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Møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 09.09.2014
Tid: 16:30 – 19:30
Sted: Bioforsk Holt Nord
Til stede med stemmerett:
Gunn Elin Fedreheim, medlem
Jan Thomas Schwenke, medlem
Steinar Nordheim Storelv, medlem – gikk etter sak 23/14
Alf Brustad, 2. vara
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Hugo Tingvoll, prosjektleder
Anne Kari Eliassen, administrativ arbeidsgiver
Forfall:
Per-Arne Slettmo, leder
Stein-Ole Sommerseth, medlem
Ida Marie Hanssen, 1.vara

SAKSLISTE
Sak 21/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 22/14

Orienteringssaker

- FNF-samling 28. – 29. august
Koordinator Eivind Høstmark Borge, AU-leder Per-Arne Slettmo og AU-medlem Steinar
Nordheim Storelv deltok på den nasjonale FNF-samlingen på Granavolden 28. – 29. august.
Samlingen var givende og det ble positivt mottatt at Troms stilte med to fra AU. Første dag gikk
med til en del interne FNF-saker (hvordan bli bedre, sentral ansettelse av FNF-koordinatorene
m.m.), og dag to deltok vi på seminaret «Friluftsliv som nasjonsbygger» på Raufoss.

______________________________________________________________________________
FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer.
Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms,
KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, NordTroms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

- Friluftslivets uke 2014
FU er i full gang. Til sammen tilbys det 44 arrangement rundt i hele Troms i løpet av uken. Hugo
har tatt i bruk profesjonelle til å lage et attraktivt utrykk på programmet, og media har i flere
sammenhenger omtalt FU og FNF Troms. Under åpningen på Rundvatnet fikk FNF og
organisasjonene besøk av statsminister, helseminister, kulturminister, fiskeriminister og
kommunal- og moderniseringsminister – i tillegg til 400 deltakende på arrangementet. Vi følger
opp FU-arbeidet videre.
- Friluftssamling på Bardufosstun: Friluftslivets år 2015
FNF Troms, Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd og Troms fylkeskommune arrangerte
friluftsssamling på Bardufosstun for å planlegge friluftslivets år 2015. Samlingen ble en suksess og
rundt 40 personer (inkl. fylkesråd Line Miriam Sandberg, ordførerne fra Harstad, Skånland og
Balsfjord, 11 kommuner, KS, nasjonalparkforvaltere, friluftsråd fra Ofoten, Midt-Troms og
Ishavskysten, mange frivillige organisasjoner m.fl.) møtte opp. Konkrete ideer og tiltak ble hentet
inn og vi jobber videre for å holde trykke oppe mot et aktivt friluftsår i 2015.
- Klart det går
Hugo informerer om at FNF har fått tildelt midler fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) for å
arrangere tre kurs for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsetteler. Kursene
er planlagt gjennomført i løpet av høsten. Første samling i Skjervøy ble avlyst grunnet for få
påmeldte. Neste samling er et samarbeid med Ishavskysten og Midt-Troms friluftsråd i Balsfjord.
Det kom tips om å evt. samarbeide med vernepleierutdanningen.
- Status friluftsrådarbeid
Hugo orienterer om status i Nord- og Sør-Troms. I Nord-Troms har prosessen kommet veldig langt
og det er lagt opp til stiftelsesmøte 21. oktober. Dette blir en prøveordning med evaluering høst
2015 for å se om ordningen videreføres, eller om friluftsrådet innlemmes i Ishavskysten friluftsråd.
I Sør-Troms har arbeidet også kommet lang. Det er et politisk spørsmål hvorvidt Ofoten og SørTroms regionen slåes sammen til et større friluftsråd. Slik det ser ut nå er dette mest sannsynlig.
Hugo er med i en gruppe som nå jobber med vedtektene til friluftsrådet. Arbeidet med begge
friluftsråd følges opp tett.
- FL-samling Ålesund 17. – 19. september
Hugo deltar på en tre dagers samling sammen med Friluftsrådenes Landsforbund 17. – 19.
september. Dette er gunstig med tanke på den videre oppfølgingen av friluftsrådarbeidet i Nord- og
Sør-Troms.
- Miljømila 20. – 21. oktober
Miljømila er fylkesmannen sin årlige miljøkonferanse for kommunene. Eivind skal sammen med
vannforvaltningskoordinator for SABIMA og Norsk Friluftsliv, holde et innlegg den 21.okt. om
vannforvaltning og medvirkning i Troms. Det blir to parallelle sesjoner, en om motorferdsel og en
om vannforvaltning.
- Friluftssamling Værnes 20. – 21. oktober
FNF Troms er invitert med på Miljødirektoratets årlige samling om friluftsliv for
fylkeskommunene, fylkesmennene og FNF`ene. Hugo deltar på dag en. Han skal holde et foredrag
om «Stikk ut», med hatten til Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Resten av dagen kan han også
representere FNF Troms.
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- Arbeidsmøte Ibestad 4.-5. november
FNF Troms, Ishavskysten friluftsråd, MT-friluftsråd og Troms fylkeskommune har planlagt et
arbeidsmøte i Ibestad (Tove sin hytte) 4. -5. november. Dette blir en faglig og sosial samling hvor
en rekke ulike samarbeidstema vil bil gjennomgått.
- Folkehelsesamling Sør-Troms (6. november?)
FNF Troms har fått tilskudd om 25000 kr. fra Troms fylkeskommune om å gjennomføre en
folkehelsesamling i Sør-Troms med fokus på helsefremmende friluftsliv, og samarbeid mellom
kommuner og frivillige. Hugo jobber videre med saken i forbindelse med opprettingen av
friluftsråd. En mulig dato er 6. november. Det anbefales å involvere KS i arbeidet.
- Adventsseminar fornybarsatsing nov/des
I tradisjon tro vil FNF Troms bidra til å gjennomføre adventsseminaret 2014, i samarbeid med
NNV Troms og andre interesserte. Dette blir i månedsskiftet nov./des. og tematikken blir rundt
utbyggingen av vind- og vannkraftverk. Eivind følger saken opp videre og danner en
arbeidsgruppe.
Vedtak: AU tar orienteringene til etterretning.
Sak 23/14
Økonomi – status og budsjett
FNF Troms ligger godt innenfor budsjettet for 2014. Det budsjetterte underskuddet er på 46000
kroner. Det vil gi en positiv egenkapital rundt årsskiftet på ca kr. 300000. Da det er mange viktige
arbeidsoppgaver å gripe fatt i i 2015, ønsker AU å se på muligheten for å øke kapasiteten og
benytte seg av prosjektleder Hugo Tingvoll i en viss stillingsandel også i 2015. Ved 1,5 årsverk for
FNF Troms i 2015 vil foreløpig budsjett gi et forventet underskudd på ca 176000. Dvs. at FNF
Troms likevel har en positiv egenkapital på ca kr. 125000 ved årsskiftet 15/16. Sannsynligvis vil
også økt aktivitet føre til mer midler. AU er positive til en slik økt satsing i 2015 og vil jobbe
videre med budsjettet med utgangspunkt i 1,5 årsverk.
Vedtak: AU ønsker å satse ytterligere i 2015 for å følge opp de mange mål og tiltak i
arbeidsplanen, og er positive til å jobbe videre med et budsjett som tar høyde for 1,5 årsverk.
Sak 24/14
Friluftslivets År 2015
FNF Troms ønsker å bidra til å løfte friluftslivet i 2015. I tillegg til FNF Troms sitt vanlige arbeid
ser AU for seg at FNF Troms legger særlig vekt på: koordinere åpningsarrangement i Troms
13.januar, arrangere politiske markeringer, jobbe med kommune- og fylkesvalget, arrangere en
storstilt Friluftslivets uke, jobbe for å få spillemiddelsøknader på friluftsliv i alle kommuner, samt
få alle kommuner med i friluftsråd, og å jobbe med friluftsliv i areal- og plansaker. På samlingen
på Bardufosstun kom det også en forventning/ønske om at FNF-Troms kunne ha en koordinerende
rolle for de frivillige organisasjonene under FÅ. Dette er AU positive til, så fremt man også får
gjennomført de daglige arbeidsoppgaver. Dersom man satser med 1,5 årsverk, vil det trolig være
større kapasitet til å følge opp FÅ på en tilfredsstillende måte.
Vedtak: FNF Troms ønsker å spille en aktiv rolle under Friluftslivets år 2015.
Sak 25/14
Arbeidsplan 2015
AU ønsker økt aktivitet i 2015. Hovedmålene, samt en rekke tiltak, fra arbeidsplanen for 2014
videreføres. Av nye arbeidsområder kommer blant annet Friluftslivets år, oppfølging av friluftsråd
i Sør-Troms og Nord-Troms, kommune- og fylkesvalg, kurs om kommunikasjon/bruk av media og
å løfte spillemiddelbruken til friluftsliv. Arbeid med areal og plan vil også ha et tydelig fokus. En
slik satsing må også gjenspeiles i budsjettet. Både AU og de ansatte skal jobbe mer med
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arbeidsplanen fra mot neste AU-møte i november, slik at neste versjon kan benyttes ved søknad om
driftsmidler fra Norsk Friluftsliv, med frist 15. desember.
Vedtak: AU ønsker en ytterligere satsing og økt aktivitet i 2015
Sak 26/14
Høringssaker
Det ble enstemmig vedtatt å gå gjennom sak 27/14 før høringssaker, grunnet tidspress, og at
høringssakene kunne følges opp videre på e-post. Det ble gitt følgende orientering om
høringssakene FNF-Troms er involvert i: FNF Troms deltok på sluttbefaring av Gjerdelva
kraftverk i Lyngen kommune (særlig konfliktfylt prosjekt i forhold til friluftsliv). FNF har skrevet
uttalelse til Åborselva kraftverk i Karlsøy kommune, og vil delta på befaring 9. okt. Vi har også
skrevet til to småkraftverk i Kvænangen (Sandneselva og Kjækanelv), hvor befaringene vil
gjennomføres 7. – 8. oktober. FNF Troms skriver forslag til uttalelse til Kystsoneplan for Lyngen,
Storfjord og Kåfjord. Vi jobber også med vannforvaltningsplanen med tilhørende tiltak med
høringsfrist 31. des. Det er planer om å gjennomføre et arbeidsmøte og å delta på Miljømila. FNF
vil også følge opp den regionale planen for friluftsliv, vilt og innlandsfisk som kommer på høring
senere i høst. Andre aktuelle saker følges opp fortløpende.
Vedtak: FNF Troms jobber videre med nevnte saker og følger opp andre aktuelle saker utover
høsten.
Sak 27/14
Sentral ansettelse av FNF-koordinatorene – Høring av mulige løsninger
Koordinator orienterte om de tre ulike høringsforslagene som har kommet angående sentral
ansettelse av FNF-koordinatorene. Både AU og adm. arbeidsgiver ga utrykk for at de synes
nåværende modell har fungert godt i Troms, og at de ikke har merket noen av utfordringene som
synes å være tilfelle i enkelte fylker. De ser likevel fordelen i at koordinatorene i de ulike fylkene
kan få en mer felles plattform hva gjelder arbeidsvilkår, lønn, personalpolitikk m.m. I så måte vil
AU støtte alternativ 3 (det etableres én felles administrativ organisasjon for FNF med ansvar for å
ivareta arbeidsgiverforhold), dersom en endring av organiseringen er aktuell. AU og koordinator sender
inn hver sine uttalelser til saken, med frist 1. okt.
Vedtak: AU er positive til alternativ 3 og vil utforme et høringssvar innen fristen.
Sak 28/14
Neste møte
Det ble foreslått å ha neste møte i slutten av november, og det vil komme nærmere informasjon om
dato. Per-Arne Slettmo inviterte til å ha neste AU-møte i et tømmerhus fra 1800-tallet på hans gård
i Balsfjord (Tennes). Dette er AU positive til, og ser på som et godt tiltak.
Vedtak: Neste AU-møte avholdes i slutten av november, sannsynligvis på gården til AU-leder.
Sak 29/14
Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.
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