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N ø k k e lt a l l
■ 29 av områdene er tilrettelagt med toaletter
(20 HC) som vaskes ukentlig.
■ 16 ombord- og ilandstigningsbrygger.
■ 22 større gjestebryggeanlegg.
■ 37 områder er tilrettelagt med grillplass og benker.
■ 36 miljøstasjoner, 24 tømmes ukentlig (sommeren)
av Ryfylke Friluftsråd og inneholder: 541 m3 restavfall, 71 m3 papir, 38 m3 glass/metall
■ 125 m3 strandryddet avfall
■ 77 områder blir jevnlig kontrollert og ryddet.
■ 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.
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Da g l i g l e d e r har or d e t
Kjære alle venner av friluftslivet!

Likevel er det slik at vi også er et friluftsråd som
primært skal legge til rette for friluftsliv. Vi skal
bygge turveier, brygger, gapahuker, teltemarker,
klatrejungler, bålplasser, toaletter, miljøstasjoner m.m.
slik at friluftslivet er tilgjengelig for flest mulig, uten at
dette skal gå unødig på bekostning av kulturminner,
landskap og naturverdier. I 2017 har Stavanger
kommune brukt statlige tiltaksmidler til å investere i
rehabilitering av tre større kaianlegg, blant annet vår
egen driftskai i Jåttåvågen. Ryfylke Friluftsråd har
ingen definert investeringskontingent og må søke
støtte fra mange aktører, over lang tid, for å få råd til
sine investeringsprosjekter. Vi trenger eksterne midler
til både investeringer og sikringer av nye områder.
Ryfylke Friluftsråd blir 40 år i 2018 og vi skal
feire dette, blant annet ved å være vertskap
for ansattesamlingen 2018. 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.
«Friluftsliv for alle» krever et tverrfaglig samarbeid om
kompetanse, økonomi og andre ressurser.
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

“

2017 var året da «alle» skulle rydde strandsøppel.
NRK-Rogaland gjennomførte en stor kampanje med
Johan Mihle Laugaland i spissen. Friluftsrådene,
Skjærgårdstjenesten, renovasjonsselskapene,
kommunene og en stor del av frivillig sektor ryddet
inn hundrevis av tonn med marint avfall. Plast er det
største problemet, men diverse vrak, villfyllinger og
ikke minst ghostfishing er også store utfordringer.
Teiner, liner, garn, ruser og annen fiskeredskap som
ikke lenger blir høstet, dreper tonnevis av fisk, sjøfugl,
sel og skalldyr hvert år. Totalt utgjør marin forsøpling
en av de aller største miljøutfordringene i vår tid.
Ryfylke Friluftsråd har bidratt til strandrydding i Ryfylke
siden vi ble stiftet i 1978 og vil fortsatt ta vår del av
ansvaret i årene som kommer. Vi er også stolte over at
vi ble utnevnt til «Årets Friluftsråd 2017», stort sett for
det renovasjonsarbeidet vi bidrar til i strandsonen.

Vi er også stolte over at vi ble
utnevnt til «Årets Friluftsråd 2017»,
stort sett for det renovasjonsarbeidet
vi bidrar til i strandsonen.

Foto: Ådne Ånensen
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Styrets beretning
f or å r e t 2 0 1 7
Styrets leder har ordet

2017 var et godt arbeidsår for Ryfylke Friluftsråd.
Vi leverer gode tjenester til våre medlemskommuner,
både når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder,
forvaltning og sikring av nye områder.
I juni 2017 fikk Ryfylke Friluftsråd prisen som årets
friluftsråd av Friluftsrådenes Landsforbund. Dette
setter vi utrolig høyt og er veldig stolte av. Det er
mange grunner til at vi fikk den utmerkelsen, men noe
av det som ble særlig vektlagt, var den jobben Ryfylke
Friluftsråd har gjort i forhold til marin forsøpling - og
plast.
RF gjennomfører bl.a hvert år flere aksjoner sammen
med dykkerklubbene i regionen, der en henter
opp søppel fra havbunnen nært byområdene våre.
Her går det i både traktorer og dekk. Jeg vil gjerne
nytte anledningen til å takke alle frivillige, både
dykkerklubbene, men også andre lag og foreninger
som har vært med på strandrydding i løpet av året.
Dere gjør en utrolig innsats for at alle skal få oppleve
fine og rene friluftsområder.
Jeg må selvfølgelig få takke de ansatte for den
utrolig gode jobben de gjør. De er ikke mange,
men kunnskapsrike og allsidige. Jeg vil også takke
våre medlemskommuner for godt samarbeid. Godt
tilrettelagte friluftslivsområder for alle, er viktig for
livskvalitet og god helse. Og dette er en oppgave
vi står sammen om.
Oddny Helen Turøy
Styrets leder
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Om virksomheten
Ryfylke Friluftsråd, som er et eget rettssubjekt, er
et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 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, drift og vedlikehold.
Innbyggertall i medlemskommunene: 254147
Møtevirksomhet 2017
Ryfylke Friluftsråd: 5 styremøter og 4
arbeidsutvalgsmøter.
Representasjon: Vestkystparken:
Styreleder deltar i styret, 2 møter pr.år.
Friluftsrådenes Landsforbund: 4 delegater på
Årsmøtet. Kolbjørn Perdersen, nestleder i RF,
er valgt inn i styret i Friluftsrådenes Landsforbund.
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 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 ikke rapportert skader eller ulykker på
arbeidsplassen, eller annet arbeidsrelatert sykefravær.
Legemeldt sykefravær er på ni prosent, egenmeldt
sykefravær på to prosent.
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.

Alexander Rügert-Raustein, styremedl., Randaberg
Berit Marie Hopland, styremedlem, Finnøy
Nina Østebø, styremedlem, Suldal
Bjarte S. Dagestad, styremedlem, Forsand
Helge Gabrielsen, styremedlem, Stavanger
Gro A. Steine, styremedlem, Kvitsøy
Åge Sola, styremedlem, Rennesøy
Erik Rydningen Nyman-Apelseth, styremedlem, Strand
Knut Atle Seim, styremedlem, Sauda
Svein Peder Klungtveit, representant for priv.
medlemmer.
Varamedlemmer
Trond Niemi, Sandnes
Karoline Dybdahl, Hjelmeland
Inger Grødem, Randaberg
Oddvar Vignes, Finnøy
Albrigt Stokka, Suldal
Solveig Eiane Hall, Forsand
Caroline Seim Midtlien, Stavanger
Liv Ness Amundsen, Kvitsøy
Marit Nedrebø Sola, Rennesøy
Edvard Kr. Tungland, Strand
Morten Maldal, Sauda

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 våre prosjekter og drift.
Styret
Oddny Helen Turøy, leder, Sandnes
Kolbjørn Pedersen, nestleder, Hjelmeland
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Tr 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:

SIKRING,
PLANLEGGING OG
TILRETTELEGGING

Ryfylke Friluftsråd er helt avhengig av godt omdømme.
Rådets eksistens er ikke beskyttet ved lov. 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.

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.

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.

Foto: Ådne Ånensen
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Komm u n i k a s j o n
o g Form 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.

Gamle synder forsvinner ikke med det første.
Strendene fylles fortsatt
opp med plastfibre og
skytestreng etter tidligere
sprengninger i Ryfast.
Statens vegvesen beklager dette og vil følge
saken opp.
jens@strandvuen.no

Foto: Ådne Ånensen

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 2017. Det
aller meste var relatert til marin forsøpling. I 2018 er
det viktig å balansere kommunikasjonen med alt det vi
gjør innen tilrettelegging og drift av friluftslivsområder.

Hold Norge Rent-konferansen, 7. februar 2017 ble en
stor suksess og vi vil fortsatt søke samarbeid for å få

Ryfylke Friluftsråd deltar i flere faglige fora
Friluftsrådenes Landsforbund
Vestkystparken – Skjærgårdstjenesten
Kystgaard AS – Beiting
Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland
Fylkeskommunens nettverk for
Folkehelse og Universell Utforming
• Interkommunalt Utvalg for Akutt
forurensing

Ennå mye plast i Kuvika
Jens BJørheim

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

•
•
•
•
•

3

•
•
•
•
•

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

Det bam lenge væmt stmid mundt
pmoblematikken med plastfibme.
I fombindelse med byggingen av
Ryfast lekket stome mengdem med
slike ut i sjøen og bam fomumenset
de lokale stmendene. Det vi sem em
det synlige mesultatet, noe belt
annet em de mamitime konsekvensene som utslippene kan føme
med seg på sikt.
Ettem mye omtale og en mekke
pmotestem, ble det funnet fmam til
en altemnativ ammemingsfibem i
spmøytebetongen. Denne skulle
bidma til at man unngikk fleme
slike plastutslipp. Åmsaken til utslippene skal væme at entmepmenømene ikke bam klamt å følge opp
kontmaktskmavet nåm det gjeldem å
fange opp plastfibem som følgem
med spmøytebetongmestene i ovemskuddsmassene.
Selv om nye fibme ikke lengem
slippes ut, em det tydelig at gamle
syndem ikke fomsvinnem av den
gmunn. Nylig vam en gjeng muntme tumgåeme på tum til Kuvika og
ble letteme sjokkemt ovem å oppdage at det fomtsatt fløyt med slik
plast. Stadig vekk skylles fleme
slike på land, til stom immitasjon fom
de som benyttem stmandsonen til
tum og mekmeasjon.

Vegvesenet beklager
Tidligeme bam vegvesenet bymt
inn lokale mannskap til å mydde
langs stmendene. Det em også blitt
lovet at dette vam en omdning som
skulle fomtsette. Da em det natumlig å lume på bvomfom så ikke skjem?
– Jeg vam selv på befaming fmedag og oppdaget at myddemannskapene ikke bam myddet. Det
beklagem vi, fom vi bam tidligeme
vamslet om dette. Vi vil demfom følge det opp allemede denne uken

PLAsT: En rekke plastfivre lå mandag i Kuvika mellom Jørpeland og Tau. Dette skal være rester etter sprengning i Ryfast og har vært et gjentakende
provlem.

og sømge fom at det blim myddet. Det
opplysem pmessetalsmann Øyvind
Ellingsen i Ryfastpmosjektet til
Stmandbuen.

«

Jeg var selv på
befaring fredag og
oppdaget at ryddemannskapene ikke har ryddet.
ØYVIND ELLINGSEN

– Nok en gang, vi beklagem at
dette bam fått ligge fom lenge, leggem ban til.
Øyvind Ellingsen opplysem videme at de bam engasjemt medemiet
Helgøy Skyssbåt med sine mannskapem til å mydde og inspiseme i
bele Ryfylkebassenget. I tillegg
bam Statens vegvesen engasjemt
lokale idmettslag til å mydde de
stedene som em mest utsatt. Dette
gjeldem de ommådene som kan
nåes fma land.

Som eksempel på dette fomklamem ban at i denne belgen ble det
myddet på Buøy og Hundvåg og
at det vam juniomlaget til Viking
som på denne måten jobbet dugnad.

– mindre enn før
– Vi memkem at utslippene em mindme enn tidligeme, men em innstilt
på at vi må mydde noen stedem
også ettem at utfyllingen em femdig,
siem ban.
Dessuten em det slik at myddegjengen kommem ovem ekstmemt
mye annet søppel som flytem i
stmandsonen.
– Det allem meste av det vi
finnem, em ikke våmt. Vi pmøvem likevel å ta med oss alt vi klamem.
Unntakene em stome gjenstandem
som gassflaskem, stome fomtøyningsblåsem, temmassemøblem og
lignende. Alt tmevemk leggem vi i
baugem. Helgøy Skyssbåt em ute og
inspisemem fma sjøen en gang i uka.

BeKLAGer: Statens vegvesen veklager situasjonen og lover at det skal
ryddes opp allerede denne uka.

Demsom publikum kommem ovem
stedem vi bøm mydde, vil vi gjemne

at de kontaktem oss, siem Øyvind
Ellingsen.

Faksimile fra Strandbuen 25. januar 2017
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Komp e t a n s e k rav i
R y f y l k e Fr i l u f t s r å d
Renovasjon
Håndtering av generell
renovasjon, spesialavfall,
strandrydding,
ghostfishing og
villfyllinger

Byggekompetanse
Konstruksjon/
dimensjonering av
byggeanlegg, toaletter,
gapahuker, m.m

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

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

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.

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

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: Ådne Ånensen

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.
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.

Foto: Ådne Ånensen
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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, Kleppholmen, Heimre Børøyholmen,
Haugevik v/Vadla, Segadal og Ramsfjell og diverse
kommunale kaianlegg.
Strand kommune
Lille og store Prestholmen v/Hidle, Krogholmen,
Lyngholmen v/Idse, Fjellsholmen og diverse
kommunale kaianlegg.
Randaberg kommune
Tungevågen, Alstein og diverse kommunale kaianlegg.
Sauda kommune		
Kommunale kaianlegg på Molla og Storskjær.
Suldal kommune
Foldøy vest, Drarvik/Ullsnes/Holsvika, Erfjordholmen,
Hattavågen og diverse kommunale kaianlegg.
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R e s u lt a t opp n å e l s e
i 2017
Prosjektbelastningen i 2017 har vært høy, men vi er svært fornøyd med resultatene. Været har, i
prosjektperioden mellom høstferie 2017 og nyttår, vært generelt dårlig med mye nedbør, uvanlig
mye vind og mildvær som har gitt dårlige forhold for arbeid i skog og mark.

Eget administrasjonsbygg
Bygget er endelig nymalt og arbeidet med nytt
bryggeanlegg er startet opp. Vi gleder oss til nye
fasiliteter på ny kai, med lager på kaien, ny rampe for
lasting/lossing av konteinere.
Fjøløy
Bidratt til omfattende planleggingsvirksomhet inkl.
møter og befaringer. Prioritert handlingsprogram skal
gjennomføres. Gjennombrudd på finansieringssiden
med godkjente spillemiddelsøknader og stort
egenkapitalbidrag fra kommunen. Overnattingshytte
og dagsturhytte er i prosess.
Lindøy
Større skjøtselsprosjekt med felling av skog og annen
vegetasjonspleie er gjennomført. Rehabilitering av
eksisterende turveier, nye traseer, kajakklanding,
badeplasser og støttemurer er startet opp. Nytt
sanitæranlegg er omsøkt og starter opp ved
fullfinansiering.
Flørli
Nytt toalettanlegg er etablert. I tillegg har vi bidratt til
ny kajakkbrygge og godkjent vannverk.
Rossøy
Dreneringsprosjekt, rehabilitering av eksisterende
turveier/stier og nye traseer er prosjektert.
Finansiering, godkjenninger og tegninger er på plass
og lagt ut på Doffin.
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Skjøtselsplanarbeid
Prosess for revisjon av alle eksisterende
skjøtselsplaner er satt i gang.
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 diverse speiderleirer 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).
Folkehelse/HøyPuls
Det er i 2017 arbeidet for å etablere en ny
partnerskapsavtale med Rogaland Fylkeskommune.
Denne blir signert i 2018.

Foto: Ådne Ånensen
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A v f a l l på avv e i e –
Sam f u n n s a n s var
Ryfylke Friluftsråd håndterer årlig store mengder avfall
i skjærgården. Båtfolket, og andre besøkende, er
flinke til å bruke våre populære miljøstasjoner. Avfall
som flyter i land fra land- og sjøbasert industri eller
tettbygde strøk, har vi mindre kontroll over.

plusses på den kommunale renovasjonsavgiften.
Kommunene mener staten bør ta regningen ...
Ryfylke Friluftsråd ønsker å bidra til at opplevelsene i
naturen blir så søppelfritt som mulig, både under og
over vann.

Et alvorlig utslipp av detonasjonsledninger og
armeringsfiber fra Ryfastprosjektet førte til mye
ekstraarbeid i forbindelse med den tradisjonelle
strandryddingen. Vi tror dessverre at det aldri blir
ryddet helt ferdig etter dette utslippet som har spredt
seg til hele Ryfylke og Nord-Jæren.

Friluftsrådets forvaltning av friområder og formidling av
friluftskultur bidrar til bedret folkehelse og livskvalitet.
I samarbeid med blant annet Kriminalomsorg i Frihet
og NAV har Friluftsrådet vært tilstede for mennesker
med spesielle utfordringer i livet.

I tillegg til det ordinære avfallet langs strendene har
vi avfallet som ligger under vann; vrak, dumpet avfall,
tapt fiskeredskap og utdaterte produksjonsanlegg.
Ryfylke Friluftsråd har et tett prosjekt-samarbeid med
dykkeklubbene i regionen, der vi bidrar til å redusere
Ghostfishing og annet avfall på sjøbunnen.
Avfallet er en trussel mot miljøet og en direkte fare for
vilt, fisk, sjødyr, beitedyr og mennesker i naturen.
Hvert år gjennomfører Ryfylke Friluftsråd
strandrydding i sine områder.
Klima og miljøverndepartementet har tatt til orde for
at kostnadene med dette renovasjonsarbeidet bør

Ryfylke Friluftsråd tar også imot skoleelever for
arbeidstrening/arbeidsuke. Friluftsrådet kommer
til å fortsette med dette engasjementet der det
er mulig innenfor vedtatte HMS-regler og egen
kapasitet.
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.
Ryfylke Friluftsråd er også i beredskap innen akutt
forurensing og SAR, og bidrar til trygghet på sjøen.
Vår sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift krever også et
kontinuerlig arbeid for å redusere vårt miljøskadelige
fotavtrykk.

Ryfylke Friluftsråd tar et stort samfunnsansvar!

“
Foto: Ådne Ånensen
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P r i or i t e r t e
opp g av e r f or 2 0 1 8
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 2018 blir:
Fjøløy fort
Starte opp rehabiliteringsarbeidet med forlegningsog velferdsbygg.
Jåttå
Ferdigstille driftskaien (Klubben) og etablere
sikringsport.
Jørpelandsholmen		
Etablere aktivitetsanlegg, badehus og lyssetting
av turvei m.m.
Rossøy
Etablere ny gapahuk (grindabygg) og gjennomføring
av omfattende skjøtsel.
Frilager
Frilagerkonseptet skal
suppleres med flere
utstyrslager i flere
kommuner.
Peisaren
Arbeidet med nytt
bryggeanlegg og nytt
sanitæranlegg er igangsatt.
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Langøy		
Arbeidet med helt nytt bryggeanlegg er igangsatt.
Lådervik		
Skjøtsel og etablering av ny brygge og gapahuk.
Flørli			
Reetablering av bøyer og fjerning av kommunal kai.
Lindøy
Rehabilitering av turveier, bryggeanlegg,
forstøtningsmur og badestrand kajakklandingsområde er igangsatt. Nytt sanitæranlegg skal
detaljplanlegges.
Dørvika		
Omfattende skjøtsel og prosjektering av ny
ilandsstigningsbrygge og bøyer.
Hogstprosjekt		
Fjerning av sitkagran og annen svartlistet vegetasjon.
Ruskenprosjekt
Vi ønsker å etablere en egen stilling som blant annet
kan koordinere frivillighet knyttet til Ruskenaksjoner og
annet miljørettet arbeid.
Ny båt
Prosjektering av ny arbeidsbåt.
Høy Puls
Vår merkevare innen folkehelse er Høy Puls. Ryfylke
Friluftsråd ønsker å videreføre vårt folkehelsearbeid
med fokus på samarbeid med offentlig, private
og frivillige aktører for å gi flere muligheten til å
lære om, og utøve friluftsliv. Friluftsrådets viktigste
bidrag vil likevel være sikring og tilrettelegging av
friluftslivsområder.

Helårlig drift og tilrettelegging:

k r e v e r g o d t ma n n s k ap
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. 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 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. Servicefarten ligger rundt 22 knop.

M/B Ludvig 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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157. HOLMAVIKA
154. REINANESET

Ryfylke Friluftsråd

Drifts- og investeringsregnskap 2017
Investeringsinntekter - prosjekt
Tilskudd prosjekt- fylket
Tilskudd prosjekt - staten
Tilskudd prosjekt - andre
Tilskudd prosjekt - spillmidler
Sum investeringsinntekter - prosjekt
Investeringskostnader - prosjekt
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift
Egenandel lønnskostnad prosjekt
Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
Sum investeringskostnader - prosjekt
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1
Overført til prosjekter i arbeid 31/12
Driftsinntekter
Kontingent, kommuner
Kontingent, private
Tilskudd lærling
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold
Tilskudd - administrasjon
Tilskudd - Vestkystparken
Tilskudd drift - andre
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn
Sum driftsinntekter
Drift arealer
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
Drift arealer
Lønn og sosiale kostnader
Lønn
Overtidslønn
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste
Feriepenger - avsatt til neste år
Forsikring og pensjon - ansatte
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900
Egenandel lønnskostnad prosjekt
Møtekostnader, gaver og lignende
Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestartere
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring
Sum lønn og sosiale kostnader
Kostnader lokalet
Drift- og vedlikehold lokalet
Andre driftskostnader
Kostnadsført utstyr
Arbeidsklær ansatte
Kurs, utdanning, opplæring
Konferanse/ seminar - ansatt og styret
Revisjons-/regnskapshonorar
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)
Kontor- og adm.kostnader
Telefon og porto
Drift- og vedlikehold biler
Drift- og vedlikehold båter
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910
Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Annonser- og markedsføring
Kontingent (FL,KS, andre)
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger
Avskrivninger
Aktiverte prosjekt
Driftsresultat
Finansielle poster
Renteinntekter
Renteutgifter/ gebyr
Resultat av finansielle poster
Bruk av oppspart egenkapital
Resultat
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Lån (avdrag)
Investeringer

Note

Regnskap
2017
619 500
450 000
1 240 000
1 850 000
4 159 500
-295 555
-299 960

3

4

69 500
-350 000
940 000
1 650 000
2 309 500
-145 555
-99 960
0
0
783 683
0
538 168
0
2 847 668
37 629
-177 000

981 588
520 000
1 836 494
48 290
442 870
7 259 871

3 360 000
210 000
174 500
1 000 000
580 000
1 950 000
50 000
400 000
7 724 500

-260 482
0
-260 482

-350 000
0
-350 000

89 518
0
89 518

-2 919 169
-38 657
-151 164
-357 008
-498 328
-533 180
171 982
295 555
0
-88 662
-58 776
-34 700
-4 212 107

-2 850 000
-35 000
-175 000
-367 200
-582 624
-565 385
3 000
150 000
0
-70 000
-100 000
-35 000
-4 627 209

-69 169
-3 657
23 836
10 192
84 296
32 205
168 982
145 555
0
-18 662
41 224
300
415 102

-141 514

-120 000

-21 514

-105 276
-33 618
-33 048
-145 105
-122 600
-31 518
-162 845
-52 631
-17 466
-544 243
-236 235
299 960
0
-72 848
-147 282
0
-1 404 755
1 241 013
-852 452
0
388 561

-100 000
-40 000
-75 000
-150 000
-150 000
-300 000
-150 000
-60 000
-20 000
-500 000
-250 000
200 000
0
-60 000
-100 000
0
-1 755 000
872 291
-840 000
0
32 291

5 679
-69 344
-63 665
0
324 896

60 000
-80 000
-20 000
0
12 291

-5 276
6 382
41 952
4 895
27 400
268 482
-12 845
7 369
2 534
-44 243
13 765
99 960
0
-12 848
-47 282
0
350 245
368 722
-12 452
0
356 270
0
-54 321
10 656
-43 665
0
312 605

-133 344
-637 403

-140 000
-750 000

6 656
112 597

-1 811 832
3 339 876
5 687 544
3 397 629
33 000

2

550 000
800 000
300 000
200 000
1 850 000

Avvik
budsjett

-150 000
-200 000
0
0
-2 000 000
0
-2 350 000
3 339 876
2 839 876

-1 216 317
1
1
1

Budsjett
2017

-18 412
-60 000
-113 506
-1 710
42 870
-464 629

Balanse pr. 31.12 2017
EIENDELER
Anleggsmidler

Driftsbygning
Båter
Biler, maskiner og utstyr
Aktiverte prosjekter
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS

Sum anleggsmidler

Note
4
4
4
4
9

Omløpsmidler

Kundefordringer
Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms)
Bankinnskudd, kontanter

Sum omløpsmIdler

5
6

SUM EIENDELER

pr.31/12-17

Pr.31/12-16

3 353 000
1 022 400
714 300
1 150 580
100 600

3 446 900
1 428 200
350 900
1 247 329
100 600

6 340 880

6 573 929

56 409
874 566
10 010 048

450 020
3 070 457
4 746 453

10 941 023

8 266 930

17 281 903

14 840 859

5 405 650
180 894
62 418
316 149
316 149
210 766
427 951
324 896

5 405 650
100 000
62 418
316 149
316 149
210 766
427 951
80 894

7 244 873

6 919 977

31 063
5 687 544
702 900

31 063
3 339 876
702 900

6 421 507

4 073 839

1 644 416

1 777 760

253 585
336 902
365 587
1 015 033

404 327
297 683
331 042
1 036 231

1 971 107

2 069 283

17 281 903

14 840 859

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Reservefond
Maskin og utstyrsfond
Bryggefond
Båtfond
Toalettfond
Driftsbyggfond
Årets resultat

Sum egenkapital

7

Avsetninger

Avsatt til veivedlikehold
Overført fra prosjektrapport
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter

Sum avsetninger
Langsiktig gjeld

Lån SR-Bank

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Påløpne feriepenger
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8
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Sum

Prosjektkostn. inkl
mva 2017

892 930

1 164 617

170 561
0

0

-284 960

0

0
340 000

170 561

254 621

Overf.
til n.å
(per dato)

Prosjektkostnader
2017
0

29 894

12 567

Mvakomp.
i 2017

0

-309 010

-344 943

Lønnskostn.

-279 116

-332 376

Bevilget
i år

-122 202

-89 407

Overført
f.å.

-37 339

-165 754

Aktiverte
prosjekter

-119 575

-77 215

Prosjektrapport
2017 pr.31/12

1 172 046

1 496 993

198 793

Egenandel
maskin/
utstyr

97 820

952000

1000000

-55 828
1 045 942

Egenandel
lønnskostnad

Nord-Talje, rehab.av Naturreservat og Friluftso.
220 046

496 993

-55 828
0

70 196

-125 164

Egenandel
matr./
kjøpte
tjenester

209
Ruskenaksjon

0

0

0

Materiell/
kjøpte
tjenester

907
Rehab./merking av turvei
på Lindøy
254 621
1 045 942

0

0

Maskinog
utstyr

1103
Skjødsel/merking av sti på
Rossøy
45 942

70 196

-125 164

340 000
-239 592
-7 782

97 820

1104
Turvei/merking/skjøtsel på
Jørpelandsholmen
70 196

-125 164

97 820

1106
Ny gjestebrygge på Rossøy

170 561
100000
-7 884
-7 782
0

-20 974

54 760

0
-97 274

0

-10 502

-32 984

300 000

438 702

300 000
491 000

-50 000

-72 000

12 500

18 000

-59 500

406 226

54 760

462 898

298 591

1404
Gjestebryggeanlegg Flørli

-796

-84 774
0
3 340

47 500

1 050

201205

201202
Utlegging av kajakkbrygge
Jørpelandsholmen

300 000

0

-125 000

0

214 754

-390
-5 256
0

-19 924

-26 937

1308

1307

Toalett Dørvika

Videreutv.Tøgjevågen/
Skyljarvik
240 000
454 346
-2 526
-1 642

-28 891

1309
Nytt sanitæranlegg på
Lindøy
50000
306 373
-14 080

1501
Skjødselsplan og rehab.
gjestebryggeanlegg

371 000
-32 984

-107 000

0

-4 202

1502
Aktivitetsanlegg Rossøy

Div.rehab.av installasjoner i
Lådervik
-32 984
3 340

-483 104

228 166

Note 7

Endring i egenkapital
Egenkapital (inkl.fond) pr. 1/1-17
Årets resultat overført til fond
Egenkapital 31/12-17

Note 8

1.244.384 av lånet i SR-Bank forfaller etter 3 år.

Note 9

Inskuddskapital/aksjer
Eier 0,5 andel som utgjør 3,6% av andelene i Samvirkelaget Flørli Vann og
Kloakk SA, bokført til
Eier 8 aksjer som utgjør 1,6% av aksjene i Landa Fortidslandsby, bokført til

47500

54 760

1503
Skjødsels- og forvaltningsplan Litle Teistholmen
0

3 340

-838 606

-1 834

-34 774

201503
Rehabilitering av Nesøyra

-673 104

-1 834
5 687 544

Bankinnskudd/kontanter
Inneholder 158.603 som bundne skattetrekksmidler

120000

1601
Septiktømming for lystbåter i
Rog.og Hord.
-2 957

-1 642
165 502

-8 140
284 881

-192
-2 096 713

-662 007
-1 811 832

0
-295 555

190 000
-299 960

Note 6

-1 216 317

230 000
7 499 376

Kortsiktige fordringer
Momskompensasjon
Forskuddsbetalte forsikringer etc.

190000

-35 000

1602

Toaletter Flørli

Flergangsgrillen

Diverse inntekter/leieinntekter båter
Leieinntekter båter
Renovasjon Steinsøy, Langøy , Hellesøy
Refusjon av kostnader vedr. oppgradering og sertifisering av Ryfri
Kontorleie
Skadeserstatning Ryfri
Salg av jernhest JH 125
Andre inntekter

50 000
50 600

Note 5

4 159 500

Note 2

100 600

Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2017 - se vedlegg

3 339 876

Prosjektrapport - se vedlegg

6 919 977
324 896
7 244 873

Note 4

Noter til regnskap 2017
Ikke mottatt stoff.

442 870
85 225
60 000
85 000
45 000
92 540
28 000
47 105
Note 1

874 566
796 798
77 768

Lønn og sosiale kostnader
Herav arbeidsgiveravgift
Herav lønn til daglig leder
Herav styrehonorar
Det er for 2017 kostnadsført kr 36 000 i revisjonshonorar. Videre er det
kostnadsført kr 6.000 i rådgivning.
Foretaket har 5,6 årsverk
Foretaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.

4 212 107
533 180
757 523
140 000
42 000
Note 3

230 000

1703

1 000 000

1401
404 346
100000
482 822

45 368

206 373
150000

-231 318

1403
Tilrettelegging Fjøløy **

"Høy Puls" Folkehelse &
Friluftsliv *
332 822

-10 502

0

-2 628

0

-7 874

0

449 204

0

450000

25
24

4 746 453

1603

Noter til regnskap 2017

Til årsmøtet i
Ryfylke Friluftsråd

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av:
Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Til årsmøtet i
Ryfylke Friluftsråd

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Medlem av:
Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Ryfylke Friluftsråds årsregnskap som viser et overskudd på kr 324 896.
Årsregnskapet
består avREVISORS
balanse per 31.
desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret
UAVHENGIG
BERETNING
avsluttet
per denne
datoen og av
noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
Uttalelse
om revisjonen
årsregnskapet
regnskapsprinsipper.
Konklusjon

Etter vår
er det
medfølgende
årsregnskapet
avgitt
medpålov
og forskrifter
og
Vi mening
har revidert
Ryfylke
Friluftsråds
årsregnskap som
viseri samsvar
et overskudd
kr 324
896.
gir et rettvisende
bilde
av
selskapets
finansielle
stilling
per
31.
desember
2017,
og
av
dets
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret
resultater
for regnskapsåret
avsluttet
per
datoen herunder
i samsvar
regnskapslovens
avsluttet
per denne datoen
og noter
til denne
årsregnskapet,
et med
sammendrag
av viktige regler
og god regnskapsprinsipper.
regnskapsskikk i Norge.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og

Grunnlag
forrettvisende
konklusjonen
gir et
bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets
Vi har gjennomført
revisjonen iavsluttet
samsvarper
med
lov,datoen
forskrift
og god
revisjonsskikk
i Norge,
resultater for regnskapsåret
denne
i samsvar
med
regnskapslovens
regler
herunder
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
og de
godinternasjonale
regnskapsskikkrevisjonsstandardene
i Norge.
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
GrunnlagVi
forer
konklusjonen
årsregnskapet.
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
Vi
har
gjennomført
revisjonen
i samsvar
med lov, med
forskrift
og kravene.
god revisjonsskikk
Norge,
overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser
i samsvar
disse
Etter våri oppfatning
er
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
innhentet
revisjonsbevis
tilstrekkelig
og
hensiktsmessig
som
grunnlag
for
vår
konklusjon.
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

Øvrig informasjon
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
Ledelsen
er ansvarlig
for øvrig
informasjon.
Øvrig informasjon
bestårfor
avvår
informasjon
innhentet
revisjonsbevis
tilstrekkelig
og hensiktsmessig
som grunnlag
konklusjon.i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Øvrig informasjon
Vår uttalelse
omerrevisjonen
årsregnskapet
ikke øvrig informasjon,
og vi attesterer
Ledelsen
ansvarlig foravøvrig
informasjon.dekker
Øvrig informasjon
består av informasjon
i
ikke den
øvrige
informasjonen.
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
med detikke
formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
den øvrige informasjonen.
informasjon
og årsregnskapet,
kunnskap
vi har opparbeidet
oss under
eller
I forbindelse
med revisjonen
av årsregnskapet
er det vår oppgave
å leserevisjonen,
øvrig informasjon
hvorvidt
den
tilsynelatende
inneholder
vesentlig
feilinformasjon.
Dersom
vi
hadde
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig konkludert
med at informasjon
den øvrige og
informasjonen
feilinformasjon
er vi pålagt
årsregnskapet,inneholder
kunnskap vivesentlig
har opparbeidet
oss under revisjonen,
ellerå
hvorvidt
tilsynelatende
vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
rapportere
det. den
Vi har
ingenting inneholder
å rapportere
i så henseende.
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
Styrets rapportere
ansvar fordet.
årsregnskapet
Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret (ledelsen)
er ansvarlig
for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
Styrets ansvar
for årsregnskapet
herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
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
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Hovedkontor
Esterveien 1
Hovedkontor
Postboks 79
Telefon: 51 71 90 00
Esterveien 1
4098 Tananger
51 71 90
Postboks 79 Telefax:Telefon:
51 01
71 90 00

Karmøy

Karmøy
Rådhusveien
11-13 Telefon: 52 81 68 80
4296Rådhusveien
Åkrehamn 11-13 Telefax:
Telefon:52
5281
8168
68 81
80

Org nr.: 951 499 072 MVA
Bankkonto: 3206.05.10732
Org
nr.: 951 499 072 MVA
www.kallesten.no
Bankkonto: 3206.05.10732
E-post:
revisjon@kallesten.no
www.kallesten.no

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
nødvendig for å kunne 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, 1. mars 2018
Kallesten Revisjon og Regnskap AS

Herbjørn Vestvik
Registrert revisor
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Investeringsinntekter - prosjekt
Tilskudd prosjekt- fylket
Tilskudd prosjekt - staten
Tilskudd prosjekt - andre
Tilskudd prosjekt - spillmidler
Sum investeringsinntekter - prosjekt
Investeringskostnader - prosjekt
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift
Egenandel lønnskostnad prosjekt
Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
Sum investeringskostnader - prosjekt
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1
Overført til prosjekter i arbeid 31/12
Driftsinntekter
Kontingent, kommuner
Kontingent, private
Tilskudd lærling
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold
Tilskudd - administrasjon
Tilskudd - Vestkystparken
Tilskudd drift - andre
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn
Sum driftsinntekter
Drift arealer
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)
Drift arealer
Lønn og sosiale kostnader
Lønn
Overtidslønn
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste
Feriepenger - avsatt til neste år
Forsikring og pensjon - ansatte
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900
Egenandel lønnskostnad prosjekt
Møtekostnader, gaver og lignende
Bedriftshelsetjeneste/3 stk hjertestartere
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring
Sum lønn og sosiale kostnader
Kostnader lokalet
Drift- og vedlikehold lokalet
Andre driftskostnader
Kostnadsført utstyr
Arbeidsklær ansatte
Kurs, utdanning, opplæring
Konferanse/ seminar - ansatt og styret
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)
Kontor- og adm.kostnader
Telefon og porto
Drift- og vedlikehold biler
Drift- og vedlikehold båter
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910
Egenandel maskin/utstyr prosjekt
Annonser- og markedsføring
Kontingent (FL,KS, andre)
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader
Driftsresultat før avskrivninger
Avskrivninger
Aktiverte prosjekt
Driftsresultat
Finansielle poster
Renteinntekter
Renteutgifter/ gebyr
Resultat av finansielle poster
Bruk av oppspart egenkapital
Resultat
Lån (avdrag)
Investeringer

Budsjett, 2018

Regnskap, Pr.31/10-17

Budsjett, 2017 b

550 000
800 000
300 000
200 000
1 850 000

619 500
450 000
1 240 000
1 850 000
4 159 500

550 000
800 000
300 000
200 000
1 850 000

-500 000
-300 000
0
0
-2 000 000
0
-2 800 000
3 000 000
2 050 000

-251 208
-196 621
0
0
-1 091 077
0
-1 538 906
3 339 876
5 960 470

-150 000
-150 000
0
0
-2 000 000
0
-2 300 000
3 000 000
2 550 000

3 510 000
200 000
0
1 010 000
580 000
1 850 000
47 000
400 000
7 597 000

3 397 629
15 000
0
981 588
520 000
1 836 494
48 290
287 870
7 086 871

3 360 000
210 000
174 500
1 000 000
580 000
1 950 000
50 000
400 000
7 724 500

-350 000
0
-350 000

-127 170
0
-127 170

-350 000
0
-350 000

-3 070 000
-20 000
-170 000
-391 200
-620 704
-602 338
3 000
500 000
0
-85 000
-80 000
-35 000
-4 571 242

-2 384 338
-38 657
-3 212
-299 236
-503 236
-406 696
131 074
251 208
0
-61 285
-58 966
-13 229
-3 386 573

-2 850 000
-35 000
-175 000
-367 200
-582 624
-565 385
3 000
150 000
0
-70 000
-100 000
-35 000
-4 627 209

-120 000

-126 996

-120 000

-100 000
-40 000
-75 000
-175 000
-150 000
-300 000
-175 000
-40 000
-20 000
-500 000
-200 000
300 000
0
-50 000
-145 000
0
-1 670 000
885 758
-840 000
0
45 758

-68 187
-25 009
-33 048
-100 509
-108 900
-29 223
-139 411
-39 500
-11 832
-446 440
-226 035
196 621
0
-67 848
-141 149
0
-1 240 470
2 205 662
-700 000
0
1 505 662

-100 000
-40 000
-75 000
-150 000
-150 000
-300 000
-150 000
-60 000
-20 000
-500 000
-250 000
200 000
0
-60 000
-100 000
0
-1 755 000
872 291
-840 000
0
32 291

45 000
-80 000
-35 000
0
10 758
-140 000
-750 000

0
-58 056
-58 056
0
1 447 606
-111 120
-455 692

60 000
-80 000
-20 000
0
12 291
-140 000
-750 000

V e d t e k t e r f or
R y f y l k e Fr i l u f t s r å d
Revidert april 2014

§ 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.

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.

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.

§ 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.

§ 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
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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
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