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Sak 6 Handlingsplan 2016 
 
 
Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering skal Helgeland friluftsråd i 2016 
arbeide med følgende tiltak: (tiltakene er ikke prioritert) 
 

1. Oppfølging av igangsatt turskiltprosjekt; skilta og merka turløyper. Realisere flest 
mulig turløyper i deltakerkommunene i samarbeid med kommuner og lokale 
aktører. Tiltaket har fått tilskudd i 2013, 2014 og i 2015.  

 
2. Videreføre satsing på helsefremmende barnehager og skoler gjennom den 

pedagogiske plattformen «Læring i friluft», og i tråde med samarbeidsavtale om 
folkehelse. 

 
3. Fortsette arbeidet med å produsere Turkart for Vefsn. Tiltaket har fått tildeling 

gjennom spillemidlene, og friluftsrådet er bedt om å fullføre prosjektet. Tiltaket 
skal ferdigstilles i 2016. 

 
4. Videreføre samarbeidet med folkehelsekoordinatorene og frisklivssentralene i 

kommunene. Utvikle og realisere tiltak i lag med disse. 
 

5. Åpne for å innlemme flere kommuner som deltakere i friluftsrådet. 
 

6. Drift og utvikling av Turkart Helgeland, samt tilpasning til felles nasjonal 
turportal, i samarbeid med Friluftsrådenes landsforbund og DNT. Prosjektet skal 
sluttrapporteres i 2016. 

 
7. Tilby friluftsskoler i samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Søke ekstern 

finansiering og eventuelt sponsormidler. Tiltaket skal avholdes i skolenes 
sommerferie i 2016. 

 
8. Videreføre og utvikle egnet promoteringsmateriell for organisasjonen, og aktivt 

bruke media i annonsering, omtaler og til opplysningsarbeid. Drifte hjemmeside 
og sosiale medier i relevante sammenhenger. 
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9. Videreføre elektronisk trimkasseregistrering i de medlemskommunene som er 

tilknyttet ”TellTur”. 
 

10.  Arbeide for å dokumentere effekter av tilretteleggingstiltak i kommunene, og 
sørge for etterprøvbare data. Levere relevante data til pågående 
forskningsprosjekt. EcoCounters (telling av turgåere) er et eksempel på dette. 

 
11. Etablere prosjektet «Turruteplaner» i tråd med samarbeidsavtalen med 

Nordland fylkeskommune. Søke ekstern finansiering. 
 

12. Ferdigstille prosjektet ”Gapahuk flatpakke” i lag med fagperson og fagmiljø. 
Konseptløsning tilpasset skoler, barnehager, foreldreutvalg, velforeninger med 
flere, som ønsker å tilrettelegge uformelle møteplasser. Tilpasse gapahuken til 
eksisterende tilskuddsordninger. 

 
13. Veilede kommunale og lokale aktører innenfor friluftsliv, friluftslivsveiledning og 

tilrettelegging. 
 

14. Arbeide videre med relevante sikringssaker. I første omgang turstier og allerede 
sikra områder. Formalisere og avklare eierskap, drift og vedlikehold. Kartlegge og 
få oversikt på forvaltningsplaner 

 
15. Kontinuerlig søke samarbeid med relevante frivillige lag og foreninger, skoler og 

barnehager. 
 

16. Kartlegge behov for eventuelle papirkartløsninger for kommunene. 
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