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Møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 22.01.2013
Tid: 16:30 – 19:30
Sted: Fylkeshuset i Troms, møterommet Senja
Til stede med stemmerett:
Per-Arne Slettmo, Leder
Alf Brustad, medlem
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Ida Marie Hanssen, 2. vara
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Forfall:
Kjell Ivar Nymoen, medlem
Birgitte Blandhoel, medlem
Halldis Valestrand, 1. vara
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Orientering
- Dialogmøte med Troms Kraft
Natur- og friluftsorganisasjonen i Troms ble invitert til dialogmøte med Troms Kraft 22. januar.
Tilstede var FNF og organisasjonene var Eivind Høstmark Borge, Per-Arne Slettmo og Alf
Brustad. Fra Troms Kraft var Ronald Hardersen (prosjektansvarlig vind) og Jostein Jerkø
(prosjektansvarlig vann) representert. Det var et godt og interessant møte hvor Troms Kraft gjorde
rede for sin prosjektportefølje. De beskrev eksisterende vann- og vindkraftprosjekter i fylket og la
ut om hvilke prosjekter de hadde for tiden framover. Dette var nyttig for at vi kan komme tilbake
med mer konkret informasjon om hva vi mener er de minst konfliktfylte prosjektene. Dersom det
først skal bygges ut mer kraft ble oppgradering av gamle kraftverk og samling at energiproduksjon
hvor det finnes eksisterende inngrep nevnt som mulige innfallsporter. Det var enighet om å
opprettholde dialogen framover.
- Dialogmøte med Troms fylkeskommune og friluftsrådene 21. – 22. februar
FNF Troms er invitert med til dialogmøte sammen med Troms fylkeskommune og friluftsrådene
ved Bardufosstun 21. – 22. februar. Midt-Troms friløftsråd står som vert for det som vil bli et lunch
til lunch møte. Hovedtematikken vil bli regional plan for friluftsliv i Troms. AU er invitert med.
Alf Brustad har kanskje mulighet til å være med deler av den første dagen. Resten av AU gir
endelig tilbakemelding på om det passer senere. Alle utgifter blir dekket. Det kom forslag om at
koordinator forbereder en liten liste av konkrete argumenter for hvorfor fylkeskommunen skal
fortsette å støtte FNF Troms i så stor grad som de nå gjør.
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- Miljømila
Fylkesmannens miljøvernavdeling arrangerer for andre året på rad konferansen Miljømila. Dette
finner sted 4. – 5. mars i Tromsø, med hovedtema knyttet til naturmangfoldsloven. FNF Troms vil
igjen forsøke å sikre natur- og friluftsorganisasjonene plass og gunstige betingelser på konferansen.
- Samrådsmøter Havbruksstrategi
Fylkeskommunen jobber i disse dager med en havbruksstrategi for Troms. I den anledning
arrangerer de fire samrådsmøter fordelt i hele fylket. De ønsker at FNF Troms skal koordinere
informasjonen om møtene osv til nettverket av natur- og friluftsorganiasjoner. AU stiller seg
positiv til den koordinerende rollen, men ønsker ikke at FNF Troms skal jobbe med oppdrettstema
framover. Det er et stort omfang av saker som vi allerede jobber med, samt at oppdrett er et stort og
omstridt tema i seg selv. De oppfordrer heller til å heller benytte de organisasjonene som er særlig
interessert i dette temaet når det gjelder oppdrettssaker.
- Prosjekt om merking og gradering av stier og turløyper i Troms
Fylkeskommunen søker Gjensidigestiftelsen midler for et toårig omfattende prosjekt om merking
og gradering av stier og turløyper i Troms. Dette er en del av et større prosjekt som omfatter hele
Nord-Norge. Prosjektet har tidligere hatt suksess på Vestlandet. Fylkeskommunen inviterer FNF
Troms med i en prosjekt- og tildelingsgruppe for Troms, sammen med representanter fra
fylkeskommunen. Mandatet er å behandle prosjektsøknader, samt å koordinere praktisk
gjennomføring og bidra i planlegging av kompetanseoppbygging og kursing i de ulike regionene i
fylket. AU stiller seg positive og ønsker at FNF Troms skal bidra i tildelingsgruppen og prosjektet.
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Lokalisering
FNF Troms må ut fra eksisterende lokaler hos Fylkesmannen grunnet plassmangel. Koordinator
har vært og sett på lokalene til Bioforsk på Holt. Her er det mulig å få til en samlokalisering av
nordområdekoordinatoren til Naturvernforbundet, som skal begynne 1. februar, en 4H-gård
konsulent og FNF koordinator. Lokalene ser gode og attraktive ut og prisen er god. I et foreløpig
kontraktforslag viser det seg at leiekostnadene, inkludert drift vil ligge på ca 1400-1500 kroner i
måneden. Dette vil da bli på et felleskontor med de to allerede nevnte organisasjonene. AU stiller
seg positiv til å lokalisere FNF på Holt og ber koordinator fortsette prosessen for å få dette på
plass.
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Foreløpig regnskap og budsjett 2013
Regnskapet er levert til regnskapsfører, men er enda ikke ferdig ført. Det forventes ferdig i uke 7.
Inntektene for 2012 ble kr 507175,-. Dette er kr 43000,- mer enn budsjettert, grunnet en gledelig
ekstrabevilgning fra fylkeskommunen på slutten av året. Utgiftene for 2012 ser ut til å ligge rundt
kr 562000,-, noe som gir et underskudd på ca kr 55000,-. Dette underskuddet er langt mindre enn
det budsjetterte underskuddet på kr 122000,-, men dette er igjen grunnet ekstrabevilgningen fra
fylkeskommunen.
Hva angår budsjett for 2013 er det noen usikkerhetsmoment knyttet til driftstilskudd fra FRIFO og
fylkeskommunen. Dette blir avklart henholdsvis i mars og i mai. Inntil videre budsjetterer FNF
Troms med en 80 % - stilling, noe som vil gi balanse i regnskapet, forutsatt en opprettholdelse av
fylkeskommunens driftstilskudd og en økning fra FRIFO på kr 100000,-. Det finnes mange
usikkerhetsmomenter rundt budsjettet, og ulike scenario, men AU ønsker at det skal redegjøres for
på en enkel og forståelig måte under Fellesmøtet. AU mener budsjettforslaget som innebærer 80 %
- stilling kan sendes ut som dokument til Fellesmøtet.
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Forslag til årsmelding 2013
Årsmeldingen er skrevet etter mal fra FRIFO. AU mener årmeldingen er omfattende. De mener
den kan fungere som rapport/årsmelding til FRIFO siden de ønsker dette, men mener den kunne
vært gjort mer lettfattelig både for organisasjonene og fylkeskommunen. Det ble foreslått å skrive
en kort oppsummerende tekst om det aller viktigste som har skjedd i 2012, for så å legge ved den
omfattende årsmeldingen for eksempel som rapport for driftsstøtten fra fylkeskommunen.
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Forslag til arbeidsplan 2013
Arbeidsplanen beholder samme utgangspunkt som i 2012, men er oppdatert med noen nye aktuelle
punkter. AU godkjenner arbeidsplanen til utsending for Fellesmøtet.
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Møteplan 2013 – dato for Fellesmøtet
På sist AU-møte, i november, ble det satt opp en møteplan for vårsemesteret av 2013. I denne
planen ble onsdag 13. mars avsatt til Fellesmøtet. I ettertid har det dukket opp obligatoriske
aktiviteter (Nasjonal FNF-samling og Heimevernsøvelse) for FNF-koordinator denne uken som
gjør at det blir vanskelig å utføre som planlagt. Årsmelding og regnskap skal foreligge FRIFO 15.
mars så møtet foreslår flyttet til torsdag 7. mars. Dette vil dessverre ikke passe for Kjell Ivar
Nymoen, men for de tilstedeværende på møtet virket dette å passe. AU var positive til en endring
av dato.
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Nytt styringsdokument 2013
Den sentrale styringsgruppen til FNF har gjennom 2012 arbeidet med et nytt styringsdokument for
drift av FNF. Dette er gjort etter evalueringer av forumet, og retningslinjene trådte i kraft
01.01.2013. I de nye retningslinjene står det følgende: AU konstituerer seg selv. Leder av AU skal
som hovedregel være fra en annen organisasjon enn den som har arbeidsgiveransvaret.
Lederfunksjonen bør gå på omgang. Dette er et grep fra styringsgruppen for å forebygge at noen
organisasjoner skal føle at andre får uforholdsmessig mer å si og lignende. Dette har ikke vært noe
tema i Troms, men vi tok opp disse nye retningslinjene på AU-møtet.
I FNF Troms sine retningslinjer står det:
Arbeidsutvalg (velges av Fellesmøte)
- Leder skal være fra organisasjonen med arbeidsgiveransvaret for daglig leder, og velges ikke av
fellesmøtet, men plukkes ut av organisasjonen.
- 4 medlemmer
- 2 varamedlemmer i rekkefølge
Om endring av retningslinjene står det:
Forslag til ending av retningslinjene må sendes arbeidsutvalget innen 1. januar og behandles på
Fellesmøtet.
Dersom forslaget får 2/3 flertall blant de fremmøtte anses det som vedtatt.
Det ble ikke noe vedtak på dette på AU-møtet. Men Per-Arne skal kontakte Anne Kari Eliassen
(arbeidsgiver) og det skal sees nærmere på hvordan dette skal håndteres.
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Tema rekreasjonskjøring med snøskuter
Det har den siste tiden pågått en debatt hvorvidt det skal åpnes for økt kommunalt selvstyre for
rekreasjonskjøring med snøskuter. Etter innspill fra noen av landets FNF sendte derfor FRIFO ut et
tekstforslag til avisinnlegg som de ba FNFene vurdere å publisere i deres lokale medier, evt skrive
om etter lokale behov. AU mente dette var skrevet på en måte som kunne være mer
konfliktskapende enn løsningsorientert i forhold til kommunen. Dersom FNF skulle engasjere seg i
saken ønsket de en annen tilnærming enn den som var forelått.
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NVE ”høringer”
Det ligger to vannkrafthøringer inne hos NVE, begge i Storfjord kommune. En er fra Troms Kraft
og innebærer en oppgradering av eksisterende anlegg i Skibotn, og den andre er fra Statskog og
innebærer en utbygging av Stordalselva. Vi rakk ikke å gå inn i disse sakene, men vi fikk et
innblikk i dem under orienteringen fra dialogmøte med Troms Kraft. Uten at det ble vedtatt noe, er
AU generelt mer positive til en utvidelse av eksisterende anlegg enn helt nye inngrep.
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Innkalling til heimevernet
Koordinator er innkallet til heimevernet i perioden 14. – 18. mars, noe som inkluderer tre
arbeidsdager. 4H sentralt har en praksis hvor arbeidstaker får lønn under heimevernstjenesten. Det
ble tatt opp med AU hvordan dette skal praktiseres i FNF Troms. AU var positiv til at koordinator
får lønn som normalt gjennom heimevernstjenesten.
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Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.
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