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Arbeidsprogram 2018
1. Organisasjon
Delmål:
Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte at det oppnås resultater
som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. Resultater som kommunene vanskelige kan oppnå
alene og uten et interkommunalt samarbeid.
Tiltak:
• Ha tett kontakt med medlemskommunene og få til gode samarbeidsrutiner om
arbeidsoppgaver, møter i administrasjonsgruppa og styremøter.
• Være en ressurs for kommunene i forhold til at det oppnevnes personer til
administrasjonsgruppa, og være tilgjengelig for opplæring av disse.
• Gjennomføre minst ett kontaktmøte med medlemskommunene der bred tverrsektoriell
deltakelse er målet. Kommunene kan gjennomføre flere, uten friluftsrådets deltakelse.
Gjennomgang/planlegging av arbeidsprogram og årsrapport vil være sentrale saker på slike
fellesmøter.
• Delta på møter i kommunestyrene for å orientere om Nord-Troms Friluftsråd.
• Gjennomføre et årlig ”Friluftsforum Nord-Troms” som skal være en samling/seminar der
ulike aktører fra kommunene, organisasjonene, reiselivet og andre inviteres.
• Bidra til å videreføre gode samarbeidsrutiner med fylkets øvrige friluftsråd, Troms
Fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv og andre.
• Følge opp arbeidet med nettsiden og Facebook.
• Videreføre samarbeidet med Skjervøy kommune, friluftsrådets administrative
vertskommune.

2. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk
Delmål:
Ut i NORD, men også JuleSPREK og Ut og Plukk, skal være sentrale aktiviteter i arbeidet med
friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Målet er god deltakelse, særlig for prioriterte målgrupper.
Tiltak:
• Videreutvikle Ut i NORD og oppnå ”kvalitet i alle ledd”. Se egen plan med årshjul. Det samme
gjelder JuleSPREK.
• Prøve ut ”Krus på 1 dag” som en ny aktivitet.
• Arbeide for å på plass en arbeidsgruppe i hver kommune som tar ansvar for planlegging og
gjennomføring av Ut i NORD.
• Gjennomføre arrangement i kommunene i forbindelse med krusutdeling.
• Arbeide for at ”Ut og Plukk” blir bedre kjent og får flere deltakere.
• Gjøre ferdig heftet om turløyper i Nord-Troms.
• Få på plass skilt for å informere om reinkalving, samt gjennomføre andre tiltak som bidrar til
godt samarbeid med reindriftsnæringen.
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Viktig for kommunene:
• Følge opp arbeidsplanen med årshjul/tidsfrister for Ut i NORD.
• Integrere aktivitetene i kommunens folkehelsearbeid, arbeid med flyktninger og andre
prioriterte målgrupper.

3. På tur med ordføreren og bålsamtaler
Delmål:
Få til ordførerturer god bred og god deltakelse, gjerne med personer fra særskilt prioriterte
målgrupper. Dette skal være lavterskelturer som gjør det mulig for mange å delta.
Tiltak:
• Fortsette arbeidet med å gjennomføre ordførerturer i alle medlemskommunene.
• Få til bålsamtaler, rutiner med møter og samlinger rundt bålet i samarbeid med ordførerne,
og i så mange kommuner som mulig.
Viktig for kommunene:
• Innen 1. april avklare turmål, dato (og eventuelt samarbeidspartnere).
• Avklare med ordfører om bålsamtale er aktuelt (dato, tema, målgruppe).

4. Friluftsskoler for camp for barn og ungdom
Delmål:
Gjennomføre friluftsskoler i skoleferiene med et allsidig og godt innhold, ledet at dyktige ledere og
med bred og god deltakelse.
Tiltak:
• Følge opp arbeidet med friluftsskoler i alle medlemskommuner, inkludert avklare om
samarbeidet med Riddu Riddu skal videreføres.
• Arbeide for å få til ungdomscamp i løpet av sommeren.
• Arbeide for å få til friluftscamp i høstferien som tillegg til friluftsskoler.
• Arbeide for å få til helgecamp for familier i samarbeid med Nord-Troms Turlag.
Viktig for kommunene:
• Sammen med friluftsrådet avklare tidspunkt, rekruttere ledere og finne høvelig
arrangementssted.
• Bidra til å bekjentgjøre tilbudene i egen kommune.

5. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
Delmål:
Arbeide for å gjøre friluftsliv til en del av hverdagen for tilflyttere med utenlandsk bakgrunn. Dette
for å skape trivsel, tilhørighet og deltakelse/engasjement.
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Tiltak:
• Videreutvikle samarbeidet med flyktningetjenestene i kommunene. Herunder ha gode
rutiner for jevnlig dialog/samarbeid og få til en felles arbeidsplan.
• Arbeide for at friluftsliv blir en sentral del i arbeidet med integrering av flyktninger.
• Prøve å få til Friluftskortet, som skal en strukturert grunnopplæring i friluftsliv
(Friluftskortet.no er et domenenavn registrert på Nord-Troms Friluftsråd). Dette skal være et
tiltak også for andre enn personer kun med innvandrerbakgrunn.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at flyktningetjenesten kan følge opp samarbeidet i samsvar med de planer som
utarbeides.

6. Friluftsliv for personer med særskilt behov
Delmål:
Arbeide for at personer med fysisk funksjonshemming, psykisk utviklingshemming samt personer
utfordringer innen rus og psykiatri, får anledning til allsidig deltakelse i friluftsliv gjennom alle
årstider.
Tiltak:
• Friluftsrådet har i liten grad prioritert dette så langt. Noe forarbeid er gjort i 2017 med å
etablere kontakt med kommuner og organisasjoner. Personer med utviklingshemming kan
være en viktig målgruppe å prioritere. Også personer med utfordringer innen rus og psykiatri
ønskes prioritert. Målet er økt opptrapping med flere tiltak og aktiviteter i 2018.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at de i kommunene innen disse tjenesteområdene settes i kontakt med friluftsrådet
med tanke på samarbeid og oppfølging.

7. Friluftsliv og folkehelse
Delmål:
Arbeide for økt livskvalitet og bedre fysisk og psykisk helse gjennom deltakelse i friluftsliv og bidra til
at friluftsliv blir en viktig del av folkehelsearbeidet i kommunene.
Tiltak:
• Følge opp arbeidet med Aktiv på dagtid i Nordreisa og Skjervøy. Samarbeide også med
Kvænangen og Kåfjord dersom de ønsker å starte opp.
• Følge opp Turvenn i Skjervøy og bidra dersom også andre kommuner ønsker å starte opp.
• Videreutvikle Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk som viktige aktiviteter i folkehelsearbeidet.
• Utvikle ”Friluftskortet” og bidra til at det vil fungere på en måte som får flere aktiv gjennom
deltakelse i friluftsliv.
Viktig for kommunene:
• Sette folkehelsekoordinater, frisklivsentral etc. i kontakt med friluftsrådet og være på
offensiven i forhold til arbeidet.
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Evaluere behov, organisering og oppfølging innen folkehelseområdet. Gjerne i samarbeid
med friluftsrådet og øvrige medlemskommuner.

8. Marin forsøpling og strandrydding
Delmål:
Arbeide for å at det gjennomføres strandrydding på så mange steder som mulig i kommunene, og
prøve å få til en bred mobilisering der så mange aktører som mulig deltar i arbeidet.
Tiltak:
• Videreføre arbeidet fra 2017 med utgangspunkt i bevilgning fra Miljødirektoratet.
• Ta i bruk utogplukk.no i arbeidet med strandrydding for på den måten oppnå størst mulig
privat engasjement.
• Avklare hvilke belønningsordninger som kan tas i bruk for å oppnå god deltakelse fra
privatpersoner og organisasjoner (100 kroners-sekken).
• Forberede ny søknad til Miljødirektoratet.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at de i kommunen som har ansvar for dette arbeidsområdet får kjennskap til
friluftsrådets arbeid, slik at kontakt og samarbeid kan etableres.

9. Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager
Delmål:
Arbeide for at skoler og barnehager når sine lærings- og kompetansemål gjennom læring i friluft og
målrettet bruk av læresteder i nærmiljøet. Dette i tillegg til klasseromsundervisning.
Tiltak:
• Arbeide for at så mange skoler som mulig oppnevner sin kontaktperson som skal følge opp
samarbeidet med friluftsrådet.
• Følge opp dette skolenettverket og ta initiativ til å etablere tilsvarende også for barnehagene.
• Oppnå skoler og barnehager som er opptatt av mer og bedre utetid, og som arbeider
målrettet med bruk læresteder i nærmiljøet.
• Arbeide for mer fysisk aktivitet i skolene.
• Gjennomføre ”Opptur” i samarbeid med Nord-Troms turlag.
• Gjennomføre ”Full fræs – skolekamp i friluftsliv” for ungdomsskolene.
• Samarbeide med barnehager om utdeling og bruk truger.
• Ta initiativ til at det gjennomføre kurs/fagdag for de øvrige kommuner tilsvarende det som er
gjennomført i Skjervøy kommune.
Viktig for kommunene:
• Samarbeide med friluftsrådet og utarbeide arbeidsplan for ”Læring i friluft” som er ”passelig
ambisiøs og gjennomførbar”.

Nord-Troms Friluftsråd
•

Bidra til at ”Læring i friluft” drøftes bredt blant alle ansatte i skoler og barnehager. Dette for
å oppnå nødvendig forankring for å lykkes med arbeidet.

Fagdager med oppfølging av alle skoler i distriktet.

10. Friluftsliv og ungdom
Delmål:
Arbeide for at ungdom får oppleve mestring, naturopplevelser, glede og fysisk aktivitet gjennom
allsidig deltakelse i friluftsliv til alle årstider.
Tiltak:
• Følge opp det initiativ som er tatt på Skjervøy og få til et prøveprosjekt i samarbeid med
ungdom der.
• Avklare om tilsvarende kan være aktuelt også i andre kommuner.
• Avklare om samarbeid med Nord-Troms turlag/Troms turlag om DNT Ung kan være aktuelt.
• Få til ungdomscamp.
• Etablere samarbeid med ungdomsklubbene, klubbledere, 4H og andre som arbeider med
ungdom.
Viktig for kommunene:
• Bidra til at ungdomsråd og andre som arbeider med ungdom blir engasjert i arbeidet.

11. Anlegg og tilrettelegging for friluftsliv

Delmål:
Arbeide for opparbeidelse av anlegg og områder for på den måten oppnå økt deltakelse i friluftsliv.
Tiltak:
• Følge opp Skjervøy kommune og Eidevannet vel om opparbeidelse av Eidevannet
friluftsområde med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Følge opp Skjervøy kommune om bygging av gapahuk og annen tilrettelegging på
Skattørfjellet med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Følge opp initiativet til Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalens
landskapsvernområder om universell tilrettelegging ved Rundvannet i Kvænangsbotn med
utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Arbeide for å få flere kommuner til å utarbeide søknader om spillemidler til friluftsliv.
• Avklare om det bør arbeides for å få flere friluftslivsområder statlig sikret.
• Avklare i samarbeid med andre friluftsråd, kajakk-klubber og andre om utgivelse av
padleguide for Troms (evt. Nord-Norge) er et tiltak som bør prioriteres.
Viktig for kommunene:
• Avklare behovet for opparbeidelse av turstier, løyper, toalettanlegg, gapahuker, turhytter og
andre anlegg og tilrettelegginger med betydning for friluftslivet.
• Biså i arbeidet for å få til søknader om spillemidler til anlegg for friluftsliv.
• Avklare behov for statlig sikring av friluftslivsområder.
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13. Skilting og merking av turløyper
Delmål:
Arbeide for at flere skal kunne delta i friluftsliv gjennom mer og bedre skilting av turløyper og
området.
Tiltak:
• Innen oppstart Ut i NORD få på plass de info-tavler som det er bevilget tilskudd til.
• Avklare hvilke løyper som ønskes skiltet i tillegg til det som allerede er utført.
• Avklare om bevilget tilskudd til turkort skal benyttes eller om midlene skal tilbakeføres Troms
fylkeskommune.
Viktig for kommunene:
• Avklare kommunens behov for skilt og tavler.

14. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder
Delmål:
Fullføre arbeidet i samsvar med de retningslinjer som er gitt av Miljødirektoratet og Troms Fylkeskommune.
Tiltak:
• Målet var ferdigstillelse av oppstartet arbeid innen utgangen av 2017. Dersom det ikke
skjedde vil forhåpentligvis siste del av kartleggingen kunne avsluttes tidlig i 2018.
Viktig for kommunene:
• Være de som tar hovedansvar for at arbeidet blir prioritert.

Felles forutsetning:
En forutsetning for at flere av de foreslåtte tiltak skal kunne gjennomføres er at
friluftsrådet mottar tilskudd til gjennomføring. Dette ved man først i løpet av 2018.

