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N ø k k e LtA L L
■ 27 av områdene er tilrettelagt med 

toaletter (20 HC) som vaskes ukentlig.
■ 17 ombord- og ilandstigningsbrygger.
■ 21 større gjestebryggeanlegg.  
■ 38 områder er tilrettelagt med grillplass og benker.  
■ 37 miljøstasjoner, 25 tømmes ukentlig 

(sommeren) av Ryfylke Friluftsråd 
■ 19 km veianlegg driftes.
■ 26 km turstier/turveier vedlikeholdes.
■ 13 parkeringsanlegg ettersees 

og vedlikeholdes.
■ 8 områder er tilrettelagt med arealer som  

må slås/klippes.
■ Selskapet driver ikke med forsknings- og 

utviklingsaktivitet.

Hans Olav 
Sandvoll

Daglig leder

Glenn Rørheim
Lærling- 
byggdrift

Helge Norås
Oppsynsmann

Ole Tom Tufte
Oppsynsmann

Jørn Bikset
Oppsynsmann

Anders 
Lindberg

Hjelper

Sandnes

Forsand

Hjelmeland

Strand

Suldal

Sauda

Finnøy
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D A g L I g  L e D e R  H A R  O R D e t

2018 har vært et voldsomt år for Ryfylke Friluftsråd. 
2018 var året med de store prosjektene og det 
flotte sommerværet. Det var også året vi fylte 40 år 
og var vertskap for friluftsrådenes ansattesamling. 
Arbeidet med strandrydding, villfyllinger, ghostfishing, 
henlagte småbåter er fremdeles en viktig jobb for 
Skjærgårdstjenesten, selv om dette er et ansvar 
som fremdeles ikke er en del av friluftsrådenes 
vedtekter. I 2018 ble det hentet inn tonnevis 
med avfall fra sjøbunnen, i strandsonen, ulovlige 
dumpingplasser og titalls småbåtvrak. Vi vil takke de 
frivillige, renovasjonsselskapene og de bevilgende 
myndigheter for at vi nok en gang får til denne viktige 
dugnaden. Rogaland har 4975 km strandlinje. Det sier 
seg selv at vi ikke når over dette bare med frivillige 
krefter. I 2019 vil vi fortsette arbeidet mot marin 

forsøpling og ansetter en egen prosjektkoordinator 
som vil kvalitetssikre kvaliteten og effektiviteten i 
arbeidet. Vi har nå kjøpt inn dronemateriell, over og 
under vann, som vil gjøre registreringsarbeidet mye 
lettere.   

Marint avfall utenfor de offentlig sikrede 
friluftslivsområdene er altså fremdeles noe 
Skjærgårdstjenesten og friluftsrådene gjør «på si». 
Det er tilrettelegging og formidling av det enkle 
friluftslivet som er det sentrale ansvaret. 2018 ble det 
investert mye i Skjærgården. Lindøy, Rossøy, Langøy, 
Peisaren, Fjøløy, Flørli og ikke minst vår egen kai i 
Jåttåvågen har gjennomgått store forbedringer. Vi blir 
ikke arbeidsledige i årene som kommer heller og en 
ny prosjekt- og administrasjonsansvarlig vil passe på 

Kjære alle venner av friluftslivet! 

Foto: Morten Dåsnes

4

Ghostfishing. Foto: Vidar Skålevik
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at prosjektene blir fulgt opp og finansiert på en 
skikkelig måte. 

Ryfylke Friluftsråd feiret 40-årsdag i 2018 og vi 
feiret dette, i god tradisjon, blant annet ved å være 
vertskap for ansattesamlingen 2018. Det faglige 
fokuset lå på HMS, IT og Universell Utforming  og 
selve samlingen ble avviklet på Clarion Hotell i 
Stavanger. Jubileumsmiddagen ble avholdt på 
fantastiske Flor og Fjære, som fremdeles er en 
godt bevart hemmelighet utenfor Rogaland. 

Nettverksbygging og samarbeid er viktig. Vi 
er avhengig av gode partnerskap for å kunne 
løse prosjektene våre, for å nå målene våre. Vi 
håper at vi kan fortsette å være en viktig aktør 
i Skjærgården og at mange vil synes det er 
interessant å samarbeide med oss i tiden som 
kommer.

Det enkle friluftslivet er fremdeles det viktigste for 
Ryfylke Friluftsliv. Vi får stadig tilbakemeldinger 
på at brukerne er svært fornøyd 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 likevel utviklet seg slik at vi opererer dobbelt 
så mange områder i dag, på et høyere nivå, med 
færre folk og med flere brukere, enn for 20 år 
siden... og vi kan fremdeles bli bedre. 

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

I 2018 ble det hentet inn tonnevis med avfall fra sjøbunnen, i 
strandsonen, ulovlige dumpingplasser og titalls småbåtvrak.

“

Styrebefaring. Foto: Alexander Rugert-Raustein

Ansattesamling 2018. Foto: Marte Melbø

Foto: Alexander 
Rugert-Raustein Foto: Vidar Skålevik
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styreleder har ordet
2018 ble et godt år for friluftslivet i Norge. En fin 
og varm sommer gjorde at det var mange som 
gjenoppdaget det enkle friluftslivet, både i telt og i båt. 
Da er det flott at vi kan skilte med utrolig flotte og godt 
tilrettelagte friluftsområder – som er for alle. 

2018 var det også et stort fokus på marin forsøpling. 
Vi så at dette skapte et stort engasjement, og mange 
frivillige som ønsket å bidra med strandrydding. Takk 
til alle som har bidratt på frivillig basis. 

Ryfylke Friluftsråd skal sammen med kommunene, 
sikre og ivareta friluftsområder for allmennheten, 
samt legge til rette for aktivitet i friluft. Det er mye god 
folkehelse i det meste av det vi gjør, og målet er at 
flest mulig skal få komme seg ut i friluft. Det er viktig å 
prioritere det enkle friluftslivet, det er et lavterskeltilbud 
som kan brukes av alle.

Å bruke friluftsområdene er gratis for alle – og 
allemannsretten i Norge er en viktig verdi å ta vare 
på. Men, det er ikke slik at det er gratis å sikre nye 
friluftsområder eller holde disse vedlike. Vi ser at 
forventningene, både fra brukerne og eierkommunene 
blir større, mens økonomien ikke følger etter. Det blir 
en viktig oppgave for styret å følge opp dette videre.  

Takk til styret og AU for engasjementet for friluftsrådet. 
Men vi hadde ikke fått de gode resultatene vi ser uten 
de ansatte. En ekstra takk til våre 
meget kompetente medarbeidere, 
som med både kunnskap og 
engasjement, bidrar til et bedre 
friluftsliv for alle oss andre. 

Oddny Helen Turøy, Styreleder

Om virksomheten
Ryfylke Friluftsråd, som er et eget rettssubjekt, er 
et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 19 i 
kommuneloven, bestående av kommunene Finnøy, 
Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, 
Sandnes, Stavanger, Strand, Sauda og Suldal. 
Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av 
samtlige medlemskommuner. 

Selskapet driver ikke med forsknings- og 
utviklingsaktivitet.

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 friluftskultur og 
 utbredelse av friluftsliv.

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: 252988

Møtevirksomhet 2018
Ryfylke friluftsråd: 5 styremøter  
og 6 arbeidsutvalgsmøter
Representasjon: Vestkystparken: Styreleder deltar i 
styret, 2 møter pr.år.
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friluftsrådenes Landsforbund: 4 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 
tilstede. Utover dette mener styret at regnskapet med 
noter gir en rettvisende oversikt over utvikling, resultat 
og selskapets stilling.

økonomi
Ryfylke Friluftsråd har i løpet av de siste 5-6 årene 
utviklet en god økonomi med god 
budsjettdisiplin og ved å bruke mer ekstern 
konsulenthjelp til prosjektering og byggeledelse. 

Arbeidsmiljø og sykefravær
Arbeidsmiljøet anses som godt og i stadig bedring. 
Det er rapportert en mindre arbeidsulykke i 2018. For 
øvrig ingen alvorlige ulykker på arbeidsplassen, eller 
annet arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet i 2018 
er kraftig redusert fra nær 9% i 2017, til 2,75% i 2018. 

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
Styret ønsker en bedre balanse mellom kvinner og 
menn i bedriften og vil prioritere dette ved 
eventuelle nyansettelser. 
Administrasjon/drift: 5 menn.
Styret: 4 kvinner og 7 menn i styret.
Arbeidsutvalg: 2 kvinner og 2 menn. 

styret takker:
Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn, 
Rogaland Fylkeskommune, Friluftsrådenes 
Landsforbund, medlemskommuner, private 
medlemmer/båtforeninger, Ryfylkefondet, 
Sparebankstiftelsen SR-Bank, Gjensidigefondet og 
frivillige lag og organisasjoner for alle menneskelige 
og økonomiske bidrag til vår drift og prosjekter.  

styret
Oddny Helen Turøy, leder, Sandnes kommune
Kolbjørn Pedersen, nestleder, Hjelmeland kommune 
Alexander Rügert-Raustein, styremedlem, Randaberg 
kommune
Berit Marie Hopland, styremedlem, Finnøy kommune
Nina Østebø, styremedlem, Suldal kommune
Bjarte S. Dagestad, styremedlem, Forsand kommune
Helge Gabrielsen, styremedlem, Stavanger kommune
Gro A. Steine, styremedlem, Kvitsøy kommune
Åge Sola, styremedlem, Rennesøy kommune
Erik Rydningen Nyman-Apelseth, styremedlem, Strand 
kommune
Morten Maldal, styremedlem, Sauda kommune
Cato Jansen, representant for båtforeninger
  
Varamedlemmer
Trond Niemi, Sandnes kommune
Karoline Dybdahl, Hjelmeland kommune
Inger Grødem, Randaberg kommune
Oddvar Vignes, Finnøy kommune
Albrigt Stokka, Suldal kommune
Solveig Eiane Hall, Forsand kommune
Per Olav Hansen, Stavanger kommune
Liv Ness Amundsen, Kvitsøy kommune
Roy Sokn Adsen, Rennesøy kommune
Edvard Kr. Tungland, Strand kommune

Foto: Svein Erik Fylkesnes



8

t R e N D e R  O g  u t V I k L I N g
Ryfylke friluftsråd skal være ledende i vår bransje på:

DRIft
VeDLIkeHOLD
Og skjøtseL

sIkRINg,
PLANLeggINg Og 
tILRetteLeggINg

fORMIDLINg AV
fRILuftsLIV

Og fOLkeHeLse

Ryfylke friluftsråd er helt avhengig av godt omdømme. 

Rådets eksistens er ikke beskyttet av lover eller 
retningslinjer. Våre eierkommuner, private medlemmer og 
andre samarbeids-partnere 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.

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.

“



Litle Teistholmen. Foto: Gaute Stangborli
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kO M M u N I k A s j O N 
O g  f O R M I D L I N g
Ryfylke Friluftsråd er mye tilstede på møter, 
seminar og konferanser for å være relevante og 
oppdaterte. Det blir gjennomført årlige møter med 
medlemskommuner, fylkeskommune og Fylkesmann. 
I tillegg har vi gjennomført kontakt- og prosjektmøter 
med destinasjonsselskaper, næringsforeninger, 
Politi, Brannvesen, Havnevesen, båtforeninger og 
frivillige organisasjoner. Samarbeids- og strategimøter 
med blant andre Jæren Friluftsråd, Stavanger 
Turistforening, Rogaland Idrettskrets, KNBF og Statens 
Naturoppsyn, lokalt og nasjonalt. 

Ryfylke Friluftsråd bidrar også aktivt til flere typer 
enkeltarrangement som idretts- og friluftslivs 
arrangement, faglige seminar, konferanser og 
befaringer. 

Ryfylke Friluftsråd vil fortsatt søke samarbeid for å få 
flere faglige og politiske konferanser og møter lagt til 
Nord-Jæren og Ryfylke. 

Ryfylke Friluftsrådprøver å være synlige i media og kan 
vise til flere innslag i TV, radio og presse i 2018. Det 
aller meste var relatert til marin forsøpling. I 2019 er 
det viktig kommunisere det vi gjør innen tilrettelegging 
og drift av friluftslivsområder.  

•	Friluftsrådenes Landsforbund er vår 
fellesorganisasjon

•	Vestkystparken – Skjærgårdstjenesten 
på Vestlandet

•	Kystgaard AS
•	Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland
•	Fylkeskommunens folkehelsenettverk
•	Fylkeskommunens nettverk for 

Universell Utforming

•	 Interkommunalt Utvalg for Akutt  
forurensing

•	Bad, Park og Idrett.
•	Ryfylkealliansen
•	Lysefjorden Utvikling
•	Reisemål Ryfylke
•	Region Stavanger
•	Næringsforeningen i Stavangerregionen
•	Ryfylkemuseet

Ryfylke Friluftsråd deltar i flere faglige fora

Foto: Morten Dåsnes
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Foto: Tonja Hjøllo



12

kO M P e tA N s e P R O f I L  I 
R y f y L k e  f R I Lu f t s R å D

Byggekompetanse
Konstruksjon/

dimensjonering av 
byggeanlegg, toaletter, 

gapahuker, m.m

Reiseliv
Kunnskap om natur- 

og kulturbasert 
reiseliv. Nettverk til 

destinasjonsselskap og 
reiselivsbedrifter

Førerkompetanse/ 
dokumentert opplæring

Arbeidsbåter, traktor, 
tilhenger, truck, kraner 

og skogsmaskiner

Tilrettelegging
God bestillingskompetanse 

på toalett, brygger, 
turveier, gapahuker og 

områdeutvikling

Akutt forurensing
Rydding og varsling i 

forhold til akutt foruren-
sing, beredskapsbåt for 
brannbåten og daglig 

tilsyn i egne friområder.

Planarbeid
Høringer og medvirkning 
til planverk. Egne forvalt-
nings- og skjøtselsplaner 
og omfattende søknads-

kompetanse

Erverv og sikring
Forhandlingskompetanse 
knyttet til avtale om kjøp, 

leie og servitutt på 
regionale friområder.

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.

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 uni-
versell utforming. Kontaktfor-
midling til organisasjoner og 

bedrifter innen friluftsliv

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, 
ghostfishing og 

villfyllinger

Foto: Svein Erik Fylkesnes Foto: Halvard Bøe
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stavanger kommune 
Bukkholmen, Tyttebærholmen, Fladaskjæret, 
Sandøy, Klovningen, Eigerøy, Litla Lindøy og diverse 
kommunale kaianlegg.

forsand kommune 
Håheller, Kallastein, Bergsholmen og diverse 
kommunale kaianlegg. 

sandnes kommune 
Snekka, Riskaholmane, Dalevågen, Stølsvik, Store 
Teistholmen, Brattholmen, Prestkaien på Høle 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.

finnøy kommune 
Vardøy/Vignesholmane, Lovik, Vaulavika, Selvågen, 
Basthavn, Sølsøy, Fårøy, Nevøy, Hidleholmen, 
Bukkholmen, Eidsholmen (søre del) og diverse 
kommunale kaianlegg.  

Rennesøy kommune 
Nordhusvågen, Asmervågen, Lådervågen, Vest-Bru 
med holmer og diverse kommunale kaianlegg.

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.  

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.

Ryfylke friluftsråd har i samråd med sine medlemskommuner, Rogaland fylkeskommune og 
ulike organisasjoner kommet frem til følgende ønsker for sikring av nye friluftslivsområder. 
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.

Foto: Nanco Hoogstad Foto: Trine Nessler Wichmann
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eget administrasjonsbygg  
Ny driftskai, med lagerskur og ny rampe for lasting/
lossing av konteinere. 
  
fjøløy 
Bidratt til omfattende planleggingsvirksomhet inkl. 
møter og befaringer. Prioritert handlings-program 
skal gjennomføres etter plan. Rehabilitering av 
overnattingshytte og dagsturhytte er i gangsatt.

Lindøy 
Rehabilitering av eksisterende turveier, nye traseer, 
kajakklanding, badeplasser og støttemurer er 
avsluttet. Nytt sanitæranlegg er omsøkt og starter opp 
ved fullfinansiering i 2019.  

flørli 
Kommunal kai er rehabilitert. Bøyeanlegget er sikret 
og oppgradert.

Rossøy 
Dreneringsprosjekt, rehabilitering av eksisterende 
turveier/stier og nye traseer er sluttført. 

skjøtselsplanarbeid 
Prosess for revisjon av alle eksisterende 
skjøtselsplaner er satt i gang. Det er i 2018 
gjennomført omfattende skjøtselsarbeid på Sauøy, 
Rossøy, Lindøy, Søre Børøy, Skaholmen, og 
Vadholmen

sikringsprosjekt 
Det er gjennomført kommunemøter med spesielt 
fokus på sikring av nye områder og muligheter for ny 
bruk av eksisterende kaiområder.

beredskap 
Ryfylke Friluftsråd har gjennomført diverse arbeid for 
SNO, IUA, Kystverket, Brannvesenet Sør-Rogaland og 
Politiet. I tillegg til et par SAR-oppdrag.

Arrangementsmedvirkning 
Bidratt til Stavanger Open Water, Tripp-Trapp-Triathlon 
og Landsleir for Sjøspeiderne m.m.   

Ruskenaksjoner 
Det er gjennomført oppryddingsaksjoner i flere 
områder i tett samarbeid med medlemskommuner og 
frivillige organisasjoner. 

Ekstrabelastningen knyttet til utslipp av plastfiber og 
skyteledninger fra Ryfast og Lysebotn 2 må også 
nevnes i dette arbeidet. Samarbeid med lokale 
dykkeklubber har resultert i innhenting av store 
mengder teiner, ruser og garn (Ghostfishing). Dette 
arbeidet finansieres i stor grad av Miljødirektoratets 
tilskudd til tiltak mot marin forsøpling.

folkehelse/HøyPuls 
Ny partnerskapsavtale med Rogaland 
Fylkeskommune signert i 2018.

Prosjektbelastningen i 2018 har vært høy, men vi er svært fornøyd med resultatene. Været har, i 
prosjektperioden mellom høstferie 2018 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.
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Tingholmen. Foto: Gaute Stangborli
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s A M f u N N s A N s VA R 
Håndtering av avfall i naturen er en viktig 
oppgave for Ryfylke Friluftsråd. 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 fokusert på 
kildesortering, gjenvinning og korrekt deponering. 
I alle tider har folk funnet egne måter å bli kvitt sitt 
avfall, men det er bare de siste 200 årene at avfallet 
har utgjort en alvorlig trussel for miljøet.  

Tilrettelegging for friluftsliv er en viktig oppgave for å 
hjelpe «folk flest» ut i friluft. Friluftsliv er en kulturarv 
som har stor egenverdi. Jakt, sanking, fiske og f.eks. 
fysisk aktivitet er friluftsliv med høy grad av nytteverdi, 
mens egenverdien oppstår gjerne 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 i sitt nærmiljø, men også 
i regionale utfartsområder. Universell tilgjengelighet 
er kanskje den viktigste satsingen for å invitere flest 
mulig til et aktivt friluftsliv. 

Formidling av naturverdier og kulturhistorie er et 
viktig samfunnsansvar for at folk skal tilegne seg 
nødvendig kunnskap og respekt for verneverdier i 
natur og kulturhistorie. Vi samarbeider med Statens 
Naturoppsyn og Fiskeridirektoratet om mange tiltak 
som har fokus på å bevare hummer, sjøørrett, villaks, 
sjøfugl m.m.

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. 
  
Lærlingeordningen er et nytt område for Ryfylke 
Friluftsråd. Vi vil prøve å ha minimum en lærling 
i opplæring hos oss i samarbeid med andre 
supplerende, gode fagmiljø.  

Akutt forurensing og SAR er naturlige oppgaver 
ettersom vi er mye «underveis» på sjøen. også 
oppgaver og bidrar til trygghet på sjøen. Vår 
sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift krever også et 
kontinuerlig arbeid for å redusere vårt miljøskadelige 
fotavtrykk. 
 
Arbeidstrening og/eller soning av samfunnsstraff har 
også vært en sentral del av vårt bidrag til samfunnet.

Ryfylke Friluftsråd tar et stort samfunnsansvar!

“

Avfallsboder på Langøy. Foto: Ole Tom Tufte
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P R I O R I t e R t e 
O P P g AV e R  f O R  2 0 1 9
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. 

Viktige tilretteleggingsprosjekt i 2019 blir: 

fjøløy fort 
Starte opp prosjektering av ny kai. 

jørpelandsholmen  
Etablere aktivitetsanlegg, badehus og lyssetting av 
turvei m.m.

Rossøy 
Etablere ny gapahuk (grindabygg). 

frilager 
Frilagerkonseptet skal suppleres med flere utstyrs-
lager i flere kommuner, blant annet ved Utstein Kloster 
Hotel.

Peisaren 
Arbeidet med hengebru og skjøtsel er igangsatt.

Lådervik  
Skjøtsel og etablering av ny brygge og gapahuk.

Lindøy 
Rehabilitering av eksisterende bryggeanlegg. Nytt 
sanitæranlegg skal anlegges.

Ruskenprosjekt
Det rekrutteres til egen prosjektstilling for koordinering 
og gjennomføring av diverse  ruskenaksjoner og 
annet miljørettet arbeid.

Ny båt  
Prosjektering av ny arbeidsbåt og rehabilitering av MB 
Ry-Fri.

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. 

Sjøspeiderleir på Lindøy 2018. Foto Halvard Bøe
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Helårlig drift og tilrettelegging:

kReVeR gODt MANNskAP 
Og utstyR

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 yter 1000 hk tilsammen. service-
farten ligger rundt 22 knop.

Selv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, 
er det ingen tvil om at det kan være bølgehøyder 
som kan utfordre selv den beste båt. Ryfylke 
Friluftsråd har i dag tre båter i drift.

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 tilfredstille Friluftsrådets krav til skånsom 
og naturtilpasset drift og tilrettelegging. Godt 
vedlikehold er avgjørende for at utstyret skal virke 
og vare. Ryfylke Friluftsråd eier det mest brukte 
utstyret selv. Selveid utstyr gir større fleksibilitet og 
man har det når 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.

M/b Ludvig (solgt juni 2018) er 11 meter lang 
og brukes primært til forflytting av mannskap og 
til oppsynsarbeid. båten er utstyr med en 1,7 
tonnmeter kran og har to motorer som tilsammen 
yter 1200 hk. Ludvig er utstyrt med vannjett og har 
en servicefart over 30 knop.

M/b Ry-fant er av typen Minor 27. båten er utstyrt 
med hekkagregat, 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.
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UTHAVNER - 
Ryfylke Friluftsråd
Områdenavn Tilbud i området

138. EIDSHOLMEN 
N 59° 14.110 E 005° 55.936 « < µ
139. NODHOLMEN OG 
SVINHOLMEN 
N 59° 13.862 E 005° 48.880

3 « fi Ë < ” µ ¡

140. NORD-TALGJE 
N59° 13.730 E 005° 48.227 « – ⁄ B ô < ± µ ® 
141. ROSSØY 
N59° 06.644 E 005° 53.624 ‰ 3 ” – fi B < ± ˘Ë ¡ 

« $
142. SAUØY 
N59° 10.215 E 005° 57.888 ‰ « Ë ô < $ ” ¡
143. TALGJEHOLMANE 
N59° 13.685 E 005° 47.130 « ¡ «
144. FLØRLI 
N59° 00.848 E 006° 25.630 B < ‰ fi = ± ¡ ‘

167. LINDØY 
N58° 59.396 E 005° 48.736 ” F ‰ ¡ 3 ˘Ë √ « – B 

fi ô < $ ± í
168. BJELKAVIG 
N58° 58.915 E 006° 00.068 « $ B ¡ < 
169. FOREHOLMEN 
N58° 59.350 E 006° 00.303 « <
170. HINNAHOLMEN 
N58° 59.746 E 006° 00.708 « ¡ < 
171. LÅDERVIK 
N58° 59.294 E 005° 59.516 ‰ 3 « – Ë < ” B µ
172. JØRPELANDSHOLM. 
N59° 00.862 E 006° 01.946 ˘Ë ‰ ” ¡ µ < B
173. REKSNES 
N58° 58.266 E 005° 59.259 « < ¡
174. SKYLJAVIK 
N59° 05.640 E 005° 54.810 ‰ « – ⁄ B Ë < $ ”

145. DØRVIKA 
N59° 94.868 E 006° 14.505 ˘Ë fi ‰ ¡ « ⁄ 3 $
146. SØRE 
BØRØYHOLMEN 
N59° 10.395 E 006° 00.489

‰ 3 ” « – F B ô ˘Ë $ 
¡ < 

147. GRØNINGEN 
N59° 03.206 E 005° 23.596 ˘Ë 3 « – fi F B < $ ¡
148. ROSSØY 
N59° 03.605 E 005° 24.098 3 ” – fi <
149. SANDRENNA 
N59° 03.537 E 005° 24.913 ˘Ë ” fi B < $ ¡ 3 – 
150. BRIMSE 
N59° 05.222 E 005° 47.861 ˘Ë 3 ” fi B ô ¡ – < ±
151. FINNESAND 
N59° 05.896 E 005° 36.594 ” ⁄ Œ ‘
152. FJØLØY FORT 
N59° 05.316 E 005° 34.537 ˘Ë 3 ” – ⁄ fi B ô < ± 

¡
153. LINE 
N59° 02.269 E 005° 40.786 ˘Ë ‰ 3 ” « – B < ± $ 

¡ F  í
154. REINANESET 
N59° 07.305 E 005° 36.166 ” <
155. VIKEVÅG 
N59° 05.824 E 005° 41.903 ” ‘ ◊
156. BYMARKA 
N58° 55.935 E 005° 47.385 ” < ¡ $ B
157. HOLMAVIKA 
N58° 53.249 E 005° 46.538 ˘Ë 3 ‰ ” ⁄ fi < $ B
158. LITLE 
TEISTHOLMEN 
N58° 58.266 E 005° 51.484

˘Ë ‰ 3 ” « fi F  $ ¡

159. TINGHOLMEN 
N58° 58.150 E 005° 52.955 ˘Ë 3 ” $ B « – F < ¡
160. VADHOLMEN 
N58° 57.394 E 005° 50.215 3 ” « fi ˘Ë B ¡ $ ‰ <
161. BARKANESET 
N59° 19.604 E 006° 05.059 « B ¡
162. HELLANDSHABN 
N59° 26.419 E 005° 55.438 « B ¡ µ
163.SJUBBEHOLSVÅGEN 
N59° 23.475 E 006° 00.646 ‰ 3 ” fi < ¡ B ±
164. SKAHOLMEN N59° 
20.626 E 006° 05.446 ‰ « – fi Ë B < ± ” 
165. MARØY 
N58° 57.622 E 005° 47.037 « – ” ô ¡ ± B
166. LANGØY 
N59° 00.463 E 005° 46.100 ” F ‰ ¡ 3 ˘Ë √ « – B 

fi ô < ±  µ ƒ

167. LINDØY 
N58° 59.396 E 005° 48.736 ” F ‰ ¡ 3 ˘Ë √ « – B 

fi ô < $ ± í
168. BJELKAVIG 
N58° 58.915 E 006° 00.068 « $ B ¡ < 
169. FOREHOLMEN 
N58° 59.350 E 006° 00.303 « <
170. HINNAHOLMEN 
N58° 59.746 E 006° 00.708 « ¡ < 
171. LÅDERVIK 
N58° 59.294 E 005° 59.516 ‰ 3 « – Ë < ” B µ
172. JØRPELANDSHOLM. 
N59° 00.862 E 006° 01.946 ˘Ë ‰ ” ¡ µ < B
173. REKSNES 
N58° 58.266 E 005° 59.259 « < ¡
174. SKYLJAVIK 
N59° 05.640 E 005° 54.810 ‰ « – ⁄ B Ë < $ ”

145. DØRVIKA 
N59° 94.868 E 006° 14.505 ˘Ë fi ‰ ¡ « ⁄ 3 $
146. SØRE 
BØRØYHOLMEN 
N59° 10.395 E 006° 00.489

‰ 3 ” « – F B ô ˘Ë $ 
¡ < 

147. GRØNINGEN 
N59° 03.206 E 005° 23.596 ˘Ë 3 « – fi F B < $ ¡
148. ROSSØY 
N59° 03.605 E 005° 24.098 3 ” – fi <
149. SANDRENNA 
N59° 03.537 E 005° 24.913 ˘Ë ” fi B < $ ¡ 3 – 
150. BRIMSE 
N59° 05.222 E 005° 47.861 ˘Ë 3 ” fi B ô ¡ – < ±
151. FINNESAND 
N59° 05.896 E 005° 36.594 ” ⁄ Œ ‘
152. FJØLØY FORT 
N59° 05.316 E 005° 34.537 ˘Ë 3 ” – ⁄ fi B ô < ± 

¡
153. LINE 
N59° 02.269 E 005° 40.786 ˘Ë ‰ 3 ” « – B < ± $ 

¡ F  í
154. REINANESET 
N59° 07.305 E 005° 36.166 ” <
155. VIKEVÅG 
N59° 05.824 E 005° 41.903 ” ‘ ◊
156. BYMARKA 
N58° 55.935 E 005° 47.385 ” < ¡ $ B
157. HOLMAVIKA 
N58° 53.249 E 005° 46.538 ˘Ë 3 ‰ ” ⁄ fi < $ B
158. LITLE 
TEISTHOLMEN 
N58° 58.266 E 005° 51.484

˘Ë ‰ 3 ” « fi F  $ ¡

159. TINGHOLMEN 
N58° 58.150 E 005° 52.955 ˘Ë 3 ” $ B « – F < ¡
160. VADHOLMEN 
N58° 57.394 E 005° 50.215 3 ” « fi ˘Ë B ¡ $ ‰ <
161. BARKANESET 
N59° 19.604 E 006° 05.059 « B ¡
162. HELLANDSHABN 
N59° 26.419 E 005° 55.438 « B ¡ µ
163.SJUBBEHOLSVÅGEN 
N59° 23.475 E 006° 00.646 ‰ 3 ” fi < ¡ B ±
164. SKAHOLMEN N59° 
20.626 E 006° 05.446 ‰ « – fi Ë B < ± ” 
165. MARØY 
N58° 57.622 E 005° 47.037 « – ” ô ¡ ± B
166. LANGØY 
N59° 00.463 E 005° 46.100 ” F ‰ ¡ 3 ˘Ë √ « – B 

fi ô < ±  µ ƒ

167. LINDØY 
N58° 59.396 E 005° 48.736 ” F ‰ ¡ 3 ˘Ë √ « – B 

fi ô < $ ± í
168. BJELKAVIG 
N58° 58.915 E 006° 00.068 « $ B ¡ < 
169. FOREHOLMEN 
N58° 59.350 E 006° 00.303 « <
170. HINNAHOLMEN 
N58° 59.746 E 006° 00.708 « ¡ < 
171. LÅDERVIK 
N58° 59.294 E 005° 59.516 ‰ 3 « – Ë < ” B µ
172. JØRPELANDSHOLM. 
N59° 00.862 E 006° 01.946 ˘Ë ‰ ” ¡ µ < B
173. REKSNES 
N58° 58.266 E 005° 59.259 « < ¡
174. SKYLJAVIK 
N59° 05.640 E 005° 54.810 ‰ « – ⁄ B Ë < $ ”

145. DØRVIKA 
N59° 94.868 E 006° 14.505 ˘Ë fi ‰ ¡ « ⁄ 3 $
146. SØRE 
BØRØYHOLMEN 
N59° 10.395 E 006° 00.489

‰ 3 ” « – F B ô ˘Ë $ 
¡ < 

147. GRØNINGEN 
N59° 03.206 E 005° 23.596 ˘Ë 3 « – fi F B < $ ¡
148. ROSSØY 
N59° 03.605 E 005° 24.098 3 ” – fi <
149. SANDRENNA 
N59° 03.537 E 005° 24.913 ˘Ë ” fi B < $ ¡ 3 – 
150. BRIMSE 
N59° 05.222 E 005° 47.861 ˘Ë 3 ” fi B ô ¡ – < ±
151. FINNESAND 
N59° 05.896 E 005° 36.594 ” ⁄ Œ ‘
152. FJØLØY FORT 
N59° 05.316 E 005° 34.537 ˘Ë 3 ” – ⁄ fi B ô < ± 

¡
153. LINE 
N59° 02.269 E 005° 40.786 ˘Ë ‰ 3 ” « – B < ± $ 

¡ F  í
154. REINANESET 
N59° 07.305 E 005° 36.166 ” <
155. VIKEVÅG 
N59° 05.824 E 005° 41.903 ” ‘ ◊
156. BYMARKA 
N58° 55.935 E 005° 47.385 ” < ¡ $ B
157. HOLMAVIKA 
N58° 53.249 E 005° 46.538 ˘Ë 3 ‰ ” ⁄ fi < $ B
158. LITLE 
TEISTHOLMEN 
N58° 58.266 E 005° 51.484

˘Ë ‰ 3 ” « fi F  $ ¡

159. TINGHOLMEN 
N58° 58.150 E 005° 52.955 ˘Ë 3 ” $ B « – F < ¡
160. VADHOLMEN 
N58° 57.394 E 005° 50.215 3 ” « fi ˘Ë B ¡ $ ‰ <
161. BARKANESET 
N59° 19.604 E 006° 05.059 « B ¡
162. HELLANDSHABN 
N59° 26.419 E 005° 55.438 « B ¡ µ
163.SJUBBEHOLSVÅGEN 
N59° 23.475 E 006° 00.646 ‰ 3 ” fi < ¡ B ±
164. SKAHOLMEN N59° 
20.626 E 006° 05.446 ‰ « – fi Ë B < ± ” 
165. MARØY 
N58° 57.622 E 005° 47.037 « – ” ô ¡ ± B
166. LANGØY 
N59° 00.463 E 005° 46.100 ” F ‰ ¡ 3 ˘Ë √ « – B 

fi ô < ±  µ ƒ

utHAVNeR – RyfyLke fRILuftsRåD
Områdenavn Områdenavntilbud i området tilbud i området
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Note Regnskap
2018

Budsjett 
2018

Avvik
budsjett

Investeringsinntekter - prosjekt 

Tilskudd prosjekt- fylket 102 000 550 000 -448 000

Tilskudd prosjekt - staten 1 150 000 800 000 350 000

Tilskudd prosjekt - andre 3 310 000 300 000 3 010 000

Tilskudd prosjekt - spillmidler 150 000 200 000 -50 000

Sum investeringsinntekter - prosjekt 4 712 000 1 850 000 2 862 000

Investeringskostnader - prosjekt 

Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift -221 409 -500 000 278 591

Prosjektkostnader maskin- og utstyr - 
overført fra drift

-749 815 -300 000 -449 815

Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0

Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0

Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)                   -7 505 555 -2 000 000 -5 505 555

Egenandel prosjekt - belastet over 
driften (inng. faktura)

0 0

Sum investeringskostnader - prosjekt 1 -8 476 779 -2 800 000 -5 676 779

Overført fra prosjekter i arbeid 1/1 1 5 687 544 3 000 000 2 687 544

Overført til prosjekter i arbeid 31/12 1 1 922 765 2 050 000 -127 235

Driftsinntekter

Kontingent, kommuner 3 502 133 3 510 000 -7 867

Kontingent, private 52 900 200 000 -147 100

Fylkestilskudd - drift arealer/ veived-
likehold

992 846 1 010 000 -17 154

Tilskudd - administrasjon 530 000 580 000 -50 000

Tilskudd - Vestkystparken 1 832 450 1 850 000 -17 550

Tilskudd drift - andre 48 766 47 000 1 766

Div. inntekter/leieinntekter båter/ 
Naturoppsyn 

2 399 175 400 000 -825

Sum driftsinntekter 7 358 270 7 597 000 -238 730

Drift arealer

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

-190 810 -350 000 159 221

Egenandel prosjekt - belastet over 
driften (inng. faktura)

0 0 0

Drift arealer -190 810 -350 000 159 221

Lønn og sosiale kostnader

Lønn -2 752 583 -3 070 000 317 417

Overtidslønn -4 338 -20 000 15 662

Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste -240 542 -170 000 -70 542

Feriepenger - avsatt til neste år -325 562 -391 200 65 638

Forsikring og pensjon - ansatte -580 502 -620 704 40 202

Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) -540 960 -602 338 61 378

Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger 52 052 3 000 49 052

Note Regnskap
2018

Budsjett 
2018

Avvik
budsjett

Lønnskostnad - overført til prosjekt 
konto 4900

221 409 500 000 -278 591

Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0 0

Møtekostnader, gaver og lignende -84 190 -85 000 810

Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestar-
tere

-53 056 -80 000 26 944

Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring -26 448 -35 000 8 552

Sum lønn og sosiale kostnader 3 -4 334 720 -4 571 242 236 522

Kostnader lokalet

Drift- og vedlikehold lokalet -237 124 -120 000 -117 124

Andre driftskostnader

Kostnadsført utstyr -160 930 -100 000 -60 930

Arbeidsklær ansatte -50 591 -40 000 -10 591

Kurs, utdanning, opplæring -38 786 -75 000 36 214

Konferanse/ seminar - ansatt og styret -204 912 -175 000 -29 912

Revisjons-/regnskapshonorar -178 418 -150 000 -28 418

Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.) -360 035 -300 000 -60 035

Kontor- og adm.kostnader -203 701 -175 000 -28 701

Telefon og porto -38 001 -40 000 1 997

Drift- og vedlikehold biler -15 511 -20 000 4 489

Drift- og vedlikehold båter -698 781 -500 000 -198 781

Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/
utstyr

-204 250 -200 000 -4 250

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

749 815 300 000 449 815

Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0 0

Annonser- og markedsføring -11 028 -50 000 38 972

Kontingent (FL,KS, andre) -154 683 -145 000 -9 683

Tap på fordringer -37 128 0 -37 128

Sum andre driftskostnader -1 606 940 -1 670 000 63 058

Driftsresultat før avskrivninger 988 676 885 758 102 947

Avskrivninger 4 -793 724 -840 000 46 276

Aktiverte prosjekt 0 0 0

Driftsresultat 194 952 45 758 149 223

Finansielle poster 0

Renteinntekter 5 841 45 000 -39 159

Renteutgifter/ gebyr -34 212 -80 000 45 788

Resultat av finansielle poster -28 371 -35 000 6 629

Gevinst v/salg av Ludvig 1 656 000 0 1 656 000

Resultat 1 822 581 10 758 1 811 852

Lån (avdrag) -1 644 416 -140 000 -1 504 416

Investeringer -836 075 -750 000 -86 075

DRIfts- Og INVesteRINgsRegNskAP 2018

NB! Gevinst v/salg av Ludvig på 1.656.000 inngår i resultatet på 1.822.581
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bALANse PR. 31.12 2018

EIENDELER pr.31/12-18 Pr.31/12-17

Anleggsmidler Note

Driftsbygning 4  3 888 200  3 353 000 

Båter 4  405 400  1 022 400 

Biler, maskiner og utstyr 4  591 200  714 300 

Aktiverte prosjekter 4  1 053 831  1 150 580 

Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS 9  100 600  100 600 

Sum anleggsmidler  6 039 231  6 340 880 

Omløpsmidler

Kundefordringer  2 500  56 409 

Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms) 5  2 599 335  874 566 

Bankinnskudd, kontanter 6  5 521 320  10 010 048 

Sum omløpsmIdler  8 123 155  10 941 023 

SUM EIENDELER  14 162 357  17 281 903 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital  5 405 650  5 405 650 

Reservefond  505 790  505 790 

Maskin og utstyrsfond  62 418  62 418 

Bryggefond  316 149  316 149 

Båtfond  316 149  316 149 

Toalettfond  210 766  210 766 

Driftsbyggfond  427 951  427 951 

Årets resultat  1 822 581  -   

Sum egenkapital 7  9 067 454  7 244 873 

Avsetninger

Avsatt til veivedlikehold  31 063  31 063 

Overført fra prosjektrapport  1 922 765  5 687 544 

Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter  702 900  702 900 

Sum avsetninger  2 656 728  6 421 507 

Langsiktig gjeld

Lån SR-Bank 8  -    1 644 416 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  757 170  253 585 

Skyldig offentlige avgifter  339 864  336 902 

Påløpne feriepenger  334 141  365 587 

Annen kortsiktig gjeld  1 007 000  1 015 033 

Sum kortsiktig gjeld  2 438 175  1 971 107 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  14 162 357  17 281 903 
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NOteR tIL RegNskAPet 2018
Note 1 Prosjektrapport - se vedlegg

Note 2 Diverse inntekter/leieinntekter båter  399 175 

Leieinntekter båter  163 000 

Renovasjon Steinsøy, Langøy , Hellesøy  60 000 

Kontorleie  45 000 

Fylkeskommunal støtte til ansattsamling  50 000 

Støtte til kjøp av rastebord  57 500 

Andre inntekter  23 675 

Note 3 Lønn og sosiale kostnader  4 334 720 

Herav arbeidsgiveravgift  540 960 

Herav lønn til daglig leder  820 895 

Herav styrehonorar  190 000 

Det er for 2018 kostnadsført kr 38 000 i revisjonshonorar. Videre er det  48 500 

kostnadsført kr 10.500 i rådgivning.

Foretaket har 5,6 årsverk

Foretaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjeneste-

pensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.

Note 4 Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2018 - se vedlegg

Note 5 Kortsiktige fordringer  2 599 335 

Momskompensasjon  2 507 729 

Forskuddsbetalte forsikringer etc.  91 606 

Note 6 Bankinnskudd/kontanter  5 521 320 

Inneholder 169.861 som bundne skattetrekksmidler

Note 7 Endring i egenkapital

Egenkapital (inkl.fond) pr. 1/1-18  7 244 873 

Årets resultat overført til fond  1 822 581 

Egenkapital 31/12-18  9 067 454

Note 8 Lånet i SR-Bank ble innfridd i år.

Note 9 Inskuddskapital/aksjer 100 600

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

Kloakk SA, bokført til 50 000

Eier 8 aksjer som utgjør 1,6% av aksjene i Landa Fortidslandsby, bokført til 50 600
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Godkjent revisjonsselskap 
Autorisert regnskapsførerselskap 

Medlem av: 
Den norske Revisorforening 

Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening 

Til generalforsamlingen i  
Ryfylke Friluftsråd 
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert selskapet Ryfylke Friluftsråd årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 822 581. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i  
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om 
revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret  (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 

Ref: 14022019_HV_9187 Side 2 av 2 

utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.  

 

Tananger, 14. februar 2019 
Kallesten Revisjon og Regnskap AS 
 

 

Herbjørn Vestvik 
Registrert revisor 
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Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening 
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Ryfylke Friluftsråd 
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert selskapet Ryfylke Friluftsråd årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 822 581. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i  
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om 
revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret  (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert selskapet Ryfylke Friluftsråd årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 822 581. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i  
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om 
revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret  (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
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utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.  

 

Tananger, 14. februar 2019 
Kallesten Revisjon og Regnskap AS 
 

 

Herbjørn Vestvik 
Registrert revisor 
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buDsjett 2019

Budsjett 2019 Regnskap 2018

Investeringsinntekter - prosjekt 

Tilskudd prosjekt- fylket 550 000 102 000

Tilskudd prosjekt - staten 800 000 1 150 000

Tilskudd prosjekt - andre 300 000 3 310 000

Tilskudd prosjekt - spillmidler 200 000 150 000

Sum investeringsinntekter - prosjekt 1 850 000 4 712 000

Investeringskostnader - prosjekt 

Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift -500 000 -221 409

Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift -300 000 -749 815

Egenandel lønnskostnad prosjekt 0

Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0

Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)                   -2 000 000 -7 505 555

Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) 0

Sum investeringskostnader - prosjekt -2 800 000 -8 476 779

Overført fra prosjekter i arbeid 1/1 3 000 000 5 687 544

Overført til prosjekter i arbeid 31/12 2 050 000 1 922 765

Driftsinntekter

Kontingent, kommuner 3 620 000 3 502 133

Kontingent, private 200 000 52 900

Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold 1 010 000 992 846

Tilskudd - administrasjon 580 000 530 000

Tilskudd - Vestkystparken 1 850 000 1 832 450

Tilskudd drift - andre 47 000 48 766

Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn 400 000 399 175

Sum driftsinntekter 7 707 000 7 358 270

Drift arealer

Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura) -350 000 -190 779

Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) 0 0

Drift arealer -350 000 -190 779

Lønn og sosiale kostnader

Lønn -3 100 000 -2 752 583

Overtidslønn -20 000 -4 338

Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste -170 000 -240 542

Feriepenger - avsatt til neste år -394 800 -325 562

Forsikring og pensjon - ansatte -626 416 -580 502

Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) -607 881 -540 960

Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger 3 000 52 052

Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900 500 000 221 409

Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0

Budsjett 2019 Regnskap 2018

Møtekostnader, gaver og lignende -85 000 -84 190

Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestartere -80 000 -53 056

Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring -35 000 -26 448

Sum lønn og sosiale kostnader -4 616 097 -4 334 720

Kostnader lokalet

Drift- og vedlikehold lokalet -120 000 -237 124

Andre driftskostnader

Kostnadsført utstyr -100 000 -160 930

Arbeidsklær ansatte -40 000 -50 591

Kurs, utdanning, opplæring -75 000 -38 786

Konferanse/ seminar - ansatt og styret -175 000 -204 912

Revisjons-/regnskapshonorar -150 000 -178 418

Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.) -300 000 -360 035

Kontor- og adm.kostnader -175 000 -203 701

Telefon og porto -40 000 -38 003

Drift- og vedlikehold biler -20 000 -15 511

Drift- og vedlikehold båter -500 000 -698 781

Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr -200 000 -204 250

Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910 300 000 749 815

Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0

Annonser- og markedsføring -50 000 -11 028

Kontingent (FL,KS, andre) -145 000 -154 683

Tap på fordringer 0 -37 128

Sum andre driftskostnader -1 670 000 -1 606 942

Driftsresultat før avskrivninger 950 903 988 705

Avskrivninger -840 000 -793 724

Aktiverte prosjekt 0 0

Driftsresultat 110 903 194 981

Finansielle poster

Renteinntekter 45 000 5 841

Renteutgifter/ gebyr -80 000 -34 212

Resultat av finansielle poster -35 000 -28 371

Gevinst v/salg av Ludvig 0 1 656 000

Resultat 75 903 1 822 610

Lån (avdrag) -140 000 -1 644 416

Investeringer -750 000 -836 075

NB! Gevinst v/salg av Ludvig på 1.656.000 inngår i resultatet på 1.822.610 i 2018
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§ 1. Medlemmer.
Ryfylke Friluftsråd, som er et eget retts-subjekt, 
er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 
kommuneloven bestående av kommunene Finnøy, 
Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, 
Sandnes, Stavanger, Strand, Sauda og Suldal. 
Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av 
samtlige medlemskommuner.

§ 2. formål.
Rådets oppgaver er i samarbeid med 
medlemskommunene, statlige og fylkeskommunale 
etater og andre interesserte å virke for:
a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for et 

variert friluftsliv til allment bruk.
b) Større forståelse for friluftsområdenes betydning, 

bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

§ 3. Organisasjonsform.

1. Årsmøtet.
Rådets høyeste myndighet er Årsmøtet. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av kommunene 
er representert. Ordinært årsmøte avholdes hvert 
år medio april. Styremedlemmer har stemmerett på 
årsmøtet, med unntak av behandling av Årsmelding 
og Regnskap. Medlemskommunene kan sende 
følgende antall representanter med stemmerett:

Kommuner med 
 inntil 30.000 innbyggere  – 2 representanter.
 inntil 50.000 innbyggere  – 3 representanter.
 mer enn 50.000 innbyggere  – 5 representanter.

Rett antall representanter m/vara må velges for den 
kommunale valgperioden.

Medlemskommunene oppnevner i tillegg to 
representanter (en av hvert kjønn) som kan velges 
som representant og vararepresentant i styret, jfr §3 
Pkt 1 c. Medlemmer av styret skal være politisk valgt 
for den kommunale valgperiode. Styrets medlemmer 
velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges for 1 år. 
Andre valg skjer for 1 år av gangen.

Ordinært årsmøte skal behandle følgende:
a. Styrets årsmelding.
b. Regnskap og revisjonsmelding.
c. Valg - Årsmøtet foretar følgende valg:
	 •	11	styremedlemmer	med	personlige
  vararepresentanter bestående av en representant
  fra hver medlemskommune.  

•	Styrets	leder	(velges	blant	styrets	medlemmer).
	 •	Godkjenne	autorisert	revisor.
	 •		Valgkomite	som	består	av	3	medlemmer.
	 •	Valg	av	komiteer	og	andre	utvalg	som	er	foreslått
  av styret eller årsmøtet.
d. Velge årsmøtets leder og nestleder blant de som 

har stemmerett på årsmøtet.
e. Andre saker.
 Forslag til andre saker må forelegges styret minst 

2 uker før årsmøtet. Ved stemmelikhet på årsmøtet 
gjør ordførerens stemme utslaget.

2. Styret.
Styret består av 11 medlemmer valgt av årsmøtet. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten 
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av medlemmene er tilstede. Innen styret kan det 
opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av styrets 
leder og inntil 3 styremedlemmer. De velges av 
styret for 1 år av gangen. Arbeidsutvalget kan ikke 
treffe bindende avgjørelse med mindre styret har gitt 
fullmakt til dette.

Styret skal:
a. Arbeide for å løse de oppgaver årsmøtet har 

vedtatt.
b. Forestå rådets administrative og økonomiske drift 

innenfor vedtatt budsjettramme. Styrets leder, 
sammen med 2 av styrets medlemmer, forplikter 
rådet med sin underskrift. Styret kan meddele 
prokura. Styret kan gå ut over vedtatt budsjett når 
det er økonomisk tilrådelig.

c. Styret skal til enhver tid følge opp de aktuelle 
arbeidsoppgaver, sørge for at saker som skal 
forelegges årsmøtet blir utarbeidet - jfr. vedtektene 
§ 3 pkt. 1 og ellers ta opp de arbeidsoppgaver som 
er nevnt under vedtektene § 2.

d. Styret vedtar arbeidsprogram for kommende år, 
eventuelt langtidsprogram.

e. Styret vedtar drifts og investeringsbudsjett for 
kommende år.

f. Styret kan ta opp lån til nødvendige investeringer.
g. Styret skal sørge for at det føres tilstrekkelig 

regnskap, og føre protokoll over sine forhandlinger. 
I tilfelle stemmelikhet i styret er styreleders stemme 
avgjørende.

h. Styret skal sende vedtatt årsmelding og regnskap 
til rådets medlemmer, fylkeskommunale og statlige 
organer.

i. Styret, sammen med årsmøtets siste valgte 
årsmøteleder har anledning til å utnevne 
æresmedlemmer av rådet.

§ 4. utvalg, komiteer, administrasjon
Utvalg som velges av årsmøtet, skal bistå styret 
ved bearbeidelse av spesielle saker og fremme 
forslag til styret om dette. Styret har ansvar for 
å ansette og følge opp daglig leder gjennom 
Arbeidsutvalget. Daglig leder ansetter og følger opp 
øvrige ansatte, og annen nødvendig hjelp, innenfor 
vedtatt arbeidsprogram og budsjett. Ansatte i Ryfylke 

Friluftsråd kan ikke kombinere sin stilling med annet 
arbeid i en medlemskommune. Ryfylke Friluftsråd kan 
likevel som organisasjon inngå prosjektsamarbeid 
med enkeltkommuner. Arbeidsutvalget fastsetter lønn 
for daglig leder. Godtgjørelse til styrets medlemmer
eller andre tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet.

§ 5. økonomi.
Kommunene er ikke ansvarlig for friluftsrådet sine 
plikter ut over den årlige medlemskontingenten.
For rådets virksomhet stilles opp:
1.  Budsjett som finansieres ved kontingenter og 

tilskudd. Driftskontingent justeres årlig i henhold til 
kommunal deflator.
a. Kontingent for medlemskommunene fastsettes 

for neste års budsjett av styret og i samsvar med 
folketallet ved siste årsskifte.

b. Økonomiske bidrag forhandles med 
vertskommunene eller andre fra prosjekt til 
prosjekt. Inndekning av større kostnader knyttet 
til sikring, tilrettelegging og drift skal normalt skje 
relativt med kommunal fordeling i samsvar med 
folketallet. Det forutsettes at alle muligheter for 
inndekning av utgifter til sikring, tilrettelegging og 
drift er prøvd.

c. Administrasjonen kan ta initiativ til 
inntektsbringende tiltak uten at friluftsrådets 
kjerneoppgaver og ansvar blir skadelidende.

2. Administrasjonen pålegges å ha oppdaterte planer 
for sikring, tilrettelegging og drift. Sikring skjer 
primært etter plan og gjennomført dialog med 
grunneier, vertskommune og i en fylkeskommunal 
prioritering. Tilrettelegging og drift skjer i tråd med 
vedtatt forvaltningsplan for de enkelte områdene.

§. 6. forståelse og forandring av vedtektene.
tvistesaker: Tvist om vedtektenes forståelse avgjøres 
av en nemnd på 3 medlemmer, herav 1 jurist. Nemnda 
som oppnevnes av fylkesmannen, skal bestå av 
personer som ikke har tillitsverv i rådet.
Vedtektsendring: Endring av vedtektene 
gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. 
Medlemskommunene får tilsendt vedtektsendringene 
til endelig godkjenning. Svarfrist for 
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medlemskommunene er 6 uker. Dersom ingen 
kommuner har satt seg i mot endringene innen denne 
tid, er vedtektsendringene godkjent.

§. 7. utmelding av rådet - oppløsning av rådet.
Utmelding av Ryfylke Friluftsråd må skje skriftlig 
etter gyldig kommunestyrevedtak og trer i kraft ett 
år etter utgangen av kalenderåret. Et medlem som 
trer ut, har ikke krav på noen del av rådets eiendeler. 

Vedtak om oppløsning kan bare skje på ordinært 
årsmøte med 3/4 flertall, og må godkjennes av 
medlemskommunene. Vedtas oppløsning blir rådets 
eiendommer og andre verdier å overføre til Rogaland 
Fylkeskommune.

§. 8. Ikrafttreden.
Disse vedtekter trer i kraft fra: 09.04.14

Foto: Tonja Hjøllo
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