidet
i egen regi med egne ansatte og eget utstyr.
Dette krever godt og rasjonelt utstyr. I tillegg til at
utstyret skal være rasjonelt må det også tilfredsstille
Friluftsrådets krav til skånsom, miljøvennlig og
naturtilpasset drift og tilrettelegging. Godt vedlikehold
er avgjørende for at utstyret skal virke og vare.

det trengs. Det er allikevel viktig å leie utstyr som ikke
blir brukt regelmessig. Utstyr som står på lager store
deler av året er dårlig ressursutnyttelse.
Ny Ry-Fant settes i
drift primo 2021

Ryfylke Friluftsråd eier det mest brukte utstyret selv.
Selveid utstyr gir større fleksibilitet og man har det når

M/B Ry-Fri er «arbeidshesten» som brukes til alt fra
renovasjon til tilretteleggingstiltak. Båten er en 15 meter
lang og seks meter bred katamaran. Den er utstyrt med
en 11 tonnmeter kran og har to motorer som totalt yter
1000 hk. Service-farten ligger rundt 22 knop. Motorbytte
ferdig i 2020 og det er det andre motorbyttet siden båten
var ny i 1992. Prosjektering og planer for finansiering av
nye arbeidsbåt er også igangsatt.

M/B Ry-Fant er av typen Minor 27. Båten er utstyrt
med hekkaggregat, Volvo D6 på 370 hk. Toppfart
er 39 knop, servicefart ligger fra 25 til 32 knop alt
etter værforhold. Båten brukes til lettere drifts-,
tilsyns-, tilretteleggings- og oppsynsoppgaver.
Ry-Fant har etter hvert passert 10 år og det legges
planer for å erstatte den i løpet av 2021.
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RESULTATOPPNÅELSE I 2021
Prosjektbelastningen i 2021 har vært tung, men veldig motiverende. Været har, i prosjekt
perioden mellom høstferie 2021 og nyttår, vært relativt «normalt» med mye nedbør, en del vind
og varierende temperaturer som har gitt gjennomsnittlige forhold for arbeid i skog og mark.

Fjøløy fort		
Bidratt til omfattende planleggingsvirksomhet inkl.
møter og befaringer. Prioritert disposisjonsplan er
vedtatt etter en lang prosess i samarbeidsgrupper,
politikk og administrasjon. Ny kai er en av flere
momenter i denne planen.
Dalevågen
Stort bidrag til etablering av ny dagsturhytte på Dale.
Frilager
Frilagerkonseptet skal suppleres med flere
utstyrslager i flere kommuner, bl.a. ved Utstein
Kloster Hotel, på Fjøløy, Lindøy, Langøy, Kvitsøy,
Jørpelandsholmen, m.m.
Fårøy
Øya blir sikret med servituttavtale og vil bli tilrettelagt
med toalett, brygge, miljøstasjon, grillhytte, teltemark,
stier, bålplass/grill m.m.
Line
Rehabilitering av turveinett og fjerning av naturklatre
jungel ble gjennomført.
Lindøy
Bidrag som reservekai i Sørvik under arbeidet med ny
hurtigbåtkai i Nordvik.
Laadervik
Gjennomført skjøtsel og nybygg/rehabilitering
av toalett, grillhytte, rasteplasser, strandeng,
landingsplass for kajakk og nytt bryggeanlegg.
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Sola
Etablert en enkel plan for tilrettelegging i Sola;
Kobbholmen, Rott og muligens noen flere områder i
Solas ytre skjærgård.
Kobbholmen
Gjennomført en del skjøtsel. Rester av gammel
brygge og gapahuk er fjernet. Startet planlegging for
nye tilrettelegginger.
Brimse
Gjennomført omfattende skoging og rydding av
vegetasjon.
Grønland
Gjennomført omfattende skoging og rydding
av vegetasjon. Det er også satt ut grill/bålplass,
fortøyningsbolter, rastebord og lagt til rette for telting.
Generell skjøtsel
Flerårlige prosjekt på Lineholmene, Reksnes, NordTalje, Rossøy, Fjellsholmen, Hinnarholmen m.fl.
Ruskenprosjekt
Det legges opp til en videreføring, og utvidelse, av
engasjementet knyttet til marin forsøpling. Graden
av engasjement er mye basert på Miljødirektoratets
tilskuddsordning til formålet.
Ny båt		
Anskaffelse av ny Ry-Fant høst/vinter 2021.
Høy Puls
Vår merkevare innen folkehelse er Høy Puls. Ryfylke

Friluftsråd ønsker å bidra til samarbeid med offentlige,
private og frivillige aktører for å gi flere muligheten
til å lære om, og utøve, friluftsliv. Friluftsrådets
viktigste bidrag vil være sikring og tilrettelegging av
friluftslivsområder. Undertegnet ny partnerskapsavtale
med Rogaland Fylkeskommune i 2021.
Skiltprosjekt
Produsert og gitt ut ny bok om våre områder. Design,
tekst, bilder, QR-koder m.m. er klar for skiltproduksjon
og montering ute i områdene. Roy Høybo, Lise
Bjelland og Ivar Oftedal har en stor del av æren i dette
prosjektet.
Riksjubileum
Bidratt i planleggingssgruppe med alternativer
for landgang for hurtigbåter ved Møllebukta og
Ytraberget.
Skjøtselsplanarbeid
Prosess for revisjon av alle eksisterende
skjøtselsplaner gjennomført i et glimrende samarbeid
med Ecofact AS.
Beredskap
Ryfylke Friluftsråd har gjennomført diverse arbeid for
SNO, Brannvesenet Sør-Rogaland og Politiet. I tillegg
til et par SAR-oppdrag.
Arrangementsmedvirkning
På grunn av Covid-19 har de fleste
friluftslivsarrangementer blitt avlyst eller utsatt.
Ruskenaksjoner
Arbeidet som er gjennomført i 2021 vitner om et
enormt behov for rydding på sjøbunn, i strandsone, i
bekker, elver og vassdrag og innhenting av villfyllinger
og båtvrak. Vi forventer stadig mindre aktivitet i dette
prosjektet, men tar dessverre feil hvert år.. Aktiviteten
er jevnt høy og med over 200 tonn innsamlet marint
avfall. Samarbeidet med medlemskommuner,
frivillige organisasjoner, skoler, bedrifter m.fl. er
formidabelt. Avfall knyttet til utslipp av plastfiber og
skyteledninger fra Ryfast og Lysebotn 2 fortsetter.
Samarbeid med lokale dykkeklubber har resultert

i innhenting av store mengder teiner, ruser og
garn (Ghostfishing). Dette arbeidet finansieres i all
hovedsak av Miljødirektoratets tilskudd til tiltak mot
marin forsøpling.
Folkehelse/HøyPuls
I år vår vi nær ved å skrive at det ikke hadde skjedd
noe vesentlig innen Folkehelse/HøyPuls. Vårt bidrag til
folkehelsen handler først og fremst om å tilrettelegge
for friluftsliv og gjøre friluftslivet mest mulig tilgjengelig
for «alle». Etter et år der de aller fleste festivaler,
ferietilbud, leirskoler, organiserte arrangement,
overnattingshytter måtte stenge ned, tenkte vi,
nærmest automatisk, at vi ikke hadde gjort så mye for
folkehelsen i år? Hvor feil kan man ta? 2020 er det året
hvor friluftslivet sprengte alle aktivitetsrekorder, salg av
friluftslivsutstyr gikk rett til himmels og dette skjedde
på tvers av alle samfunnslag, alder, kulturellbakgrunn
og uavhengig av årstid. Det har vært en enorm
aktivitet på våre områder, hele 2020, og det meste
startet 12.mars 2020. Ryfylke Friluftsråd har, bortsett
fra to uker i forbindelse med påsken, vært i ordinær
drift. Selvfølgelig underlagt nasjonale og lokale
smittevernregler.
Vi har ikke hatt utbrudd med utgangspunkt i våre
områder eller egen drift og/eller prosjektvirksomhet. Vi
er overbevist om at dette har vært helt avgjørende for
hvordan vi har overlevd denne vanskelige tiden med
karantener, isolat, smittevernregler, reiserestriksjoner
og sosiale stengsler. Allemannsretten og de tilrette
leggingene som er gjort for friluftsliv, har fungert
som en sikkerhetsventil for svært mange mennesker.
Friluftslivet har en sterk egenverdi, men også store
nytteverdier innen fysisk og mental helse. Vi ser at
land som ikke har de samme friluftslivstradisjonene,
eller adgang til så mange friområder, har slitt med
tøffere restriksjoner for å holde smittetallet nede.
Friluftslivet fortjener en vesentlig høyere prioritering,
både når det gjelder drift og tilrettelegging og sikring
av flere områder. Pandemien har fortsatt inn i 2022 og
vi forventer at Norgesferie blir like aktuelt i år…, selv
om pandemien er på retur. Vi tror det er på grunn av
denne innsatsen friluftsrådene fikk Reiselivsprisen for
2020.
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SAMFUNNSANSVAR

Resultatene som er summert opp tidligere i
Årsmeldingen beskriver godt omfanget av vårt
engasjement under dette punktet.
b) Sikre forståelse for friluftsområdenes betydning,
bedre friluftkultur og utbredelse av friluftsliv.
Ryfylke Friluftsråd har engasjert seg tungt inn i et
formidlingsprosjekt som inkluderer presentasjon av
områdene våre i et historisk perspektiv, kombinert
med et større skiltprosjekt og oppgradering av
hjemmesider og sosiale medier.
c) Rådgivning og bistand når det gjelder miljøarbeid
og marin forsøpling, samt sikring av biologisk
mangfold.
Ryfylke Friluftsråd utarbeider detaljerte skjøtselsplaner
for de områdene vi tilrettelegger. I tillegg besitter vi
god egenkompetanse i flere miljøfag, der vi kan gi
gode råd til våre eierkommuner m.fl. Det gjelder i egne
friluftslivsområder, i verneområder og andre områder
der vi kan bidra til å gjøre naturen, og dermed
friluftslivet, renere.
Det er bare de siste 15–25 årene vi har hatt et
renovasjonssystem som har satt søkelys på
kildesortering, gjenvinning og korrekt deponering.
I alle tider har folk funnet egne måter å bli kvitt sitt
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avfall, men det er bare de siste 200 årene at avfallet
har utgjort en alvorlig trussel for miljøet.
d) Rådgivende for friluftsliv overfor deltaker
kommunene og andre samarbeidsparter.
Ryfylke Friluftsråd har spisskompetanse på
skjærgårdstjeneste og det potensialet det ligger i en
godt tilrettelagt skjærgård.
e) Fremme allmenn fysisk aktivitet og folkehelse.
Ryfylke Friluftsråd er folkehelsepartner med
fylkeskommunen, kommuner og mange andre
organisasjoner. Alle våre tilrettelegginger har et
overordnet mål om å motivere til mer friluftsliv.
Folkehelse er kanskje den aller viktigste nytteverdien
av friluftsliv. Det er anlagt hundrevis av mil med
turveier, vi har allemannsretten som inviterer oss inn i
utmarken og vi har sjø og vassdrag som er tilgjengelig
for mange andre former for friluftslivsaktiviteter.
Friluftslivets positive effekt på mental og fysisk
folkehelse er vanskelig å estimere, men den gir både
flere år til livet og mer liv til årene.
f) Formidling av naturopplevelser og kulturmiljø/
kulturminner.
Skilting, hjemmeside, sosiale medier, trykksaker m.m.
handler om å styrke formidlingen av naturopplevelser
og kulturmiljø/kulturminner. Formidling av naturverdier
og kulturmiljø er et viktig samfunnsansvar for at folk
skal tilegne seg nødvendig kunnskap og respekt.
Vi samarbeider med Statens Naturoppsyn og
Fiskeridirektoratet om mange tiltak som har søkelys
på å bevare hummer, sjøørret, villaks, sjøfugl m.m.
I tillegg ønsker vi å bygge opp et tettere samarbeid
med Riksantikvaren, fylkeskommunens seksjon for
kulturarv, byantikvarer, museer og kystlag m.m.
g) Temabasert reiseliv.
Båtlivet bidrar årlig til drøyt 2,5 milliard i omsetning
til lokalt næringsliv; bunkers, proviant, overnatting,
restaurant, friluftslivsutstyr m.m. Ryfylke Friluftsråd

Litle Teistholmen. Lise Bjelland

“

a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for et
variert friluftsliv til allment bruk.
Sikring, tilrettelegging og drift av skjærgårdstjenesten
er vår viktigste oppgave for å hjelpe «folk flest» ut i
friluft. Friluftsliv er en kulturarv som har stor egenverdi.
Jakt, sanking, fiske og fysisk aktivitet med høy grad av
nytteverdi, mens egenverdien gjerne oppstår rundt et
leirbål, i et solbad på et varmt svaberg eller opplevelsen
av stillhet. Vårt ansvar ligger i å legge bredt til rette for
at flest mulig kan drive friluftsliv primært i sitt nærmiljø,
men også i utfartsområder. Universell tilgjengelighet og
Frilager er kanskje de viktigste tiltakene for å invitere
flest mulig til et aktivt friluftsliv.

Ryfylke Friluftsråd tar et stort samfunnsansvar!

mottok Rogaland Fylkeskommunes reiselivspris
for 2020. Vi samarbeider også med ulike
destinasjonsselskaper og næringsforeninger for å
utvikle gode områder «for alle».
Lærlingeordningen skal fortsatt være en del av
satsingen i Ryfylke Friluftsråd. Covid-19 har dessverre
bidratt til at vi ikke kunne følge opp dette arbeidet i
2020-2021. Vi vil prøve å ha en lærling i opplæring hos
oss i samarbeid med andre supplerende, gode fag
miljø, når situasjonen normaliserer seg til høsten 2022.
Arbeidstrening og/eller soning av samfunnsstraff
har også vært en sentral del av vårt bidrag til
samfunnet. Covid-19 har dessverre bidratt til at vi ikke
kunne følge opp dette arbeidet i 2020-2021, men vi
har likevel klart å til en fast stilling i samarbeid med

NAV med utgangspunkt i arbeidstreningsprosjekt i
regi av Fretex. Vi vil starte opp det øvrige samarbeidet
til høsten 2022.
SAR er en naturlig oppgave ettersom vi er mye
«underveis» på sjøen. Vi er flere ganger blitt anropt
av Hovedredningssentralen og Politi og «Brann og
Redning» med anmodning om vi kan bidra i SAR. Vi
har også kompetanse som vi kan bidra med, som
bidrar til økt trygghet på sjøen.
Miljøfyrtårnbedrifter forplikter seg til en sertifisering
av egen bedrift som har fokus på eget utslipp, avfall,
innskjøpsrutiner, energiforbruk m.m. Dette bidrar
sterkt til at våre leverandører prioriterer de samme
verdiene som oss. Vi vil fortsette arbeidet som
Miljøfyrtårnbedrift.
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Lindøy. Foto: Lise Bjelland

PRIORITERTE
OPPGAVER FOR 2022
Ryfylke Friluftsråd har forvaltningsansvar i mange,
godt tilrettelagte, friområder. Dette ansvaret må
veies opp mot sikring av nye områder. Det ble i 2014
utarbeidet en oversikt over attraktive områder for
maritimt friluftsliv og båtutfart. Planen inkluderer flere
kommunale kaier som ikke lenger har ruteanløp eller
andre offentlige funksjoner. Ryfylke Friluftsråd ønsker
å sikre disse kaiene som viktige «friluftsporter» for
padling, bading/snorkling/dykking, fiske m.m.

Peisaren/Vassøy Sør
Ny ilandstigningsbrygge, gapahuk og bålplasser
på Peisaren/Litle Vassøkalven.Omfattende skjøtsel,
vegetasjonspleie og belysning på tursti på Vassøy sør

Viktige tilretteleggingsprosjekt i 2022 blir:

Brimse
Utvikle reguleringsplan sammen med båtforening
og velforening, med mål om etablering av nytt
bryggeanlegg, og restaurering av, gammelt forsvars
anlegg

Fjøløy fort
Starte opp prosjektering av ny kai.
Lindøy
Rehabilitering av eksisterende bryggeanlegg og
utvikling av møtested for barn og unge i samarbeid
med Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen.
Dalevågen
Realisere prosjektplan for Dalevågen i et godt
samarbeid med Norconsult, Bjørn Rygg og
Sandnes kommune, Jæren Friluftsråd og Stavanger
Turistforening. Realisering er avhengig av ny avtale
mellom Bjørn Rygg og Sandnes kommune. Forventet
avklaring i løpet av 2022.
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Fårøy
Øya er sikret med servituttavtale og vil bli tilrettelagt
med toalett, brygge, miljøstasjon, grillhytte, teltemark,
stier, bålplass/grill m.m. Utviklet plan for modulbygg.

Lindøy
Rehabilitering av eksisterende bryggeanlegg og
utvikling av møtested for barn og unge i samarbeid
med Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen.
Speiderbrygge
Rehabilitering av bryggeanlegg.
Rott
Etablere nytt kaianlegg og gapahuk med grill/bålplass.

Speiderbrygge i Hafrsfjord
Rehabilitering av bryggeanlegg.

Kobbholmen (Hafrsfjord)
Etablere nytt bryggeanlegg og gapahuk med grill/
bålplass.

Frilager
Frilagerkonseptet skal suppleres med flere utstyrslager
i flere kommuner, bl.a. ved Utstein Kloster Hotel, på
Fjøløy, Lindøy, Langøy, Kvitsøy, Jørpelandsholmen,
m.m.

Ruskenprosjekt
Det legges opp til en videreføring, og utvidelse, av
engasjementet knyttet til marin forsøpling. Graden
av engasjement er mye basert på Miljødirektoratets
tilskuddsordning til formålet.
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Skoging og vegetasjonspleie
Behovet for skjøtsel øker stadig og vi legger dette
formålet inn som et fast prosjektarbeid i alle våre
eierkommuner.

til å lære om, og utøve friluftsliv. Friluftsrådets
viktigste bidrag vil være sikring og tilrettelegging av
friluftslivsområder for allmennheten.

Ny båt
Videre prosjektering/toppfinansiering av ny Ry-Fri.

Skiltprosjekt
Ryfylke Friluftsråd ønsker å oppgradere dagens
informasjonstavler og skilt på områdene våre. Skiltene
vil variere med størrelse og tilrettelegging.

Diverse kart og internettarbeid
Vi har mye kartarbeid foran oss i ulike arealdeler av
kommuneplaner og mer spesifikke kartprosjekter med
fokus på friluftsliv og vern av kultur og natur.
Høy Puls
Vår merkevare innen folkehelse er Høy Puls. Ryfylke
Friluftsråd ønsker å bidra til samarbeid med offentlige,
private og frivillige aktører for å gi flere muligheten

Kolbjørn Pedersen
Styreleder, Hjelmeland
kommune

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

Marianne Hebnes
Nestleder, Randaberg
kommune

Magne T. Frøyland
Styremedlem, Sandnes
kommune

Lars Arne Bjørkland
Styremedlem, Suldal
kommune

Marianne Helvik
Styremedlem, Sola
kommune

Mari Hult
Styremedlem, Stavanger
kommune

Tor Arild Torgersen
Styremedlem, Kvitsøy
kommune

Erik Rydningen
Nyman-Apelseth
Styremedlem, Strand
kommune
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Sikringsprosjekt
Rogaland Fylkeskommune har enda ikke startet opp
forumet for sikringssaker, som skulle være navet i et
faglig sterkt interkommunalt miljø for offentlig sikring
av nye friluftslivsområder. Det har i 2021 vært jobbet
spesielt med Håheller, Fårøy, Vassøy Sør, Søre Kvaløy
og Snekkå.

Aud Hege
Jørgensen
Styremedlem, Sauda
kommune
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År

Marøy

121

1923

Lindøy

230

1995

Litle Lindøy

2

Langøy

280

Avtale
Kjøp

Eier
Staten
Kom.

Kjøp

Bymarka

760

1934

Kjøp

STF

Vadholmen

24

1976

Kjøp

RF

Tingholmen

90

1975

Kjøp

RF

16

2021

Prosess

340

1962

Muntlig avtale

Privat

150

1962

Muntlig avtale

Privat

Litle Teisthl.

24

2009

Kjøp

Kommune

Skrøylå

5

1982

Servi.

RF

2

1986

Leie

Kom.

Leie

Priv.

Servi.

Staten

Riskaholmane

Kom.

Holmavika

Kom.

Dalevågen

*
*

2006

15

1985

Kjøp

Kom.

Kuppholmen

5

1985

Kjøp

Kom.

Røssdalen

Rundholmen

5

1985

Kjøp

Kom.

Preikestolområdet

Sauholmen

30

Kjøp

Kom.

Kjerag

Gauselholmen

36

Kjøp

Kom.

Dørvika

55

1999

Kjøp

Staten

Flørli

3

1996

Bruksr.

Priv.

Håheller
Lyngsheia

5

1985

Kjøp

Kommune

Fundingsland

2

1975

Kjøp

Kommune

250
*

20

Forøya

*

201

2021

Serv.

Staten

176

1973

Servi.

Staten

60

71/97

Kjøp

Staten

Kvidevik

8

1981

Leie

Kom.

Talgjeholmen

160

83/87

Kjøp

Staten

Bjønnbærhl.

8

83/87

Kjøp

Staten

Karsundholmen
Ærholmen
Kubbholmen

7
7
30

83/87
83/87
83/87

Kjøp
Kjøp
Kjøp

Staten
Staten
Staten

Nodholmen

17

1983

Kjøp

Staten

Svinholmen

6

1987

Kjøp

Staten

Lundarøy
Varnesholmen

72
3

1980
1972

Servi.
Kjøp

RF
Staten

Teigen

90

Kjøp

Kom.

Steinbruddet

143

1983

Kjøp

Staten

Skjenaberghl.

30

1991

Kjøp

Staten

Storskog

85

1994

Kjøp

Høgås

193

87/91

Ulsvikholmen
Sandsundhl.

1
4

Rossmorkjå
Røydevågen

62

1993

Kjøp

Kommune

Søre Børøyhl.

54

1994

Servitutt.

Staten
Kommune

Årdal

Kommune

Skahl./Berget

142

1986

Kjøp

Staten

Barkeneset

86

1986

Kjøp

Staten

81/09

Kjøp

St/RF

Habn

25

Hellandshabn

30

Kom.

Mosvatnet

8

1981

Servi.

RF

Sjubbeholsv.

140

1999

Kjøp

Staten
Kom.

Kjøp

Kom.

Grønningen

5

1979

Kjøp

Kom.

Staten

Rossøy

2

1996

Leie

Priv.

Kjøp

Staten

87/91
1987

Kjøp
Kjøp

Staten
Staten

Vetrhus

160
1984

Kjøp

Staten

70

1987

Kjøp

Staten

76

1987

Kjøp

Staten
RF

Kjøp

Staten

Line

275

2004

Servi.

Kom.

Lineholmen

25

2004

Servi.

Kom.

25

2004

Servi.

Kom.

Hegreberghl

9

2004

Servi.

Kom.

Kobbhl

25

2004

Servi.

Kom.

Lamholmen

5

2004

Servi.

Kom.

Kvidholmen

15

2004

Servi.

Kom.

Vikevåg

2

2003

270

2009

Kom.
Kjøp

Kom.

* Under utvikling

Kvitsøy

Kjøp

1979

Kjøp

*

Sande badepl.

1979

1999

Fjøløy

Priv.

5

2002

*

8

5

12

Grønland

*

Kom.

Vollsøy

3

*

Priv.

Sandrennå

Brimse

Finnesand

Medans.for tursti Refså kai (Lysefj. utvikling)

Hjelmelandsvå.

Sauda

*

Strand

Eidsholmen

Sola

Sauøy/Knausen

1991

Suldal

Rossøy/Taade
Basthavn

Hjelmeland

74

Midtholmen

*

Staten

Sandnes

Ant.
dekar

Vassøy sør

Stavanger

UTHAVNER – RYFYLKE FRILUFTSRÅD
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Kommune
Områdenavn

Vikaneset

*

215

Maldal

1

Kom.
Staten

Nesøyra

5

Reksnes

225

1968

Servi.

RF

Bjelkarvik

69

1968

Servi.

RF

Laadervik

110

1968

Servi.

RF

Fåreholmen

108

1968

Servi.

RF

Hinnahl/Rødhl.

38

80/91

Servi.

RF

Skjyljarvik

35

Jørpelandshl.

185

Tøgjevågen

500

Kobbholmen
Hestholmen
Rott
Håstein/Buøya
Flatholmen

Kom.

Kjøp

Kom.

2018

Kjøp

Kom./pri

Kjøp

Kom.

10

1973

Kjøp

Staten

56

2017

Kjøp

Kom.

*
*
*

* Under utvikling

Her finner du kart over friluftsområder og aktiviteter i hele Ryfylke www.ryfri.no/kart/friluftsområder

Her finner du kart over friluftsområder og aktiviteter i hele Ryfylke www.ryfri.no/kart/friluftsområder
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DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP 2021
Note

Regnskap
2021

Budsjett
2021

Avvik
budsjett

Investeringsinntekter - prosjekt

Note

BALANSE PR. 31.12 2021

Regnskap
2021

Budsjett
2021

Avvik
budsjett

Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)

-763 855

-526 036

-237 819

Tilskudd prosjekt- fylket

720 000

550 000

170 000

Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger

389 439

317 920

71 519

Tilskudd prosjekt - staten

600 000

800 000

-200 000

827 700

588 286

239 414

Tilskudd prosjekt - andre

3 860 000

300 000

3 560 000

Lønnskostnad - overført til prosjekt
konto 4900

Tilskudd prosjekt - spillmidler

0

200 000

-200 000

Sum investeringsinntekter - prosjekt

5 180 000

1 850 000

3 330 000

Investeringskostnader - prosjekt
Lønnskostnad prosjekt - overført fra
drift

-827 700

-590 000

-237 700

-300 000

300 000

Egenandel lønnskostnad prosjekt

-179 361

0

-179 361

-625 945

0

-625 945

Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)

-6 860 513

-2 000 000

-4 860 513

Egenandel prosjekt - belastet over
driften (inng. faktura)

-655 000

0

-655 000

Sum investeringskostnader - prosjekt

-7 838 519

-2 890 000

-4 948 519

315 288

3 000 000

-2 684 712

-2 343 231

1 960 000

-4 303 231

Overført fra prosjekter i arbeid 1/1

1

Overført til prosjekter i arbeid 31/12
Driftsinntekter
Kontingent, kommuner

4 318 440

4 330 000

-11 560

Kontingent, private

37 020

100 000

-62 980

Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold

1 013 948

1 010 000

3 948

Tilskudd - administrasjon

661 000

580 000

81 000

Tilskudd - Vestkystparken

2 057 000

1 850 000

207 000

Tilskudd drift - andre

700 000

50 000

650 000

746 950

400 000

346 950

Div. inntekter/leieinntekter båter/
Naturoppsyn
Sum driftsinntekter

2

9 534 358

8 320 000

1 214 358

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

-1 208 223

-350 000

-858 223

179 361

Biler, maskiner og utstyr

4

283 747

415 580

-70 633

Aktiverte prosjekter

4

763 583

860 333

8

50 000

50 000

4 836 750

5 187 098

Bedriftshelsetjeneste

-35 655

-80 000

44 345

Aksjer/innskuddskapital

Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring

-34 454

-35 000

546

Sum anleggsmidler

-5 323 698

-5 311 950

-11 748

-256 361

-120 000

-136 361

3

Kostnader lokalet

Andre driftskostnader
Kostnadsført utstyr

-15 221

-100 000

84 779

Arbeidsklær ansatte

-96 662

-40 000

-56 662

Kurs, utdanning, opplæring

-46 384

-75 000

28 616

Konferanse/ seminar - ansatt og styret

-65 723

-150 000

84 277

Kundefordringer

5

107 500

150 000

Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms
2.239.932)

5

3 301 433

2 187 785

Bankinnskudd, kontanter

6

8 070 507

6 366 404

Sum omløpsmIdler

11 479 440

8 704 189

SUM EIENDELER

16 316 190

13 891 287

Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter

-251 314

-200 000

-51 314

-100 816

-300 000

199 184

Kontor- og adm.kostnader

-346 427

-150 000

-196 427

Egenkapital

5 384 272

5 384 271

-32 483

Reservefond

100 000

100 000

Telefon og porto

-72 483

-40 000

EGENKAPITAL OG GJELD

Drift- og vedlikehold biler

-29 273

-30 000

727

Maskin og utstyrsfond

62 418

62 418

Drift- og vedlikehold båter

-609 210

-400 000

-209 210

Bryggefond

316 149

316 149

Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr

-226 429

-200 000

-26 429

Båtfond

9 392 229

3 194 520

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

625 945

Toalettfond

210 766

210 766

Driftsbyggfond

427 951

427 951

-655 000

Resultat 2020 (overføres båtfond)

6 095

1 524 709

15 899 880

11 220 784

Egenandel maskin/utstyr prosjekt

-655 000

300 000
0

325 945

Annonser- og markedsføring

-16 600

-50 000

33 400

Sum egenkapital

Kontingent (FL,KS, andre)

-191 198

-145 000

-46 198

Avsetninger

0

0

Avsatt til veivedlikehold

31 063

31 063

-516 795

Overført fra prosjektrapport

(2 343 229)

315 288

Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

-2 096 795

Driftsresultat før avskrivninger

Sum drift arealer

-1 214 239

-350 000

-864 239

Finansielle poster

4

Driftsresultat

-1 580 000

643 265

958 050

-314 785

Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter

702 900

702 900

-840 000

212 279

Sum avsetninger

(1 609 266)

1 049 251

15 544

118 050

-102 506

Kortsiktig gjeld

0

Leverandørgjeld

841 647

783 580

Skyldig offentlige avgifter

541 248

404 844

Påløpne feriepenger

504 081

408 399

Annen kortsiktig gjeld

138 600

24 429

Sum kortsiktig gjeld

2 025 576

1 621 252

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 316 190

13 891 287

Renteinntekter

33

45 000

-44 967

-4 100 238

-4 111 795

11 557

Renteutgifter/ gebyr

-9 468

-40 000

30 532

Overtidslønn

0

-20 000

20 000

Tap aksjer

0

0

0

Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste

-178 750

-170 000

-8 750

Resultat av finansielle poster

-9 435

5 000

-14 435

Feriepenger - avsatt til neste år

-495 501

-447 690

-47 811

6 109

123 050

-116 941

-79 005

-750 000

670 995

Resultat
Investeringer

7

7

-627 721

Lønn
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Omløpsmidler

Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)

-6 016

-213 477

506 583

0

0

-742 635

3 354 602

651 618

-85 000

-6 016

-956 112

3 087 802

4

Båter/motorer

179 361

Egenandel prosjekt - belastet over
driften (inng. faktura)

Forsikring og pensjon - ansatte

4

Driftsbygning

-155 633

Avskrivninger

Lønn og sosiale kostnader

Pr. 31/12-20

Note

Egenandel lønnskostnad prosjekt

Drift- og vedlikehold lokalet

Egenandel maskin/utstyr prosjekt

pr. 31/12-21

Anleggsmidler

Møtekostnader, gaver og lignende

Sum lønn og sosiale kostnader

Prosjektkostnader maskin- og utstyr overført fra drift

EIENDELER
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Gjestebrygge Flørli

Nord-Talje, rehab.av Naturreservat og Friluftso.

97 820

440 224

200 000

254 000

0

157 311

640 224

363 185

-324 809

69 861

-784 328

0

0

0

97 820

3 583 484

Tilrettelegging Fjøløy **
157 311

3 131 000

Gjestebryggeanlegg Flørli

120 000
629 072
-158 062

-68 736

-2 652 088

-68 736

-4 374

-63 005

0

0

-1 019 082
-24 576

0
-142 550
-33 700
-38 235

0
-85 684
0
-78 756
-2 794 410

-5 467

-30 720

0
-178 188
-42 125
-47 793

0

-4 430 084

-339 525

0

-3 555 720

-271 620

-3 555 720

-271 620

-38 235

-33 700

-142 550

-4 374

-63 005
-1 633 006
-24 576

PROSJEKTRAPPORT 2021 PR. 31/12
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Aktivitetsanlegg Lindøy

452 484

1404

Skjødselsplaner/forvaltningsplan

629 072

8 070 507

1004

-784 328

2002

Aktivitetsanlegg Rossøy

-158 062

Bankinnskudd/kontanter

Ruskenaksjon
Skjødsel/merking av sti på Rossøy/Lindøy

1501

Div.rehab.av installasjoner i Lådervik

105 012

0
-220 688

-560 491
-121 792

-311 002

-387 502

-149 424

-638 374

-267 642

0

-1 392

-445 260

-423 826

Forskuddsbetalte forsikringer etc.

-1 114

-423 826
-1 114

-220 688

107 500

Rehabilitering/merking turvei Lindøy

Dørvika

1503

Toaletter Flørli
-53 364
483 970

85 836

-289 912

Kundefordringer

907
1104

109 185

-324 809

1502

-53 364
350 000

250000
200 000

-560 491

904 787

1103

1309

"Høy Puls" Folkehelse & Friluftsliv *

Nytt sanitæranlegg på Lindøy

1703
Flatehogst på øyer og holmer
133 970

69 861

1403

1401

1902
Sauøy - tiltak i forvaltningsplan

120 000

1904

-164 164
200000
100 000

-121 792

Andre kortsiktige fordringer

0

100000

275 000

2 291 633

0
275000

-311 002

Momskompensasjon

0
100 000

3 408 932

-9 922 346

16 948

15 751
142 322
6 144
1 093

35 638
8 425
9 558
67 905

874 364

21 434
278

46 954

77 883
27 632

76 500
1 428 829

-655 000

-2 343 229

-2 271 648

-111 002

100 000

153 208

-560 491

100 000

200 000

-134 852

-289 912

482 856

-477 190

-158 062

120 000

-271 620

119 076

606 524

220 635

-324 809

65 487

-808 904

931 396

-63 005

0

-68 736

97 820

-655 000

1 000

200 000

Kortsiktige fordringer

Overf.
til n.å
(per dato)

49 000

Aksjer i Reisemål Ryfylke AS

100000

Note 5

Egenandel
Tap (-)
Gev (+)

Kloakk SA, bokført til

200000

Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2021- se vedlegg

-8 493 517

50 000

0

Det er for 2021 kostnadsført kr 76.600 i revisjonshonorar. Videre er det
kostnadsført kr 89.655 i rådgivning.
Foretaket har 8 årsverk
Foretaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.

Mvakomp.
i
2020

Eier 0,5 andel som utgjør 3,6% av andelene i Samvirkelaget Flørli Vann og

-289 912

178 750

-6 860 511

Aksjer/innskuddskapital

Skjøtsel og etablering av gangbru - Peisaren

Herav styrehonorar

-1 633 006

15 899 880

Dalevågen friluftssport

846 632

5 495 288

Egenkapital per 31/12-21

1905

763 855
Herav lønn til daglig leder

5 180 000

4 673 000

1906

Herav arbeidsgiveravgift

315 288

6 095

Endring Båtfond

Note 8

Årets overskudd

Brimse

5 323 698

Prosjektkostn. inkl
mva 2020

11 220 784

1907

Lønn og sosiale kostnader

Prosjektkostnader
2020

Egenkapital (inkl.fond) pr. 1/1-21

Grill og bålplass

143 560
Note 3

Endring i egenkapital

Lineholmane/Grønland

Andre inntekter

Materiell/
kjøpte
tjenester

Note 7

Sum

2101

90 000

Lønnskost
Maskin etc.
prosjekt

Inneholder 197.994 som bundne skattetrekksmidler

Bevilget i år

Note 4

Note 6

Overført f.å.
1908

513 390
Kontorleie

Skilt og info

Leieinntekter båter

2102

746 950

Frilager

Diverse inntekter/leieinntekter båter

Kobbholmen

Note 2

2103

Prosjektrapport - se vedlegg

29
28

Note 1

2104

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

Kolbjørn Pedersen
Styreleder, Hjelmeland
kommune

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

Marianne Hebnes
Nestleder, Randaberg
kommune

Magne T. Frøyland
Styremedlem, Sandnes
kommune

Lars Arne Bjørkland
Styremedlem, Suldal
kommune

Marianne Helvik
Styremedlem, Sola
kommune

Mari Hult
Styremedlem, Stavanger
kommune

Tor Arild Torgersen
Styremedlem, Kvitsøy
kommune

Erik Rydningen
Nyman-Apelseth
Styremedlem, Strand
kommune
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Aud Hege
Jørgensen
Styremedlem, Sauda
kommune
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BUDSJETT 2022
Budsjett 2022
Investeringsinntekter - prosjekt
Tilskudd prosjekt- fylket

600 000

Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring

Tilskudd prosjekt - staten

600 000

Sum lønn og sosiale kostnader

Tilskudd prosjekt - andre

1 000 000

Tilskudd prosjekt - spillmidler
Sum investeringsinntekter - prosjekt

800 000
3 000 000

Investeringskostnader - prosjekt

-30 000
-20 000
-6 073 000

Kostnader lokalet
Drift- og vedlikehold lokalet

-150 000

Andre driftskostnader
Kostnadsført utstyr

-100 000

Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift

-695 000

Arbeidsklær ansatte

-40 000

Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift (båt)

-350 000

Kurs, utdanning, opplæring

Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)

-2 000 000

Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)

-75 000

Konferanse/ seminar - ansatt og styret

-150 000

Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter

-270 000

Sum investeringskostnader - prosjekt

-3 045 000

Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)

-200 000

Overført fra prosjekter i arbeid 1/1

1 960 000

Kontor- og adm.kostnader

-150 000

Overført til prosjekter i arbeid 31/12

1 915 000

Driftsinntekter
Kontingent, kommuner

4 480 000

Kontingent, private
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold

1 040 000

Tilskudd - administrasjon

597 000

Tilskudd - Vestkystparken

1 905 000

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

50 000
500 000
8 572 000

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

-350 000

Overtidslønn

-40 000

Drift- og vedlikehold biler

-30 000

Drift- og vedlikehold båter

-445 000

Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr

-250 000

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

800 000

Annonser- og markedsføring
Kontingent (FL,KS, andre)
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger
Driftsresultat

-50 000
-145 000
0
-1 145 000
854 000
-840 000
14 000

Finansielle poster
-350 000

Lønn og sosiale kostnader
Lønn

Telefon og porto

Avskrivninger

Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
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Budsjett 2022
Bedriftshelsetjeneste

Renteinntekter
Renteutgifter/ gebyr

-4 350 000
0

Styrehonorar/ tapt arb. fo ste

-100 000

Feriepenger - avsatt til neste år

-522 000

Forsikring og pensjon - ansatte

-800 000

Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)

-701 000

Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger

300 000

Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900

200 000

Møtekostnader, gaver og lignende

-50 000

Tap aksjer
Resultat av finansielle poster
Resultat

0
-10 000
0
-10 000
4 000
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Ny samarbeidsavtale, er vedtatt i eierkommunene, høsten 2021. Ryfylke friluftsråd etablert i 1978, formelt som interkommunalt samarbeidsorgan jfr. tidligere KL § 27 fra 2006. Samarbeidsavtalen erstatter
tidligere vedtekter i Ryfylke Friluftsråd. Den fullstendige avtalen er lagt ut på friluftsrådets hjemmeside.

S A M A R B E I D S AV TA L E F O R R Y F Y L K E
F R I L U F TR S Å D K O M M U N A LT
O P P G A V EF E L L E SS K A P
Kommunestyrene i Sauda, Suldal, Hjelmeland,
Strand, Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola og
Sandnes kommuner har gjort vedtak om å omdanne
tidligere Ryfylke Friluftsråd Interkommunale
Samarbeidsorgan i §27) i kommuneloven av 1992 til
et Kommunalt Oppgavefellesskap (KO) i medhold
av Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV
2019-06-23-83 kapittel 19, med virkning fra og
med 1. januar 2022. Samtlige kommunestyrer
har i medhold av kommuneloven §19-4 vedtatt
Samarbeidsavtalen. Henvisninger til kommuneloven
som er hjemmelsgrunnlaget, er i det etterfølgende
benevnt KL.
§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN
Oppgavefellesskapets navn er Ryfylke friluftsråd
kommunalt oppgavefellesskap, som kan forkortes
Ryfylke friluftsråd KO, og er i det følgende benevnt
friluftsrådet.
§ 2 OPPGAVEFELLESSKAPETS FORMÅL
Friluftsrådet er eget rettssubjekt. Friluftsrådet har
ikke økonomisk formål. Eventuelt regnskapsmessig
årsoverskudd, etter pliktige avsetninger, skal tillegges
Friluftsrådets opptjente egenkapital/disposisjonsfond.
Friluftsrådet er i samsvar med kommuneloven
ikke delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak og
eller til å forvalte tilskuddsordninger på vegne av
deltakerkommunene. Friluftsrådet etableres for å i
samarbeid med deltakerkommunene, statlige og
fylkeskommunale etater og andre virksomheter,
arbeide for følgende kjerneoppgaver:
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a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for et
variert friluftsliv til allment bruk.
b) Sikre forståelse for friluftsområdenes betydning,
bedre friluftkultur og
utbredelse av friluftsliv.
c) Rådgivning og bistand når det gjelder miljøarbeid
og marin forsøpling, samt sikring av biologisk
mangfold.
d) Rådgivende for friluftsliv overfor
deltakerkommunene og andre samarbeidsparter
e) Fremme allmenn fysisk aktivitet og folkehelse.
f) Formidling av naturopplevelser og kulturmiljø/
kulturminner.
g) Temabasert reiseliv.
Friluftsrådet er deltaker i det regionale partnerskapet
Vestkystparken. Partnerskapet samarbeider om
tilpasset, effektiv og bærekraftig forvaltning av viktige
friluftsområder i Vestlandets «skjærgårdspark». Driften
som utføres inngår i den nasjonale Skjærgårds
tjenesten. Friluftsrådet har et medlem i styret for
partnerskapet Vestkystparken. Friluftsrådet kan
også påta seg og eller delta i oppgaver for det
offentlige innenfor formålet og som gjelder blant
annet naturforvaltning, ryddeaksjoner mv. Videre
kan friluftsrådet inngå egen avtale med en eller flere
av deltakerkommunene om drift av ulike sjø- og
kystområder til friluftsformål i deltakerkommuner,
dersom slike behov oppstår. Friluftsrådet kan avgi
faglige uttalelser i offentlige høringer av kommunale,
regionale- og nasjonale planer. Ellers kan friluftsrådet
engasjere seg i saker av betydning for friluftsliv

35

i deltakerkommunene når dette bygger opp om
oppgavefelleskapet sitt formål.
§ 3 Deltakere og deltakeransvar
I samsvar med KL §19-1 kan kun kommuner og
fylkeskommuner være deltakere i et kommunalt
oppgavefellesskap. Ved omdanningen, på
etableringstidspunktet av Ryfylke friluftsråd KO, er
deltakerne i oppgavefellesskapet kommunene Sauda,
Suldal, Hjelmeland, Strand, Stavanger, Sandnes,
Sola, Randaberg og Kvitsøy. Deltakerkommunenes
prorata ansvar jf. KL §19-2 i Ryfylke friluftsråd KO er
fordelt med lik andel på 2,5% på hver av deltakerne, til
sammen 22,50 % og øvrig 77,50 % etter folketallet pr.
01.01.2021, slik:
Deltakere

Lik andel

Folketall

Total andel

Stavanger

2,5

38,80

41,30

Sandnes

2,5

21,66

24,16

Sola

2,5

7,39

9,89

Randaberg

2,5

3,05

5,55

Strand

2,5

3,52

6,02

Hjelmeland

2,5

0,69

3,19

Suldal

2,5

1,03

3,53

Sauda

2,5

1,23

3,73

Kvitsøy

2,5

0,14

2,64

Totalt

22,50

77,50

100,0

Folketallsbasert andel av deltakerandelen skal
ajourføres hvert 4. år. Første gang pr. 1. januar 2026
for folketallet 01.01.2025.
Ved opptak av ny deltaker øker den like andelen med
2,5 % og folketallsbasert andel reduseres tilsvarende.
Dersom en deltaker trer ut av oppgavefellesskapet vil
den like andelen reduseres med 2,5 % og folketallsbasert
andel av deltakeransvaret økes tilsvarende.
§ 4 Styrende organ
Ryfylke friluftsråd KO sitt øverste organ er
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Representantskapet, jf. KL § 19-3. Friluftsrådet har
i tillegg følgende underliggende organ til styring av
oppgavefellesskapet:
- arbeidsutvalg
- daglig leder
I tillegg er det en valgkomité.
Prosjektrettede utvalg av tidsbegrenset varighet
kan opprettes av Representantskapet ved
behov jf. KL § 19-3. Slikt utvalg kan ikke tillegges
avgjørelsesmyndighet eller på annen måte forplikte
friluftsrådet.
§ 4.1 Representantskapet
Representantskapet er friluftsrådets øverste
organ, jf KL § 19-3 og har ett medlem og/eller
varamedlem fra hver av deltakerkommunene, til
sammen 9 medlemmer. Hver deltaker representerer
kommunens deltakeransvar. Regler om valgbarhet
til Representantskapet er regulert i KL. Tilsvarende
gjelder også regler om hvem som er utelukket fra
valg til Representantskapet og oppgavefellesskapets
underliggende organ. Medlemmer og varamedlemmer
skal oppnevnes av kommunestyrene i deltaker
kommunene. Valgperioden er 4 år og følger
kommunevalgperioden. Nytt representantskap
trer i funksjon på høsten, i det samme året som
kommunevalget avholdes. Representantskapet
konstituerer seg selv med valg av leder og nest
leder. Ingen av deltakerkommunene kan inneha
disse funksjonene sammenhengende mer enn 2
valgperioder. Representantskapet er i kommuneloven
definert som et folkevalgt organ. Av dette følger
at reglene om møteoffentlighet, saksbehandling,
habilitet mv. følger de samme reglene som øvrige
folkevalgte organ i KL kap. 11, jf. forvaltningsloven
og offentleglova. Komplette møteinnkallinger og
møteprotokoller skal offentliggjøres på friluftsrådets
hjemmesider. Representantskapsmøtet er
beslutningsdyktig når minst halvparten av de
stemmeberettigede er til stede og disse representerer
mer enn 50 % av samlet deltakerandel i friluftsrådet.
Reglene i kommuneloven5 gjelder for avstemninger.
Stemmevekt i avstemninger fremgår av deltaker

ansvaret, jf. Samarbeidsavtalen § 3. Ekstraordinært
møte for behandling av hastesaker og eventuelt
bruk av fjernmøter skal gjennomføres i samsvar
med bestemmelsene i KL Representantskapets
detaljerte myndighet og ansvar er beskrevet i den
fullstendige samarbeidsavtalen som ligger på
friluftsrådets hjemmeside. Representantskapet
avholder minst 2 møter pr år. Møteplanen skal
fastsettes for ett år om gangen med grunnlag i
årshjulet for oppgavefelleskapets arbeidsprogram,
og kunngjøres. Det kan i forkant/etterkant av møter
i Representantskapet på vår og høst være aktuelt
å legge inn fagsamlinger der fagpersoner fra
både deltakerkommunene, fylkeskommunen og
andre deltar. Slike samlinger har til formål å styrke
samarbeidet, bygge kunnskap og kompetanse
på tvers mv. men har ingen avgjørelses- eller
beslutningsmyndighet i oppgavefelleskapet.
§ 4.2 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget i Ryfylke friluftsråd KO er et
underliggende organ til Representantskapet.
Kommunestyret i deltakerkommune foreslår et
medlem og et varamedlem til oppgavefellesskapets
arbeidsutvalg. Valgperioden er 2 år for samtlige
medlemmer og varamedlemmer.
Arbeidsutvalget har 5 medlemmer og er sammensatt
på følgende måte:
- Stavanger og Sandnes kommuner har hvert sitt faste
medlem og varamedlem.
- Kommunestyrene foreslår hver ett medlem og ett
varamedlem.
- Tre medlemmer med varamedlemmer foreslås av
kommunestyrene i øvrige deltakerkommunene etter
følgende rullering:
Første 2-års perioden for det etablerte
oppgavefellesskapet:
Et medlem hver:
Sola, Hjelmeland og Suldal
Et varamedlem hver: Randaberg, Sauda og Strand
Andre 2-års perioden:
Et medlem hver:
Randaberg, Sauda og Strand
Et varamedlem hver: Sola, Kvitsøy og Hjelmeland

Tredje 2-års perioden:
Et medlem hver:
Sola, Kvitsøy og Sauda
Et varamedlem hver: Randaberg, Hjelmeland og
Suldal
Fjerde 2-års periode:
Starter rulleringen på topp igjen, og settes sammen
likt som den første 2-års perioden ovenfor.
Arbeidsutvalget er et folkevalgt organ og
følgelig gjelder reglene om kjønnsbalanse.
Deltakerkommunene skal melde sine forslag
til medlem og varamedlem, til Valgkomitéen i
oppgavefellesskapet. Den forbereder valget
av Arbeidsutvalget og avgir innstilling til
Representantskapet. Representantskapet velger
Arbeidsutvalget, dets leder og nestleder.
Regler om valgbarhet til og om utelukket fra
valg til underliggende organ i kommunalt
oppgavefellesskap er regulert i KL. Arbeidsutvalgets
medlemmer og varamedlemmer er utelukket fra
samtidig å være medlem av Representantskapet.
Valgperioden for Arbeidsutvalget er 2 år. Nytt
arbeidsutvalg trer i funksjon på høsten, i det
samme året som kommunevalget avholdes. Ingen
av deltakerkommunene kan inneha leder- eller
nestlederfunksjonene mer enn en sammenhengende
valgperiode.
Arbeidsutvalget er i samsvar med KL et
folkevalgt organ. Av dette følger at reglene om
møteoffentlighet, saksbehandling, habilitet mv. følger
de samme reglene som øvrige folkevalgte organ
i KL kap.11, jf. forvaltningsloven og offentleglova.
Komplette møteinnkallinger og møteprotokoller
skal offentliggjøres på friluftsrådets hjemmesider.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst
halvparten av de stemmeberettigede er til
stede. Avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet avgjøres avstemningen ved
møteleder sin dobbeltstemme, kfr. KL kapittel 11.
Ekstraordinært møte for behandling av hastesaker
og bruk av fjernmøter skal gjennomføres i samsvar
med bestemmelser i KL10. Arbeidsutvalgets detaljerte
myndighet og ansvar er beskrevet i den fullstendige
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§ 5.2 Innskudd og årlig tilskudd fra
deltakerkommunene
Ved omdanningen fra interkommunalt samarbeid (§
27 i KL av 1992) til kommunalt oppgavefellesskap
foretas er det ikke noen ny innskuddsplikt for de 9
eksisterende deltakerkommunene. Gjeldende ordning
med årlig tilskudd fra hver av deltakerkommunene
videreføres. Tilskuddet beregnes utfra folketallet 1.
januar i budsjettåret og kronebeløpet justeres ihht
kommunal deflator. I 2022 er fakturert kronebeløp kr
15,40 per innbygger.

samarbeidsavtalen som ligger på friluftsrådets
hjemmeside.
§ 4.3 Daglig leder
Ryfylke friluftsråd KO har en daglig leder, stillingen er
fast. Daglig leder er delegert myndighet til å utøve den
løpende personal- og økonomiforvaltningen og driften
av virksomheten i oppgavefellesskapet i samsvar med
formålet og innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett,
friluftsrådets reglementer og lov- og regelverk.
Personalansvaret for ansatte, innleid og timebasert
personell i oppgavefellesskapet tilligger daglig leder.
Det er for øvrig fastsatt av stillingsinstruks for stillingen.
Daglig leder rapporter til Representantskapet.
Arbeidsutvalget skal i det løpende påse at
personaloppfølging av daglig leder skjer i samsvar
med oppgavefellesskapet sine bestemmelser.
Daglig leder, eller den som bemyndiges, er sekretær
for Arbeidsutvalget og Representantskapet, samt
øvrige underutvalg i friluftsrådet. I dette ligger å
påse forsvarlig saksforberedelse til møtene, skrive
møteprotokoll som godkjennes av møteleder og sørge
for at kravene til meroffentlighet ivaretas. Daglig leder
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kan delegere sin myndighet og oppgaver til andre i
administrasjonen, det skal være skriftlig. Det tilligger
daglig leder sitt ansvar å påse at oppgavefellesskapet
til enhver tid har en betryggende regnskapsføring og
dokumenthåndtering.
§ 5 Økonomi
Ryfylke friluftsråd KO skal som selvstendig rettssubjekt
skal føre eget regnskap, jf. KL kap. 14 med
forskrifter og skal ha valgt egen regnskapsfører og
revisor. Oppgavefellesskapet fører regnskapet etter
bestemmelsene i KL med tilhørende forskrifter og det
består av drift, investering og balanse.
§ 5.1 Låneopptak og garantistillelser
Ryfylke friluftsråd KO kan ta opp lån til investeringsformål
og for øvrig det som følger av den til enhver tid gjeldende
KL med forskrifter. Representantskapet godkjenner
oppgavefellesskapet sitt låneopptak. Lånerammen er
begrenset til inntil kr. 4.000.000 Oppgavefelleskapet kan
ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet
for andres økonomiske forpliktelser. Det kan ikke selv
låne ut penger.

§ 5.3 Budsjettbehandling og økonomistyring
Representantskapet i friluftsrådet skal hvert år innen
15. september oversende til deltakerkommunene
v/kommunedirektøren forslaget til årsbudsjett og
økonomiplan (drift og investeringer). Forslag til
kronebeløp per innbygger på ordinært tilskudd skal
fremgå særskilt. Tilsvarende skal tiltak som krever
ekstra bevilgning (drift og eller investering) fremgå.
Detaljerte krav og forventninger til rapportering av
økonomi, planlegging og gjennomføring er beskrevet
i den fullstendige samarbeidsavtalen som ligger på
friluftsrådets hjemmeside.
§ 6 Utmelding
En deltaker kan med vedtak i sitt kommunestyre gi
skriftlig varsel om at kommunen trer ut av Ryfylke
friluftsråd KO. Oppsigelsestiden er fra dato for
utmeldingen og ett helt kalender år regnet fra 1.
januar. Dette av hensyn til at pågående drift skal
kunne tilpasse seg endringen på forsvarlig måte.
I oppsigelsestiden løper tilskuddet og pro rata
ansvaret fullt ut. Ut over dette har ikke kommunen som
trer ut av oppgavefellesskapet, krav på eiendommer
eller verdier som det kommunale oppgavefellesskapet
rår over. Eksempel: Utmelding mottas i september.
Oppsigelsestiden løper da ut tom desember og ett
helt kalenderår. Opphør av den utmeldte kommunen
sitt pro rata ansvar følger av bestemmelsene i den
til enhver tid gjeldende KL med forskrifter. Søknad
om utmeldingen skal rettes til og behandles av
Representantskapet som så oversender sin innstilling
til deltakerkommunene.

§ 7 Ny deltaker
En kommune eller fylkeskommune kan søke
Representantskapet om å få tre inn som deltaker
i Ryfylke friluftsråd KO. Representantskapet
behandler saken og oversender sin innstilling
til deltakerkommunene. Av innstillingen skal
det fremgå om den nye deltakerens inntreden
innebærer økte utgifter for oppgavefellesskapet,
utover det som følger av beregnet årlig tilskudd
og om disse kan løses innenfor ordinært budsjett
og tilskuddsramme eller ikke. Utgifter utover dette
skal beregnes og utgjør da et engangs innskudd i
oppgavefellesskapet.
§ 8 Endringer i samarbeidsavtalen
Endring av samarbeidsavtalen behandles av
Representantskapet og vedtak om endringer krever
2/3 flertall. Flertallsvedtaket må deretter oversendes
deltakerkommunene, for endelig godkjenning av
kommunestyrene i deltakerkommunene. Gyldig
endring krever likelydende vedtak i samtlige
kommunestyrer. Unntaket er justering av § 3 om
deltakerandel etter folketall som justeres hvert 4. år,
hvor Representantskapet er delegert myndighet til å
fatte endelig vedtak.
§ 9 Oppløsning
Retningslinjer knyttet til prosess for oppløsning
av friluftsrådet er beskrevet i den fullstendige
samarbeidsavtalen som ligger på friluftsrådets
hjemmeside.
§ 10 Tolkning av samarbeidsavtalen
Dersom det oppstår tvist om forståelsen av
Samarbeidsavtalen og partene ikke kommer til enighet
i minnelighet, skal det bes om at Statsforvalteren i
Rogaland oppnevner en nemnd på 3 medlemmer,
herav én med juridisk kompetanse som avgjør
spørsmålene. Medlemmer av Representantskapet
og Arbeidsutvalget er ikke valgbare til tvistenemnda.
Utdrag fra samarbeidsavtalen, som er presentert
i denne Årsmeldingen, viser de mest sentrale
elementene i samarbeidsavtalen. Den komplette
samarbeidsavtalen ligger på friluftsrådets hjemmeside
og i Brønnøysundregistrene.
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