
Retningslinjer for Vesterålen friluftsråd 

 

1. FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER 

Vesterålen friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 

myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: 

a.  økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av  

 friluftslivet. 

 

b. å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter  

 

Friluftsrådet skal gjennomføre konkrete aktivitets- og informasjonstiltak i samarbeid med 

kommunene og andre aktører. 

 

Rådet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede 

fellesoppgaver. 

 

Som grunnlag for friluftsrådets arbeidsoppgaver ligger strategiplanen for 

Kultursamarbeidet i kommuneperioden som er vedtatt av regionrådet etter behandling i de 

seks kommunene. Som friluftsråd vedtar Vesterålen kulturutvalg 

 årlige arbeidsplaner og andre former for virksomhetsplaner etter forslag fra 

samarbeidsutvalget. 

 

2. STYRINGSSTRUKTUR 

 

a.  Vesterålen regionråd, Kulturutvalget 

 Vesterålen kulturutvalg er det politiske styringsorganet for Vesterålen friluftsråd. Ett  

 av kulturutvalgets medlemmer tillegges spesielt ansvar for friluftsrådssaker.  

 

Vesterålen regionråd tillegges arbeidsgiveransvaret for lederstillingen. 

 

Lederen for kultursekretariatet i Vesterålen regionråd er lederen for friluftsrådets nærmeste  

overordnede. 

 

Vedtektene som regulerer oppnevning, sammensetning, beslutningspraksis og møtepraksis 

for regionrådet, regulerer kultursamarbeidet i Vesterålen. 

 

b. Samarbeidsutvalget 

 Det oppnevnes et samarbeidsutvalg med representanter for de seks kommunene samt  

 Vesterålen turlag. 

 

 Samarbeidsutvalget skal ha følgende oppgaver: 

 

 Å være en faglig ide- og ressursgruppe for daglig leder 

 

 1. I samarbeid med daglig leder å legge opp årlige arbeidsplaner 

 2. Å virke som kontaktledd mellom kommunene og i forhold til den enkelte  

  kommune 

3. Å godkjenne forslag til årsrapporter 



 

Protokoll fra møtene i samarbeidsutvalget sendes Vesterålen kulturutvalg og de 

samarbeidende kommunene. 

 

Samarbeidsutvalget skal påse at tiltak som iverksettes blir lokalisert til hver av de 

samarbeidende kommuner etter rimelig fordeling. 

 

Den enkelte kommune oppfordres til regelmessig å komme med innspill til friluftsrådet 

om oppgaver kommunen mener rådet bør arbeide med. 

 

3. OPPLØSNING 
Ønsker en av kommunene å gå ut av friluftsrådet, må det sendes skriftlig varsel om dette 

til Vesterålen regionråd, kulturutvalget med minst 1 – ett – års varsel pr 1. august. 

 

4. ØKONOMI 

Lønns- og driftsutgiftene for friluftsrådet deles mellom samarbeidskommunene, Nordland 

fylkeskommune og statlig tilskudd fordelt med rundt en tredjedel på hver. Utgiftene for 

medlemskommunene fordeles på grunnlag av kommunenes folketall pr 1.1. året før 

budsjettet trer i kraft. 

 

Økonomi- og innbetalingsrutiner følger det mønster som praktiseres for regionrådets 

øvrige organisasjoner. 

 


