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Formålet med strategiplanen
Formålet med strategiplanen er å beskrive mål for arbeidet i
friluftsrådet i et langsiktig perspektiv og knytte hovedstrategier opp
mot dette. Friluftsrådet er en organisasjon som må ha evnen til å snu
seg rundt og gripe muligheter som dukker opp. Disse endringene kan
komme på grunnlag av endringer i politikk, kompetanse, kunnskap,
sosiale og økonomiske rammefaktorer. Strategiplanen er derfor
bevisst relativt åpen, nettopp for å ivareta endringsevnen i rådet.

Mål for Salten friluftsråd 2020 - 2030
Salten friluftsråd skal bidra til en robust, usutrete og friluftsglad
befolkning i Salten.
Rådet vil jobbe for sunnhet, trygghet, kulturell forankring og glede
innenfor bærekraftige rammer både sosialt, økologisk og økonomisk.
Gjennom rådets aktivitet ønsker vi å formidle kunnskap og
handlingskompetanse som bidrar til gode liv for alle i Salten.
Allemannsretten knyttet til ferdsel, opphold og høsting er
avgjørende for det vi jobber med. Det samme er «allemannsretten»
til kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør oss i stand til å
bruke denne retten med omtanke.
Å arbeide i friluftsrådet skal være meningsfullt. Det skal gis rom for å
sette sitt personlige preg på jobben. Personlig eierskap og
engasjement er viktig når oppgavene i friluftsrådet skal løses på best
mulig måte. Frihet under ansvar er et bærende prinsipp.

Status 2019
Salten friluftsråd har 2 fast ansatte i tillegg har rådet en
prosjektansatt på heltid. Driften av rådet er finansiert av
medlemskommunene, staten og Nordland fylkeskommune. Den
faste driftsstøtten gir en underfinansiering på driften på ca 300.000
pr år. Av totalomsetningen (drift + prosjektmidler) bidrar
kommunene med ca 20 %.
Hovedsatsingene til rådet er helsefremmende arbeid i barnehage og
skole, Informasjons- og stimuleringsarbeid, veiledning av
kommunene og ivaretakelse av friluftslivets interesser i arealsaker.
Hovedvekten av arbeidet legges på helsefremmende arbeid i
barnehage, skole og friluftsskoler.
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Strategier
Organisering
Friluftsrådet vil fortsette som et fast underutvalg av Salten regionråd med eget, adskilt regnskap og eget
styre. Regionrådets medlemmer i friluftsrådet utgjør årsmøtet. Friluftsrådet skal være medlem i
Friluftsrådenes landsforbund.
Bemanning
Friluftsrådet vil opprettholde en bemanning på to fast ansatte. I enkeltprosjekter kan det være aktuelt å
styrke bemanningen i perioder.
Samarbeid
Friluftsrådet skal søke samarbeid med alle relevante aktører for å nå fastsatte mål.
Økonomi
Så fremt tilgangen på prosjektmidler er som i dag, oppfattes finansieringen av rådet som bærekraftig.
Hovedmålgrupper:
Befolkningen i Salten, men med hovedfokus på:

1. Ansatte i skoler, SFO og barnehager
2. Administrativ og politisk ledelse i medlemskommunene
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Arbeidsmåter

1. Faglige nettverk
Friluftsrådet har god erfaring med å jobbe i faglige nettverk i skole og barnehage og vil
forsterke og utvide arbeidet i slike nettverk i regionen.
2. Kunnskap, kunnskapsformidling og faglig veiledning
For friluftsrådet er det avgjørende å opprettholde høy faglig kompetanse i
administrasjonen. Fokuset på kunnskapsformidling og faglig veiledning skal styrkes i
strategiperioden. Friluftsrådet skal være i front på sine fagfelt.
3. Formidling, blest og oppmerksomhet
God informasjon om og for friluftsliv i regionen, er avgjørende for manges utøvelse av
friluftsliv. God synlighet på friluftsrådets aktivitet er viktig for legitimiteten til rådet.
Friluftslivet som en viktig og positiv samfunnsinteresse og friluftsliv som viktig for
enkeltpersoners livskvalitet skal stå sentralt i formidlingen.
4. Politisk og administrativ forankring
Friluftsrådet vil prioritere god dialog med politisk og administrativ ledelse hos
medlemmene og andre viktige samarbeidsparter. En gang i hver valgperiode skal
friluftsrådet arrangere kontaktmøter med alle medlemskommunene.
5. Prosjektledelse og gjennomføring
Friluftsrådet har tradisjon for å påta seg prosjektledelse for større regionale prosjekt og
enkeltprosjekt i medlemskommunene. Dette er også aktuelt videre framover.
6. Oppfølging av overordna planer
Bruk av arealer og økonomiske midler til tilrettelegging, er viktige rammefaktorer for
friluftsliv. Med et begrensa antall ansatte, vil det kreve for store ressurser å følge opp alle
planer. Friluftsrådet vil derfor prioritere overordna arealplaner og kommunedelplan for
fysisk aktivitet og naturopplevelse.
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Hovedarbeidsområder
Skole – og barnehage

•
•
•

Helsefremmende skole og barnehage (Robuste unge)
Læring i friluft
Opplæring i grunnleggende friluftsferdigheter

Grupper som lett faller utenfor friluftslivet

•

Målretta opplegg mot ungdom, eldre, innvandrere og folk med spesielle behov.

Informasjon og formidling

•
•
•
•
•
•

Videre utbygging av Friluftsskolene i regionen
Videre satsing og utvikling av 55 forførende friluftsmål
Utgivelse og revisjon av turkart, turbøker, turkort, bøker og friluftskart (2024)
Oppdatert nettbasert informasjon og stimulering
Formidling av grunnleggende friluftsferdigheter
Mediakampanjer

Friluftslivets areal og tilrettelegging

•
•
•
•
•

Ajourhold, bruk og revisjon av Friluftslivskartleggingen
Etablering av planer for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene
Stimulere til og veilede aktuelle parter i regionen på friluftslivstilrettelegging
Bidra der erverv av areal til friluftslivsformål er aktuelt
Veiledning og uttalelser til overordna arealplaner og kommunedelplaner for fysisk aktivitet
og naturopplevelse

