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REFERAT FRA ORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET I BERGEN 
OG OMLAND FRILUFTSRÅD 25. MARS 2021. 
 
På grunn av de rådene smitteforhold med påfølgende og nødvendige hensyn, ble 
møtet avholdt på “Teams”. Link til møtet var sendt ut til møtedeltagere i god tid før 
møtet. Lenke til digital utgave av årsrapporten var også sendt ut. 
 
Av 15 representanter med stemmerett møtte 14 representanter.  
 
SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT 
Innkalling og forslag til referat var sendt ut til alle kommuner og alle 
årsmøterepresentanter.  
 
To av representantene ble valgt til å skrive under protokollen, Roger Hoel og Kjell 
Magne Fagerbakke. 
 
SAK 2. TALERETT FOR ANDRE ENN REPRESENTANTENE 
Representantskapsmøtet godkjente talerett for andre enn representantene. 
 
SAK 3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2020 
Styrets årsmelding var sendt ut digitalt som del av BOFs årsrapport. 
 
Styrets leder Lillan Vangberg presenterte styrets årsmelding. 
 
Daglig leder Dag Seter gikk gjennom ulike prosjekter og presenterte virksomheten i 
2020.  
 
Det var følgende kommentarer til presentasjonen og styrets årsmelding: 
 
Roger Hoel, Bjørnafjoren kommune var imponert og rørt over hva BOF har fått til, 
han mente at kommunene har fått god valuta for pengene. 
 
Kari Mostad, Kvam kommune hadde spørsmål til ryddeboksene som ble presentert, 
hun hadde også spørsmål til tilsåing av areal – klipper BOF ned arealene eller sår de 
også til med blomstereng og lar noen av områdene gro til? Dag Seter orienterte, 
ryddebokser er satt ut for at publikum kan rydde plastavfall, så kommer BOF og 
henter avfallet. Angående tilsåing av gress og blomstereng, så gjennomfører BOF 
ukentlige slåtterunder der publikum oppholder seg, andre steder lar vi gjerne naturen 
være urørt. Det er ikke nødvendig å alltid tilrettelegge alle steder. Der BOF 
tilrettelegger arbeider vi for en naturlig tilrettelegging med natur preg i områdene. 
 
Ingrid Nergaard Fjeldstad fra Bergen kommune synes det var gjennomført et 
imponerende arbeid i koronaåret – på tross av de nye rammevilkår med pandemien. 
Publikum har oppdaget nærområdene, og oppgraderingene BOF har gjort betyr mye 
for mange. Det er viktig å opprettholde det gode arbeidet, vi heier på de som bruker 
nærområdene med telt hengekøye, etc. Samtidig må vi tåle økt trykk i denne perioden 
vi er inne i. 
 
Asbjørn Myklestad, Tysnes kommune spurte om prosjektet friluftslivets 
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ferdselsårer og ba om å beskrive det. Dag Seter svarte at dette er et initiativ fra 
Miljødirektoratet, med invitasjon til alle kommuner, for å kartlegge stier og turveier. 
Formålet er å få satt turmulighetene på kartet, og ta stilling til hvilke som skal 
tilrettelegges. Det er altså et registreringsarbeid som kan brukes av kommunene. 
 
Ronny Grønsdal, fra Bergen kommune kommenterte også at han var imponert over 
arbeidet, og at han ikke var klar over omfanget. 
 
Ivar Grape Arnesen fra Bergen kommune sluttet seg til den positive 
tilbakemeldingen, og spurte om prosjektet der det skal gjennomføres profesjonell 
rydding. Han forslo en underveis–evaluering av prosjektet. Dag Seter svarte at 
prosjektet blant annet er forskningsbasert, der det også utføres registreringsarbeid for 
å finne ut hvor plastavfallet kommer fra. Prosjektet finansieres via Handelens 
Miljøfond, populært kalt plastposefondet, der prosjektet har fått 50 mill. tildelt 
Vestland fylke. Støtten skal dekke ryddemanskaper. Prosjektet har ryddet i et år neste 
år, da foreligger rapporter som kan meldes tilbake til representantskapet. 
 
Vedtak: Årsmeldingen for 2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
SAK 4. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING 
Regnskap med revisjonsberetning var sendt ut digitalt som del av BOFs årsrapport. 
Friluftsrådets revisor Rune Mydland gikk gjennom regnskapet. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
SAK 5. BUDSJETT FOR 2022 
Budsjett for 2022 var sendt ut digitalt som del av BOFs årsrapport. I 2020 ble 
selskapet omdannet til et kommunalt oppgavefellesskap. Omdanningen følger den nye 
kommuneloven.  
 
Enhetsregisteret har foreløpig ikke ville godkjenne samordnet registermelding fordi 
samarbeidsavtalen ikke eksplisitt spesifiserer eierandelene til deltagerkommunene, og 
har derfor bedt representantskapet eksplisitt godkjenne eierandelene i referatet fra 
årets representantskapsmøte.  
 
Prosentsatsen for kommunenes eierandeler ble derfor presentert i møtet, og styret ba 
representantskapet tar stilling til kommunenes prosentvise eierandeler, som en del av 
budsjettet – basert på folketallet.  
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Følgende tabell ble presentert i møtet. 
 

  Folketall 
Kommu- 
nenes 

Kontingent  
pr. 

capita Kontingent 
Foreslått 

Kontingent 
Foreslått 
økning 

Kontingent 
pr. capita 

Økning  
v/ 

kommunal 
Ekstra 
økning 

Samlet 
økning 

Kommune 30.09.2020 eierandel 2021 2021 2022 2021-2022 2022 deflator  
pr. 

Capita 

Alver 29 294  6,6 % 20,88 609 637  657 449  28 196  22,44 0,56  1,00  1,56  

Askøy 
                 

29 570  6,7 % 20,88 616 318  663 644  27 845  22,44 0,56  1,00  1,56  

Austevoll 
                    

5 256  1,2 % 20,88 109 220  117 961  5 002  22,44 0,56  1,00  1,56  

Austrheim 
                    

2 867  0,6 % 20,88 60 070  64 344  2 861  22,44 0,56  1,00  1,56  

Bergen 
              

285 070  64,6 % 20,88 5 914 006  6 397 867  275 079  22,44 0,56  1,00  1,56  

Bjørnafjorden 
                 

24 975  5,7 % 20,88 518 832  560 518  22 926  22,44 0,56  1,00  1,56  

Tysnes 
                    

2 911  0,7 % 20,88 59 757  65 332  2 773  22,44 0,56  1,00  1,56  

Øygarden 
                 

38 612  8,7 % 20,88 798 574  866 575  35 872  22,44 0,56  1,00  1,56  

Samnanger 
                    

2 508  0,6 % 20,88 51 614  56 287  2 447  22,44 0,56  1,00  1,56  

Vaksdal 
                    

3 920  0,9 % 20,88 83 455  87 977  4 093  22,44 0,56  1,00  1,56  

Kvam 
                    

8 450  1,9 % 20,88 176 556  189 645  8 559  22,44 0,56  1,00  1,56  

Osterøy 
                    

8 063  1,8 % 20,88 168 977  180 959  7 856  22,44 0,56  1,00  1,56  

Sum 
441 496  100,0 %   9 167 017  9 908 558  423 509          

 
 
Styrets leder Lillian Vangberg redegjorde og presenterte et forslag til økning av 
kontingenten med kr. 5 over tid, men for 2022 foreslås en ekstra justering på kr 1,00 
utover justering som skyldes kommunal deflator. 
 
Daglig leder Dag Seter gjorde rede for en større oppdragsmengde for BOF, noe som 
har krevd økt antall stillinger. Økt besøk på områdene året rundt, gir mer arbeid for 
driftsavdelingen. BOF har en stor og voksende eiendomsportefølje, noe som medfører 
mye arbeid for administrasjonen. I arbeidet med områdene dekkes 85 prosent fra 
sjøsiden, og båtene i Skjærgårdstjenesten krever mye oppfølging og vedlikehold. BOF 
tar også en risiko ved å ha en stor del av søknadsbaserte inntekter, for å sikre driften. 
 
Det var følgende kommentarer til budsjettet: 
Roger Hoel fra Bjørnafjorden kommune kommenterte at kontingent har økt med 
2,6 %, de siste 12 mnd. Nå ligger prisstigningen på 3,3%, er da dette nok? Dag Seter 
svarte at forventet kommunal deflator er 2,6%, men BOF foreslår ytterligere økning 
for å ivareta driftsutgiftene. 
 
Ingrid Nergaard Fjeldstad fra Bergen kommune støttet økningen for 2021 og har 
også hatt avsjekk budsjettmessig med Bergen kommune. Hun støttet også videre 
økning de neste årene. Dag Seter kommenterte at administrasjonen melder tilbake til 
kommunene om vedtaket. 
 
Vedtak: Budsjett for 2022 ble vedtatt. Videre vedtar representantskapet en 
samlet økning i kontingentene pr. capita for 2022 med kr 1,56 fra kr 20,88 i 2021 
til kr 22,44 for 2022. Økningen fremkommer som følger  

• kr 0,56 som justering for årets forventede prisstigning 
(kommunal deflator, 2,7 %).  



. kr 1,00 som ekstra tildeling.
Representantskapet gir sin tilslutning til at budsjettet for 2022 økes tilsvarende.

SAK 6. INNKOMNE FORSLAG/SAKER
Ingen innkomne saker.

SAK 7. VALG AV ARBEIDSSTYRE OG VALGKOMITE
lngen verv er på valg i år. Dette fordi valget av medlemmer til valgkomit6en og
styremedlemmer i 2020 gjelder for fireårs perioden 2020 - 2024.

Styrets leder Lillian Vangberg takket for alle gode tilbakemeldinger, velvilje og godt
oppmøte.

Bergen 25.marc2021

Roger Hoel
Bjørnafiorden kommune

referent
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