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Notat fra webmøte kommunene og Finnmark Friluftsråd 
 
Dato:  14. mai 2020  
Møteform: Teams  
Deltakere: Alta kommune: Aase Kristin H. Abrahamsen og Gjermund Abrahamsen Wik  
  Berlevåg kommune: Ann Kristin Wensel 
  Båtsfjord kommune: Ståle Olsen  
  Hammerfest kommune: Torild Ebeltoft 
  Kautokeino kommune: Marit Inger Bongo Eira 
  Lebesby kommune: Unni Esp 
  Loppa kommune: Cathrine Jensen 

Nesseby kommune: Kate Utsi 
Porsanger kommune: Victor Gamst  
Sør-Varanger kommune: Kjerstin Møllebakken og Oxana Kalinina 
Vardø: Gry Anita Kristiansen  
Friluftsrådet: Karina M. Sivertsen, Kristine Hetlesæter, Hugo Tingvoll 
 
Andre: 
Kim-Gøran Pedersen, politisk valgt Loppa kommune 
Gunn Mari Kristiansen, politisk valgt Gamvik kommune 
Kjell-Vidar Forsberg, politisk valgt Nordkapp kommune  
Turid Lien, styret ok  
Anita Kivijervi, styret  
Anton Dahl, styret 
Svein Atle Somby 

 
Forfall adm.: Gamvik, Karasjok, Måsøy, Tana 
  
 

Gjennomføringen av årets Perletur 
Flg. ble gjennomgått: 

• Arbeidet med å få på plass årets turer, inkludert info på ut.no og perletur.no 

• Årets kodeklistremerker 

• Disse kommunene har meldt om at de ønsker gavekort: Hammerfest, Måsøy, Nordkapp. 
Andre bes gis beskjed innen 20. mai 

• Info om Perletur-kort, de ulike skilt, turkasser  

• Årets Perletur-brosjyrer (for Vest-Finnmark og Øst-Finnmark). Disse ønsker distribusjon til 
samtlige husstander: Berlevåg, Hammerfest, Loppa, Måsøy og Nordkapp (?). Andre som 
ønsker dette bes gis beskjed innen 20. mai. Pris pr. husstand: ca kr 2,- 

• Perletur-bedrift 

• Skilting av turløyper  
 

Friluftsskoler 
• Det ble gitt informasjon om årets friluftsskoler. Herunder brosjyren som er produsert.  

 

På tur med ordføreren 
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• Målet er å få med alle kommunene. 

• Turene gjennomføres 6. september evt. på en annen dato som passer kommunene bedre 

• Fastsett turmål og avklar turmål og meld tilbake til friluftsrådet så snart som mulig,  
senest 1. juni.  

 
Web-møter med kommunene  

• Dagens måter med kommunikasjon og informasjon, i lys av koronatiden, ble drøftet 

• Fysiske kontaktmøter med kommunene har lav prioritet i lang tid framover. Vi oppfordrer 
kommuner som ønsker friluftsrådet «på besøk» om å be om web-møter. Slike møter bør 
være bredt sammensatt med politisk og administrativ deltakelse. Høvelig spissformulert 
tema på slike møter kan være: «Hvordan oppnå maksimalt gjennom vårt medlemskap i 
Finnmark Friluftsråd?» 

• Det å trappe ned mengden med informasjon via e-post etc. vurderes. Alternativet kan være å 
samle kontinuerlig informasjon på nettsiden, og formidle info/link om dette gjennom 
regelmessige nyhetsbrev.  
  

Veien videre for folkehelsesatsingen «Frisk i Friluft i Finnmark» 

• Så langt har det vært lav respons på utsendt prosjektbeskrivelse, saksframlegg og utkast til 
handlingsprogram. Om dette skyldes manglende interesse og mulighet fra kommunene til å 
prioritere dette, kom ikke klart fram på møtet.  

• Kommunene oppfordres derfor om snarest melde tilbake hva som er deres holdning til dette 
arbeidet.  
 

Informasjon om vårt arbeid med MER og BEDRE utetid i samarbeid med skoler og barnehager 

• Det ble gitt informasjon om vårt arbeid med kontakt og samarbeid med skoler og barnehager 
gjennom tre barnehagenettverk (for Alta, Hammerfest og Sør-Varanger) og ett felles nettverk 
for skoler i Finnmark. 

 
Årets strandrydding 

• Friluftsrådet kommer med forslag til måte å arbeide på dersom klagen til MD ikke fører fram. 
En aktiv bruk av refusjonsordningen til Hold Norge Rent og «vår egen» utogplukk.no, vil være 
en mulighet. Mer informasjon kommer.   

 
Andre saker 
Det ble gitt informasjon om tilskudd bevilget til: 

- Sommeraktiviteter for ungdom  
- Oppstart prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer» 
- Kartlegging tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder 

 
 
 
Hugo Tingvoll 
Referent 


