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Omorganisering av Ishavskysten friluftsråd, til Kommunalt
oppgavefellesskap, etter ny kommunelov.
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Troms kommune gir sin tilslutning til at Ishavskysten friluftsråd omorganiseres til
kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov kapittel 19.
Tromsø kommune vedtar forslag til ny samarbeidsavtale for Ishavskysten friluftsråd.
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør, avdeling for bymiljø
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Hva saken gjelder
Etter ny den nye kommuneloven må det interkommunale Ishavskysten friluftsråd,
organisert etter den gamle Kommunelovens § 27, omorganiseres til én av tre mulige
nye samarbeidsformer.
Det er vurdert at et Kommunalt oppgavefelleskap er den rette samarbeidsformen. De
respektive kommunestyrene må alle vedta en slik omorganisering.
Saksutredning
Etter ny den nye kommuneloven må det interkommunale Ishavskysten friluftsråd,
organisert etter den gamle Kommunelovens § 27, omorganiseres til én av tre mulige
nye samarbeidsformer.
I ny kommunelov trekkes det opp tre organisasjonsformer: Kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19), Interkommunalt politisk råd (kapittel 18), og samarbeid etter
verts-kommuneprinsippet (kapittel 20). Vertskommunesamarbeid innebærer i praksis
at en kommune overtar og utfører de lovpålagte oppgavene for de øvrige deltakerkommunene. Interkommunalt politisk råd vil i hovedsak overta for nåværende
regionråd. Kommunalt oppgavefellesskap er en organisasjonsform som er beregnet
for produksjonssamarbeid mellom kommuner.
Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som jobber for å
fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og
Tromsø. Friluftsrådet ble opprettet i 2007. Friluftsrådet er et serviceorgan og
kompetansesenter for friluftsliv i sin region, og er en naturlig samarbeidspart for
medlemskommunene innen friluftsliv og folkehelsearbeid. Ishavskysten friluftsråd sine
medlemskommuner har et samlet landareal på ca 8000 km2, og nærmere 87 000
innbyggere.
Friluftsrådet jobber blant annet med:
- Skoleprosjektet Læring i friluft
- Friluftsskoler
- Tilrettelegging for friluftsliv
- Skilting og merking av turstier
- Turkart og turkort
- Aktivitetstilbud til barn og unge, funksjonshemmede
- Statlig sikra friluftsområder
- Friluftsliv i et folkehelseperspektiv
- Informasjonsarbeid om friluftsliv
- Samarbeid og bidragsyter til diverse kommuneplaner innen friluftsliv og folkehelse
- Bistand til og samarbeid med ulike frivillige lag og foreninger
- Drift av TellTur, elektronisk postkassetrim
Samlet årlig omsetning ligger på ca 5,7 millioner kroner, hvorav kontingent fra
medlemskommunene i 2020 utgjorde kr 1.465.340,-. De resterende midlene kommer fra
stat, fylke og ulike prosjektmidler. Kommunenes kontingent og fordeling er i den nye
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samarbeidsavtalen den samme som i dagens vedtekter.
Vurdering
Etter friluftsrådets vurdering, og etter Friluftsrådenes Landsforbunds anbefaling, er det
Kommunalt oppgavefellesskap etter regler i kommunelovens kapittel 19 som passer i
forhold til de oppgavene og den funksjon friluftsrådene har. Ishavskysten friluftsråd
utfører ikke lovpålagte oppgaver for kommunene, og er ikke et politisk råd. Et
Kommunalt oppgavefellesskap er en organisasjonsform der eierkommunene er likestilt,
og sitter i styre og representantskap. Slik sikres en aktiv deltagelse fra kommunene, og
friluftsrådet fungerer som det samlede organet det er tenkt å være. Kommunalt
oppgavefellesskap er en «naturlig» overgang fra dagens § 27, slik friluftsrådet har vært
organisert siden oppstarten.
Forslaget til ny Samarbeidsavtale er satt opp med de punkter den nye kommuneloven
krever. Formuleringene fra gjeldende vedtekter er med i den nye samarbeidsavtalen.
For gamle vedtekter: https://ishavskysten.custompublish.com/vedtekter.321671.no.html
Konklusjon
Et kommunalt oppgavefellesskap synes å være den rette nye samarbeidsformen for det
interkommunale Ishavskysten friluftsråd .
Friluftsrådet har utarbeidet forslag til selskapsform og samarbeidsavtale. Dette har vært
styrebehandlet og deretter lagt fram for friluftsrådets årsmøte (ordførerne).
På bakgrunn av årsmøtets tilslutning sendes forslag til selskapsform og samarbeidsavtale til alle aktuelle deltakerkommuner for vedtak.
Vedtakskompetanse
Kommunestyret
Vedlegg
Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale for medlemskommuner i Ishavskysten friluftsråd
1. Ny samarbeidsavtale

3

