Forslag til Handlingsplan for 2018
Det legges det opp til en arbeidskapasitet på 1,47 årsverk for Helgeland friluftsråd:
 Daglig leder: 1,0 årsverk
 Prosjektmedarbeider: 0,25 årsverk
 Kjøp av tjeneste friluftsskoler: 0,2 årsverk
 Kjøp av tjeneste stiforbedring: 0,02 årsverk
Fordeling av tidsressurs på oppgaver:

Oppgaver
Administrasjon
Daglig leder

Kristian

Solveig

Andre

0,25

0,25

1. Tilrettelegging
Stiforbedring
Turskiltprosjektet
Utstyrssentral

0,24
0,08
0,10
0,02

0,02

0,02

2. Tiltak mot bhg, skole og org.
Læring i friluft
Coasteering

0,20
0,01

0,23
0,03

3. Formidling og veiledning

0,06
0,02
0,02

0,02

0,04
0,02

4. Arrangement
Friluftsskoler
Telltur
Andre arrangement

0,36
0,10
0,05
0,01

0,20

5. Planarbeid
Høringer og planarbeid
Sikringssaker
Turruteplaner

0,30
0,05
0,01

0,25
0,05
0,05
0,15

0,05
0,05
0,15

6. Forvaltning
Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste

0,12
0,10
0,02

0,26
0,03
0,02

Mediearbeid
Forvaltningsløsning kart

Totalt
0,25

0,01
0,01

0,01

7. Annet

0,04

Andre små oppgaver

0,04

Totalt

1,0

0,04

0,25

0,22
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1,47

Viktige føringer
Helgeland friluftsråds vedtekter, §2:
«Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og
organisasjoner, fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen
deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.»
Friluftsrådenes landsforbund, Prinsipprogram
Helgeland friluftsråd er medlem i Friluftsrådenes landsforbund (FL) og har gjennom det
forpliktet seg til å følge FLs prinsipprogram. Hovedmålet er å arbeide for at alle skal få
mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. FL
arbeider for de interkommunale friluftsrådene, ivaretar samarbeidet med sentrale
myndigheter og organisasjoner og arbeider for gode økonomiske vilkår i friluftsarbeidet. De
arbeider for å fremme friluftslivets egenverdi og plass i samfunnet, allemannsretten,
friluftsliv som del av miljøvernarbeidet, friluftsliv i barnehage og skole, friluftsliv i
folkehelsearbeidet, friluftsliv som kulturarv og universelt friluftsliv.
Bestillingsdialog med medlemskommunene
Helgeland friluftsråd eies av 6 kommuner, og det føres årlig en bestillingsdialog mellom
administrasjonen i friluftsrådet og kommunen. Handlingsplanen for friluftsrådet vil derfor
inneholde oppgaver som
1. Friluftsrådet selv står for
2. Oppgaver som løses i samarbeid med kommunene
3. Kommunale oppgaver der friluftsrådet kun bidrar til eller støtter opp om
Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune
Alle friluftsrådene i Nordland har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune.
Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring
og videreutvikling av folkehelsearbeidet. Avtalen skal bidra til å fremme folkehelsen i
Nordland, med vekt på medlemskommunene i Helgeland Friluftsråd.
Samarbeidsområder:
Arbeidet skal i hovedsak baseres på gjeldende nasjonale føringsdokument og egne
handlingsplaner.
Samarbeidsavtalen åpner opp for et bredt folkehelsearbeid med vekt på følgende områder:
 Friluftsliv og naturopplevelse
 Kommunal planlegging
 Levevaner
Satsinger for samarbeidet er:
 Helsefremmende barnehage og skole, inkludert helsefremmende videregående skole
 Bo- og nærmiljø, inkludert kommunale turruteplaner
 Informasjonsarbeid
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Forslag til handlingsplan 2018
Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering skal Helgeland friluftsråd i 2018 arbeide med
følgende tiltak: (tiltakene er ikke prioritert)

1. Tilrettelegging
a) Bidra til at kvaliteten på aktuelle turstier i regionen høynes (stiforbedring), herunder
også bidra til annen tilrettelegging som fremmer bruken av stiene.
b) Utvikle og ferdigstille igangsatte turskiltprosjekter med skilta og merka turløyper i
samarbeid med tiltakshavere.
c) Utvikle og forbedre utstyrssentralene i de kommunene som ønsker det.

2. Tiltak mot barnehager, skoler og frivillige lag og organisasjoner
a) Satse på helsefremmende barnehager og skoler gjennom den pedagogiske
plattformen «Læring i friluft», og i tråd med kommunenes samarbeidsavtaler om
folkehelse med Nordland fylkeskommune.
b) Utvikle et enkelt undervisningsopplegg i «Coasteering».

3. Formidling og veiledning
a) Være aktiv i media, på egen webside og i sosiale medier.
b) Bidra til å forbedre kartgrunnlaget og friluftslivsinformasjonen i regionen

4. Arrangement
a) Tilby «friluftsskole» i medlemskommunene.
b) Relansere «Telltur» med ny digital løsning i de medlemskommunene som ønsker det.
c) Alene, eller i samarbeid med andre, arrangere turer eller bidra på relevante
arrangement i regionen

5. Planarbeid
a) Bidra med innspill til planer der kommunene, fylket eller staten ønsker det.
b) Bidra til at det utarbeides turruteplaner (planer for friluftslivets ferdselsårer) i de
kommunene som ønsker det.
c) Arbeide med relevante sikringssaker. Formalisere og avklare eierskap og
driftsoppgaver i samråd med medlemskommunene. Kartlegge og få oversikt på
forvaltningsplaner for sikra områder.

6. Forvaltning
a) Arbeide for en samordna innsats mot marin forsøpling i regionen, herunder også
arbeide for å etablere skjærgårdstjeneste på Helgelandskysten.

7. Annet
a) Ha fleksibilitet nok til å kunne engasjere friluftsrådet i mindre saker og satsninger
som dukker opp underveis.
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