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Vedr. organisering av Salten friluftsråd 
Vi viser til brev m/vedlegg fra Salten regionråd av 23. februar 2021 vedr. organisering av 
Salten friluftsråd. Vi viser også til digitalt møte 13. april mellom regionrådet og statssekretær 
Maren Hersleth Holsen. 
 
Spørsmålet om organisering av friluftsrådet har kommet opp nå fordi organiseringen av 
Salten regionråd, som friluftsrådet er en del av i dag, blir gjennomgått på grunn av ny 
kommunelov. Salten regionråd ønsker å samle flere typer interkommunale oppgaver 
organisert under ett felles oppgavefellesskap, med felles ledelse tilknyttet regionrådet.  
 
Regionrådets anliggende er om planlagt organisering av Salten friluftsråd tilfredsstiller 
kravene for driftstilskudd fra Klima- og miljødepartementet til interkommunale friluftsråd.  
 
Regelverket for statlige driftstilskudd til interkommunale friluftsråd ble fastsatt av klima- og 
miljøministeren i 2000. I punkt 3.1 i regelverket heter det: 
 
 "Medlemmene av FL må være selvstendige enheter med egne styrende 
 organ, vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap. Ved opprettelse av nye 
 friluftsråd kan det i en kortere interimsperiode opereres med en 
 prosjektorganisasjon." 
 
Salten friluftsråd har vært en del av Salten regionråd siden oppstarten av friluftsrådet i 1992. 
Dagens organisering av friluftsrådet ble dermed etablert åtte år før regelverket for statlig 
driftsstøtte til interkommunale friluftsråd ble fastsatt i 2000.  
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Side 2 
 

Regionrådet opplyser at friluftsrådet fortsatt vil ha en selvstendig stilling under regionrådet, 
med egne styrende organ, vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap, og at den 
organiseringen som nå legges til grunn vil avvike lite fra hvordan friluftsrådet har vært 
organisert i snart 30 år.  
 
Det er et viktig prinsipp for departementet at friluftsrådene har en faglig selvstendig stilling, 
der friluftsrådet fritt kan gjennomføre sitt arbeid og fremme sine faglige synspunkter med 
formål å motivere og legge til rette for friluftsliv. Denne selvstendigheten er en stor verdi ved 
de interkommunale friluftsrådene. Opplysningene som er gitt underbygger at friluftsrådet har 
en slik selvstendighet. Departementet merker seg for øvrig regionrådets uttalelser i møtet 
med departementet om at regionrådet ikke har til hensikt å endre på friluftsrådets 
selvstendige stilling. Departementet vektlegger også at Salten friluftsråd har vært organisert 
som en del av Salten regionråd siden 1992, åtte år før regelverket for statlig driftsstøtte til 
interkommunale friluftsråd ble fastsatt. 
 
På denne bakgrunn, og på bakgrunn av øvrig informasjon i møtet 13. april og i 
oversendelsen av 23. februar, finner departementet at Salten friluftsråd fortsatt vil kunne 
motta statlig driftstilskudd med den foreslåtte organiseringen. 
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Øivind Dannevig (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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