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Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2012 – 30.04.2013
0

Administrasjon - arbeidstidsbruk

0.1

Ansatte ressurs:
Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:
Daglig leder, 1 årsverk, kontorsted Rognan
Prosjektleder, 1 årsverk, kontorsted Bodø
Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk
Evt ansettelse av prosjektleder: 0,5 årsverk

0.2

Fordeling tidsressurs på oppgaver

Oppgaver
Administrasjon
- Daglig leder: 0,30 årsverk
- Prosjektleder: 0,10 årsverk
- Fra Salten Regionråd: 0,10 årsverk
1 - Folkehelseprosjekt med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes
Handlingsplan for folkehelse
- STImuli – fra senga til Bestemorenga: sti- og løypeprosjekt Bodø: 0,20
årsverk (0,50 hvis prosjektleder engasjeres)
- folkehelsearbeid i skole- og barnehagehage med vekt på prosjekt Ut er in
– barnehage og evt. oppfølgende barnehagesatsing: 0,30 årsverk
- etablering av forsøk med friluftslivsfag Knut Hamsun videregående
skole: 0,05 årsverk
- På tur i Hamsuns Rike m/Barnas turløyper, Sidesprang og Sti- og
løypeplaner: 0,15 årsverk
- STIpendiat: tilrettelegging av turløyper i nærmiljøet. Forholdet mellom
Forvaltningen/organisasjonenes arbeid og folks motivasjon, aktivitetsprofil og tilhørighet til eget hjemsted: 0,4 årsverk
2 - Motivasjon, stimulering, informasjon
- GodTur.no: 0,05 årsverk
- Planlegging av revisjon/nyutgivelse av turbøker i hele Salten
- Ordførerens tur: 0,10 årsverk
- Basecamp Salten
- Kurs i roing og seiling 0,05 årsverk
- Mat på tvers, forprosjekt
3 - Sikring av friluftslivets arealer i regionen
- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, oppfølgende oppgaver:
0,05 årsverk
- Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen
- Involvering og uttalelser i nasjonale, regionale og lokale plan- og
naturvernsaker
Øvrige oppgaver.
Samarbeidsmuligheter, økonomi og praktiske forhold avgjør
SUM

Årsverk

0,50

1,10 (1,40)

0,30

0,10
0,10
2,10 (2,55)
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1

Folkehelsesatsing i Salten Friluftsråd med utgangspunkt i
samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune
Salten Friluftsråd har undertegnet samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune
angående folkehelsesatsing.
Avtalen har betydning for årlig administrasjonsstøtte fra fylkeskommunen.
Avtalen gir også prioritet til midler til tyngre prosjekt på sentrale satsingsområder.
Med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes Handlingsplan folkehelse 2008 – 2011
har Salten Friluftsråd initiert og ledet to større prosjekt: ”STImuli – fra senga til
Bestemorenga” og ”Ut er in – barnehage”.
Nordland fylkeskommune har utvidet tidsramma for nevnte plan til utgangen av 2012.
Nevnte prosjekt i regi av Salten Friluftsråd er også tidsavgrensa til utgangen av 2012.
Nordland fylkeskommune skal utarbeide ny Handlingsplan for folkehelse for perioden
2013 – 2017.

1.1
STI, løype og annen tilrettelegging av turtilbud i nærmiljøet
1.1.1 Prosjekt STImuli – fra senga til Bestemorenga
Fireårig prosjekt (2009-2012) for utbedring, etablering og informasjon om turløyper i
Bodø. Det er aktuelt med en videreføring av prosjektet til og med 2016, hvor tur- og
turistsykling trekkes inn som tema i tillegg til det som har ligget i prosjektet til nå.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Være prosjektleder i prosjektet ut 2012
Bidra til videreføring av prosjektet
Vurdere ansettelse av prosjektleder i hel stilling fra nyttår 2013
Bidra i prosjektgruppe fra 2012 dersom prosjektet videreføres og vi ikke stiller
med prosjektleder
1.1.2 På tur i Hamsuns Rike
Videreføre det fireårige prosjektet for utvikling av turmulighetene i nord-Salten.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Være prosjektleder i prosjektet
Gjennomføre kommuneovergripende delprosjekt
Sørge for at Barnas turløyper, Sidesprang og Sti- og løypeplan innlemmes i
arbeidet
1.2
Folkehelsetiltak retta mot barnehage og skoler
1.2.1 Prosjekt Ut er in – barnehage og evt. oppfølgende barnehagesatsing
Prosjekt Ut er in – barnehage er et fireårig prosjekt med vekt på lærende nettverk for ti
prosjektbarnehager i åtte Salten-kommuner. Hovedtema: fysisk aktivitet,
naturopplevelse og mat. Tidsramme 2008-2012.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
være prosjektleder i prosjektet
gjennomføre 2-dagers fellessamling for barnehagenettverkene i regi av Salten
Friluftsråd og Polarsirkelen friluftsråd
Samarbeide med RKK Salten og Nordland fylkeskommune om kriterier for
helsefremmende barnehage
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Sørge for enkel, intern evaluering av prosjekt Ut er in – barnehage
Vurdere og evt. iverksette oppfølgende satsing/prosjekt mot barnehager
1.2.1 Tiltak retta mot skoler
Ulike stimulerings- og informasjonstiltak basert på erfaringer fra prosjektene Ut er in
og Ut er in – ung.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
bidra med gjesteforelesninger der og når det er aktuelt
bidra med innledinger på kommunalt og regionalt nivå ved forespørsler
delta i ”læring i friluft”-nettverk i regi av Friluftsrådenes Landsforbund
stimulere til utvikling og anvendelse av det kart- og nettbaserte pedagogiske
verkøyet ”Stedsbasert læring.”
1.2.2 Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun videregående skole
Friluftsrådet har hatt prosjektledelsen i arbeidet med å få etablert et forsøk med
friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy. Søknad om forsøk er
nå godkjent, men endelig godkjenning av læreplaner gjenstår. Videre arbeid vil bestå i
pratiske og strategiske bidrag for igangsetting av forsøket. Prosjektledelsen vil i
fortsettelsen ivaretas av Knut Hamsun videregående skole.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
bidra i arbeidet med igangsetting av forsøket
1.3
Kunnskapsgrunnlaget
1.3.1 PHD - STIpendiat: Tilrettelegging av turløyper i nærmiljøet. - Forholdet mellom
forvaltningen/organisasjonenes arbeid og folks motivasjon, aktivitetsprofil og
tilhørighet til eget hjemsted
5-årig prosjekt hvor målet er å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til virkningen av
tilrettelegging av turløyper i nærmiljøet. Arbeidet organiseres som et
doktorgradsløp ved Universitet i Nordland i faget Profesjonskunnskap.
Følgende tematikk vil bli undersøkt:

a. Endringer/forskjeller i mål i friluftslivsforvaltningen og hvordan dette påvirker
strategi og tiltak som gjennomføres
b. Hvordan motivasjon og aktivitetsnivå og fordeling i befolkningen endres som
følge av tilretteleggingstiltak og av mål/strategier i forvaltningen og
friluftsorganisasjonene
c. Hvordan befolkningens/befolkningsgruppers tilhørighet til bostedet påvirkes av
aktivitet i bostedsnære turløyper
I perioden skal Salten Friluftsråd:
starte opp doktorgradsarbeidet (sept. 2012)
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2

Motivasjon, stimulering, informasjon

2.1

GodTur.no
Friluftskart.salten.no er lagt over på GodTur.no. All nettbasert turinformasjon vil nå
legges ut der. Salten Friluftsråd har også påtatt seg ansvaret med å koordinere
friluftsrådenes arbeid inn mot GodTur.no og utviklingen av denne siden i samarbeid
med Statskog.no
I perioden skal Salten Friluftsråd:
få lagt ut all relevant informasjon som lå på friluftskart.salten.no til GodTur.no
koordinere friluftsrådenes arbeid inn mot GodTur.no og være en pådriver for
videreutvikling av nettsiden

2.2
Turbok-engasjement
2.2.1 Revisjon/nyutgivelse av turbøker i hele Salten
Den ordinære turbokserien for Salten omfatter fire bøker. Over tid oppstår behov for
revisjon og nyutgivelser.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
bidra til oversikt over behov, vilje, evne til revisjon og nyutgivelser av turbøker
i regionen. Ut fra dette utarbeide forslag til prioritering av innsats og utgivelser
2.3

Basecamp Salten
Basecamp Salten er:
et samarbeid mellom Salten Friluftsråd, Nordland fylkeskommune, kommunene i
Salten og frivillige friluftsorganisasjoner v/FNF Nordland
fritidsarrangement for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år
et mangfoldig tilbud som omfatter aktivitet, naturopplevelse og sosialt samvær
I perioden skal Salten Friluftsråd:
bidra til Basecamp Salten-arrangement i Sørfold, september 2012
Ta hovedansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2012

2.4

Kurs i roing og seiling
Salten Friluftsråd har i samarbeid med Universitetet i Nordland kjøpt inn 5 ro/seiljoller. Disse er plassert i Hamarøy og Bodø. Båtene lånes ut til allmennheten via
Utstyrssentralen i Hamarøy og Mørkvedmarka skole og brukes i kursaktivitet i regi av
friluftsrådet.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
gjennomføre kurs for studenter ved Universitetet i Nordland
bruke båtene under Basecamp Salten, Sørfold, september 2012

2.5

Ordførerens tur
1. året etter kommunestyrevalg tar Salten Friluftsråd sikte på å utfordre
medlemskommunenes nyvalgte ordførere til ”Ordførerens tur”. Tiltaket er
gjennomført i 2005 og 2008. Ordførerens tur er et konsept der ordførerne inviterer på
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tur i, og er turleder, egen kommune. Salten Friluftsråd koordinerer, følger opp media
og legger til rette for utgivelse av særtrykk av turene.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Ta det overordnede ansvaret for gjennomføring i av Ordførerens tur 2012.
Dette innebærer:
 Hovedansvar for bilder og tekst til turene for oppslag i Avisa Nordland
 Særtrykk av turene
2.6

Landskonferanse friluftsliv
14. - 15. juni arrangeres årets Friluftskonferanse i regi av Friluftsrådenes landsforbund
i Bodø. Konferansen skal være en markering av at Salten Friluftsråd er 20 år i 2012.
Konferansen er koordinert med Bad, Park og Idrett sin årlige anleggskonferanse som
kommer rett i forkant av friluftskonferansen. Salten Friluftsråd skal også være teknisk
tilrettelegger for årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund i etterkant av konferansen.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Ta hovedansvaret for gjennomføring av landskonferanse friluftsliv, Salten, 14.15.06.2012

2.7

Mat på tvers, forprosjekt
SF-møte 02/2012 ga stor oppslutning til idé om tiltak som omhandler friluftsliv,
høsting av matressurser som er allment tilgjengelige, og ulike kulturers utnyttelse av
disse. Tiltaket kan kombinere innvandreres behov for informasjon og motivasjon til
høstingsbasert friluftsliv med innvandrere som ressurs med hensyn til ulike måter å
anvende matråstoffer på.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Gjennomføre forprosjekt med vekt på kartlegging av muligheter både med
hensyn til høstingsressurser og aktuelle samarbeidsparter.
Forprosjektet skal også vise aktuelle veivalg og avgrensinger med sikte på
oppfølgende tiltak/prosjekt.

3

Sikring av friluftslivets arealer i regionen

3.1

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsarealer i Salten er avsluttet. Det
er viktig at kartleggingen holdes ”levende” og revideres i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Bidra til utarbeidelse av enkle sti-/løypeplaner og sikringsplaner for de
kommunene som ønsker det
Være en pådriver for revisjon av kartleggingen i kommunene i forbindelse med
revisjon av kommuneplanens arealdel
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3.2

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i regionen
Sikring av eiendommer til friluftslivsformål er en prioritert oppgave nasjonalt. Salten
Friluftsråd skal være en aktiv part i dette arbeidet i regionen.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Stimulere kommunene til å arbeide aktivt med sikringssaker
i den grad kommunene ønsker det, delta i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for
utvelgelse av aktuelle sikringsobjekter
etter en konkret vurdering av kapasitet, finansiering og nytteverdi for friluftslivet,
bistå eller gjennomføre sikringssaker for kommunene

3.3

Involvering i nasjonale, regionale og lokale plan- og naturvernsaker
Innspill og uttalelser i plan- og naturvernsaker vil i all hovedsak gjøres som en
oppfølging av friluftslivskartleggingen som skal være sluttført i alle kommunene i
2011.
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Gi innspill og høringsuttalelser til aktuelle regionale og nasjonale plan- og
naturvernsaker
Gi innspill og høringsuttalelser til kommunenes planarbeid (kommuneplaner,
kommunedelplaner og i spesielle tilfeller reguleringsplaner)
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Mindre oppgaver der det tidligere er lagt føringer
Dette er mindre oppgaver som må avsluttes eller som ligger i føringer som tidligere er
lagt i Friluftsrådets arbeid
I perioden skal Salten Friluftsråd:
Utnevne årets antisutrehelt
Arbeide videre med oppbygging av bildearkivet
Være aktiv og synlig i media
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Aktuelle oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, praktiske
forhold mv avgjør hvilke som prioriteres

5. 1

.......

5 .2

……
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Øvrige oppgaver som kan gjennomføres ved behov og kapasitet
Prosjektledelse på større friluftslivsrealterte prosjekter i kommunene
Arrangere seminar for medlemskommunene
Holde innledninger og foredrag i medlemskommunene
Stimulere til bygging av skjelterskjå
Arbeide for oppstart av Salten Topp 8
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Informere om interkommunale friluftsråd utenfor egen region
Engasjement i oppgaver som ikke forutses når arbeidsprogrammet legges
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