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Møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 26.09.2013
Tid: 16:30 – 19:30
Sted: Bioforsk Holt Nord
Til stede med stemmerett:
Per-Arne Slettmo, leder
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Kjell Ivar Nymoen, medlem
Stein-Ole Sommerseth, medlem
Til stede uten stemmerett:
Anne Kari Eliassen, administrativ arbeidsgiver
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Forfall:
Jan Thomas Schwenke, medlem
Ida Marie Hanssen, 1.vara
Alf Brustad, 2.vara

Sak 37/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 38/13

Orienteringssaker

Koordinator orienterte om følgende saker:
- Fordeling av driftsmidler til FNF – avgjørelse i høringen av alternativ modell
Etter høring av alternativ modell for fordeling av driftsmidler til FNF har styringsgruppen kommet
fram til følgende: Høringssvarene fra AU-ene ga ingen klare anbefalinger, verken for den
eksisterende modellen eller den alternative modellen for fordeling av driftsmidlene.
Styringsgruppen konkluderte derfor med at den ikke ønsker å endre modellen for fordeling av
driftsmidlene i denne omgang. Fordelingen av driftsmidlene blir derfor som før.
- Befaring Raudfjell vindkraftverk 27. aug.
FNF Troms deltok på OEDs klagebefaring til Raudfjell 27. august. Både på møtet i forkant og på
selve befaringen, som gikk opp til der hvor testturbinen Kitti har stått, gjorde koordinator rede for
natur- og friluftsorganisasjonenes synspunkter i saken. Naturvernforbundet i Tromsø var også med
og ga gode kommentarer. Det var stort oppmøte og alle var imot utbyggingen. Nord-Norsk reiseliv
var representert og mente en utbygging av Kvitfjell og Raudfjell ville kunne få store negative
konsekvenser for reiselivet i regionen. Andre interessenter spesifiserte det unike jaktterrenget og at
tilsvarende viddepregede øylandskap ikke har andre tilsvarende områder som kan kompensere.
___________________________________________________________________________
FNF Troms, Fylkeshuset, Pb. 6105, 9291 Tromsø
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Bygdelaget holdt en god presentasjon og ga NVE en knapp 3`er i karakter for saksbehandlingen i
denne prosessen. Dette gikk særlig på metode og hvordan de har konsekvensutredet Kvitfjell og
Raudfjell separat, mens det er ment bygd ut som et samlet anlegg.
- Friluftspolitisk valgkamparbeid og Friluftslivets uke 2013
Friluftslivets uke 2013 ble en suksess med mange flott arrangement i hele fylket. Til sammen ble
40 opplevelser i 14 kommuner tilbudt. Koordinator holder nå på å samle inn deltakertall og er i
gang med rapportering. Åpningen av Friluftslivets uke, 1. sept., på Rundvatnet ble et vellykket
arrangement. Rundt 300 små og store deltok denne dagen til et mangfold av aktiviteter. I samarbeid
med Midt-Troms friluftsråd og Ishavskysten friluftsråd ble det for stortingskandidatene i Troms
gjennomført politisk kappestrid og friluftspolitisk debatt under åpen himmel ledet av Henrik
Romsaas. Opplegget ble bra og vi fikk løftet fokus på friluftslivet. Mediedekningen for uken var
også god. AU har et ønske om at kontakten med politikerne opprettholdes og at filmen som
koordinator har redigert fra åpningen kan legges ut på nett.
- Nasjonalparkmøte Leina, Bardu 2.-3. sept.
Koordinator deltok på et utvidet styremøte i Midt-Troms friluftsråd på Leina i Bardu, hvor det var
en egen del om friluftsliv i nasjonalparker. Det ble satt fokus på de 3 nasjonalparkene i MidtTroms (Dividalen, Ånderdalen og Rohkunborri) og hvordan en kunne få mer aktivitet og løfte
kunnskapen om nasjonalparkene. Tilstede var styret i Midt-Troms friluftsråd, SNO, Fjelltjenesten,
nasjonalparkforvalter for Rohkunborri og fylkeskommunen. Det var et veldig godt og konstruktivt
møte, hvor det ble knyttet nye kontakter og enighet om videre arbeid med bruk av nasjonalparkene.
Det ble enighet om å arrangere «turkalender-turer» i nasjonalparkene, ha åpne arrangement i
innfallsportene til nasjonalparkene og et oppfølgingsmøte for mer konkretisering. FNF Troms skal
kartlegge dagens aktivitet blant de frivillige organisasjonene i nasjonalparkene i Midt-Troms.
- Møte med Ishavskysten friluftsråd, Tromsø kommune m.fl. 12. sept.
FNF Troms deltok på møtet med Ishavskysten friluftsråd og Tromsø kommune med koordinator,
samt representanter fra 4H Troms og Nord-Norsk Botanisk Forening. Ishavskysten friluftsråd
hadde innkalt til «bli-kjent-møte» mellom aktørene og til diskusjon om hva en kan samarbeide om.
Det ble et godt møte. Det ble snakk om at frivillige friluftsorganisasjoner arbeid kan verdsettes i
større grad av kommunen, og at det burde være lettere å utløse midler. Det ble enighet om å prøve
å lage en aktivitetskalender med oversikt over alle tilbud som finnes i området, inkl. friluftstilbud
fra organisasjonene, som kan sendes ut til alle skoleelevene i Tromsø. Tromsømarka-prosjektet vil
kanskje kunne bidra med midler til dette. Det ble også enighet om å samarbeide om å satse på
Fløya og Byfjellet som tilrettelagt turområde. Dette bør bli et eget satsingsprosjekt tilsvarende
Tromsømarka-prosjektet, og vi det vil bli et nytt møte om dette tema. Sykkelistene vil også bli
invitert slik at en kan diskutere løsninger i forhold til aktivitet, tilrettelegging og slitasje.
- Prosjekt – kurs i sosiale medier 18. sept.
FNF Troms arrangerte kurs for organisasjonene i bruk av sosiale medier. Ida Amelie Helgesen,
kommunikasjonsmedarbeider i DNT, holdt et meget godt og inspirerende kurs med gode
tilbakemeldinger fra organisasjonene. Kurset i Harstad ble avlyst grunnet for få påmeldte. De som
var påmeldt fikk tilbud om å delta i Tromsø med dekte utgifter. Vi var 10 stykker under kurset,
fordelt på en rekke ulike organisasjoner.
- Inspirasjonstur med friluftsrådene og fylkeskommunen
Ishavskysten friluftsråd har tatt initiativ til en inspirasjonstur for samarbeid mellom friluftsrådene,
fylkeskommunen og FNF Troms. Konseptet er å møtes ute i vakker høstnatur både for å få en
felles opplevelse for oss som jobber innenfor samme fagfelt, men også å kunne finne løsninger for
hvordan vi kan løfte samarbeide ytterligere.
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- Friluftslivsamling med DN, fylkeskommunen og fylkesmennene 28. - 29. okt.
Miljødirektoratet har invitert fylkeskommunene, fylkesmannen og FNF til årlig samling om
friluftsliv på Værnes. Noe av tematikken er blant annet Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og
Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder. FNF vil ha en egen
seksjon med fokus på FNF sin oppfølging av fylkeskommunens planverk.
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning
Sak 39/13
Økonomisk status
Koordinator informerer om økonomisk status. Per 26.09.2013 ligger FNF Troms godt innenfor
budsjettrammene. Grunnet gledelige tilskudd fra den sentrale styringsgruppen og Troms
fylkeskommune har FNF Troms kunnet øke aktiviteten og legge til rette for 100 % fast stilling for
koordinator. I starten av 2013 var den økonomiske situasjonen fremdeles uavklart og koordinator
jobbet derfor i 80 %-stilling i tre måneder. Dette bidrar til at FNF Troms ser ut til å gå med styrket
kapital inn i 2014 som da kan utløses i mer aktivitet. AU er særlig fornøyd med gunstige leiepriser
på Bioforsk Holt. De presiserer ønsket om å flytte regnskapstjenestene fra Dreier Økonomi til et
rimeligere regnskapskontor i Brøstadbotn, som NJFF-Troms har gode erfaringer med.
Vedtak: AU er fornøyd med økonomisk status og ønsker å utløse ytterligere aktivitet i 2014.
Sak 40/13
Foreldrepermisjon for koordinator vår 2014 - hvordan skaffe vikar?
Koordinator ønsker å ta ut sin foreldrepermisjon i løpet av vinter / vår 2014. Han vil ta ut tre
måneder fordelt som følger: Permisjon tre dager i uken i januar, februar og mars, samt permisjon i
hele april. I tillegg har koordinator, som tidligere nevnt, ytret ønske om to måneder ubetalt
permisjon, i mai og juni, i tilknytning til at familien ønsker å dra tre måneder til Berlin.
Koordinator ønsker ferie i juli måned og å begynne på jobb igjen i august. AU ønsker å finne en
vikar i denne perioden som kan sikre kontinuiteten i FNF-arbeidet. For å dekke koordinators
fravær vil denne personen jobbe tre måneder 60 % og tre måneder 100 %. Det er likevel ønskelig at
dette kan være fleksibelt og tilpasses kandidatens behov og ønsker. AU vil også være villige til å
ha en større stillingsandel, for eksempel 120 % i en periode. Det er viktig med en god overlapping
og læretid de tre månedene før koordinator har 100 % permisjon / ubetalt permisjon. AU ønsker at
en stillingsannonse utarbeides av koordinator og administrativ arbeidsgiver og går ut så snart som
mulig.
Vedtak: AU er positiv til at koordinator tar ut foreldrepermisjon til ønsket tidspunkt, samt til to
måneder ubetalt permisjon. AU ber koordinator og administrativ arbeidsgiver starte prosessen med
å finne en vikar umiddelbart.
Sak 41/13
Lønn koordinator i forbindelse med ny arbeidsavtale i 100 %-stilling
I anledning at arbeidskontrakten til koordinator er vedtatt å endres til 100 %-stilling og at FNF
Troms har oppnådd gode resultater, fant koordinator det naturlig å ta opp spørsmålet om
lønnsøkning. I et brev til AU argumenterer han for forslaget. Han mener at en økning med et
lønnstrinn vil være rimelig i forhold til utdanning, ansvar og resultat, samt at det er godt innenfor
FNF Troms nåværende økonomiske rammer. Hans konkrete forespørsel er en lønnsøkning fra
lønnstrinn 46, tilsvarende kr. 390.600 per år, til lønnstrinn 47, tilsvarende kr. 401.400 per år. Det er
ønskelig at dette kan tre i kraft fra 1. oktober 2013.
Vedtak: AU vedtar enstemmig at koordinator får en lønnsøkning til 401.400 per år, tilsvarende
lønnstrinn 47 i statens lønnsregulativ. Dette trer i kraft fra 1. oktober 2013.
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FNF-samling 14. – 15. okt. og AUs rolle
- Hvem fra AU drar på FNF-samlingen?
- Hvordan oppleves FNF-arbeidet og AUs rolle?
Det er FNF-samling på Granavolden Gjæstegiveri 14. – 15. oktober. Første dag er viet
organisatoriske saker i FNF, mens dag to har fokus på fag / kompetanseheving. På dag en har AUsrolle et særskilt fokus og minst et AU-medlem fra hvert fylke oppfordres sterkt til å delta. SteinOle Sommerseth sier seg villig til å dra. I tillegg gir Steinar Nordheim Storelv uttrykk for at han
kanskje har en mulighet til å dra, og at han vil komme tilbake til dette. FNF-arbeidet oppleves som
viktig av AU, det samme gjør AUs rolle. Man er avhengig av et aktivt AU for å få forankring og
retning på arbeidet, samt for å følge opp koordinator. AU i Troms er aktive, med gode møter, godt
oppmøte, fortløpende dialog med koordinator og optimisme i arbeidet.
Sak 42/13

Vedtak: Stein-Ole Sommerseth fra NJFF-Troms deltar på FNF-samlingen fra FNF Troms.
Sak 43/13
FNF Troms på facebook – hvordan kommunisere?
Koordinator informerer om at FNF Troms har opprettet facebook-side, som følge av et mål i
arbeidsplanen fra 2012. Målet i arbeidsplanen for 2013 er å ta denne mer aktivt i bruk. Som følge
av kurset om strategisk bruk av sosiale medier har FNF Troms nå mer aktivt begynt å benytte
siden. AU synes det er positivt at FNF Troms er synlige på facebook. Det er ønskelig med god
toveisdialog med andre frilufsinteresserte, organisasjoner, politikere og saksbehandlere. Dette er
ønskelig å oppnå med gode, varierte og relevante poster over tid. Tema kan være aktuelle
høringsuttalelser som FNF har skrevet, informasjon om ulike arrangement og seminar o.l., siste
nytt på friluftsfronten, samt turdialog med brukerne. Det er ønskelig at bilder kan brukes når
innlegg legges ut. Det er også ønskelig at det kan legges ut film fra åpningen av Friluftslivets uke
2013.
Vedtak: AU synes det er positivt at FNF-Troms er på facebook og ønsker at siden kan få et
relevant og variert innhold med god toveis kommunikasjon med målgruppene.
Sak 44/13
Arbeidsplan 2014 – begynne prosessen
Det var ønskelig å starte prosessen med å utarbeide arbeidsplanen for 2014. Tiden ble litt knapp for
denne saken og alle ble oppfordret til å tenke på minst et konkret mål eller tiltak de ønsker for
2014. Dette vil så bli presentert på neste AU-møte i november og en vil fortsette arbeidet ut fra
dette.
Vedtak: Alle skal til neste AU-møte komme med minst et forslag til målsetning eller konkret tiltak
for arbeidsplanen 2014.
Sak 45/13
Befaring av kraftverk på Hinnøya
FNF Troms har skrevet høringsuttalelse i særlig samarbeid med FNF Nordland og
Naturvernforbundet i Troms om 6 småkraftverksaker på Hinnøya, i Troms og Nordland. Tre av
disse prosjektene ligger i Gullesfjorden i Kvæfjord kommune. Koordinator vil sammen med
representanter fra NNV Troms delta på befaringene av Moelva kraftverk (1.okt.) og Lysåa
kraftverk (2.okt.). Koordinator skal tilbake til Tromsø på onsdag og skal kontakte Kjell Ivar
Nymoen for nærmere avtale angående eventuell transport. FNF Troms vil mest sannsynlig skrive
en tilleggsuttalelse sammen med FNF Nordland og NNV Troms etter befaringene.
Vedtak: Koordinator deltar på befaringene av Moelva kraftverk (1.okt.) og Lysåa kraftverk (2.okt.)
i Kvæfjord kommune.
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Sak 46/13
Planforum Kystplan Tromsøregionen 3. okt.
FNF Troms er invitert til planverksted for Kystplan for Tromsøregionen, 3. okt. Intensjonen er å
jobbe sammen om utfordringer og muligheter i kystsonen i regionen. AU synes det er positivt at
FNF inviteres tidlig inn i planprosessene og har mulighet til å påvirke til fordel for natur og
friluftsliv. AU-medlem og fylkessekretær i NJFF-Troms vil også delta på seminaret. Han ønsker
blant annet å ta opp utfordringer tilknyttet oppdrettsnæringen.
Vedtak: Koordinator og Stein-Ole Sommerseth deltar på planverkstedet for Kystplan
Tromsøregionen.
Sak 47/13
Eventuelt
Stein-Ole Sommerseth orienterer om et stort folkemøte om oppdrett på Finnsnes 10. oktober. Møte
vil ha mange ulike innledere og ha fokus på utfordringer knyttet til oppdrett, særlig på et anlegg
som er planlagt i Lysbotn, mellom Senja, Mallangen og Kvaløya. Stein-Ole etterspør mulighetene
for støtte fra FNF til møtet. AU er positive til møtet, men diskuterer hvordan man skal håndtere
støtte til enkeltorganisasjoner / arrangement fra FNF hold. AU blir enige om å ikke gi støtte denne
gangen, men på neste AU-møte å diskutere muligheten for å opprette en pott som alle
organisasjonene skal få mulighetene til å søke fra. Målet er å stimulere til mer aktivitet og at alle
skal ha samme muligheter for støtte.
Vedtak: AU til orienteringen til etterretning og vil på neste AU-møte diskutere muligheten for å
opprette en pott som organisasjonene kan søke på for ulike arrangement/aktiviteter.

5

