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Viken Fylkeskommune 

post@viken.no 

Oslo, 30. des 21 

Høringsuttalelse til:  

TEMASTRATEGI FOR FRIVILLIGHET 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er paraplyorganisasjon for 14 
medlemskommuner og 43 natur- og friliuftslivsorganisasjoner i Oslo og 
Viken. Vi har som hovedformål å ivareta natur- og friluftslivet i 
regionen, både i byggesonen og i Marka. 
OOF støtter i stor grad målsettingene, strategiene og prioriteringene i 
denne planen, men har enkelte innvendinger. 
 

OOFS MÅLSETTINGER OG ROLLE I FORHOLD TIL FRIVILLIGHETEN 
OOFs viktigste arbeidsområder  er Marka og markaloven, å ivareta grønnstrukturen i 
byggesonen, bidra til friluftsliv for alle med vekt på innvandrere og  utsatte grupper, og å 
styrke friluftslivets økonomiske rammebetingelser generelt.  

OOFs rolle i forhold til frivilligheten, dvs, våre medlemsorganisasjoner med natur- og 
friluftsliv på agendaen, kan i grove trekk deles i fire  

1. Å samle organisasjonene i viktige natur- og friluftslivssaker 
Når viktige saker er ute til høring, så inviterer vi organisasjonene til møter o.l. og er 
organisasjonene enige så utarbeides det  felles høringsuttalelser. 

Vi utarbeider også selvstendige høringsuttalelser til kommune- og kommunedelsplaner 
mm. 

2. Å være et forum og kompetansesenter for natur og friluftslivet 
OOF arrangerer kurs, konferanser og seminar for natur- og friluftslivsorganisasjonene. Vi 
gir, i samarbeide med FNF Oslo/FNF Akershus, ut nyhetsbrevet Friluftsnytt hver 14. dag, 
og vi har nettopp oppdatert «Håndbok for markaloven».  

3. Å bidra til å styrke friluftslivets økonomiske rammebetingelser 
OOF bruker alle anledninger til påpeke den manglende sammenheng mellom politikernes 
høye ambisjoner for friluftslivet f.eks. i folkehelsesammenheng, og de beskjedne 
bevilgningene når budsjettene vedtas.  

Vi har særlig et fokus på de manglende ressurser, tilbud og opplæring i friluftsliv for barn 
og unge. Vi ønsker at opplæring i friluftsliv får en tydeligere organisering og finansiering i 
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kommunene. Det trengs derfor mer langsiktige støtte  til de frivillige organisasjonene, 
både til drift, prosjekter og aktiviteter. 

4. Å informere kommunene 
OOF gjennomfører informasjonsmøter med den politiske ledelsen i medlemskommunene 
om hvem vi er, hva vi arbeider med og hva kommunene kan forvente av oss. 

OOFS KOMMENTARER TIL PLANEN 
OOF støtter formålet og formuleringen i sammendraget på side 5: «Hensikten med 
temastrategien er å vise hvordan frivilligheten kan være med å samarbeide for å fremme 
bærekraftsmål, sosial integrasjon og demokratiutvikling, og hva Viken fylkeskommune kan gjøre 
for å styrke disse bidragene.» 

Vi mener det også er viktig at strategien blir tydeligere på kommunenes ansvar for 
innhold i og hvordan opplæring i friluftsliv skal gjennomføres.  

OOF STØTTER DE TO HOVEDSTRATEGIENE FOR PLANEN (S. 23 OG 26): 
1. Å styrke paraplyleddene 

2. Å styrke frivillighetens muligheter til å få fram nye, innovative aktiviteter 

På kommunalt og regionalt nivå er natur- og friluftslivsorganisasjonene  svakere 
organisert enn idretten. I Oslo og Viken er det flere sterke regionale 
enkeltorganisasjoner som Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet og 
NJFF.   

OOF har siden stiftelsen i 1936 hatt både kommuner og friluftslivs- og 
naturvernorganisasjoner som medlemmer og har gjennom 85 år  vært en viktig aktør og 
paraplyorganisasjon for natur- og friluftsliv i Oslo og Viken. Vi ønsker å videreutvikle 
denne rollen i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, inkludert  kommunene og 
Viken fylkeskommune. 

OOF støtter  utviklingen  av innovative aktiviteter, som følges opp med ekstra drifts-
/administrative midler (s. 24). Allerede i 1993 startet OOF  med tilbud om 
friluftslivsopplæring for innvandrere, en målgruppe som fortsatt  er viktig  for oss.  

For å  styrke opplærings- og aktivitetstilbudet framover innen friluftsliv for barn og unge, 
både i barnehagen, skolen og på fritiden, mener vi kommunene og fylkeskommunene må 
utarbeide planer som omfatter aktivitetenes innhold, og hvordan de skal gjennomføres. 
Det forutsettes at planene følges opp med budsjetter som gir gjennomføringsevne. 

OOF STØTTER FØLGENDE PRIORITERINGER I PLANEN: 
1. Prioriteringer som styrker natur- og friluftsorganisasjonenes deltakelse i 
planer og politiske prosesser: 
I planen er det tre punkter som går inn på dette; «Styrke organisasjonenes deltakelse i 
regionale planer og strategier» (side 10), «styrke organisasjonenes deltakelse i politiske 
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prosesser» (s. 11) og «styrke paraplyleddenes bidrag som kan fremme medlemsdemokratiet i 
organisasjonene» (side 12). 

OOF har gjennom mange år bidratt til å styrke natur- og friluftslivsorganisasjonenes 
muligheter på dette området, bl.a. gjennom å informere om saker gjennom nyhetsbrev, 
høringsmøter, befaringer o.l.  

2. Prioriteringer som styrker friluftslivets og organisasjonenes økonomi 
Natur- og friluftslivsorganisasjonene inkludert OOF bidrar til både friluftslivsopplæring, 
friluftslivsaktivitet, tilrettelegging for friluftsliv, bevaring av viktige natur- og 
friluftslivsområder og mye kompetanse på friluftsliv, natur og naturvern. Økonomien i 
dette arbeidet er preget av at organisasjonene i liten grad får driftsstøtte, og at 
prosjektstøtten  er av kortere varighet. Dette medfører mye tid på søknadsarbeid og 
rapportering, dessverre på bekostning av aktiviet.  

OOF er derfor godt fornøyd med at planen på side 16 har følgende prioritering. Planen 
skal «bidra til å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for frivillig virksomhet i Viken».  

Men, vi er samtidig kritisk til at Viken på side 24 i planen sier at de ønsker å forsterke 
bruken av tidsbegrensede og målrettede aktivitetstilskudd. Det kan bidra til å redusere 
langsiktigheten og forutsigbarheten.  

Vi er også kritisk til at en åpner for øremerking av driftsstøtte på side 23. Her står det at 
«Viken, i større grad enn i dag, skal kunne spesifisere formål som driftsstøtten skal brukes til». 
Dette mener vi må forutsette at en slik driftsstøtte knyttes til gjennomføringen av 
flerårige aktiviteter/prosjekter. 

Samtidig er vi godt fornøyd med at planen legger opp til at det for Vikens 
tilskuddsordningene skal utarbeides mest mulig ensartede søknadskrav, som et bidrag til 
å forenkle søknads- og rapporteringsprosessene (s. 24). 

OOF er også opptatt av at friluftsliv skal være tilgjengelig for alle grupper uansett 
sosioøkonomisk tilstand. Vi støtter derfor følgende prioriteringer: Planen skal «bidra til å 
sikre at frivillige aktiviteter er tilgjengelige for alle, uansett økonomisk evne» (s. 16) og den skal 
«stimulere folkehelse-aktiviteter i regi av frivillige aktører» (s. 10). 

OOF er også enige med behovet for «en bedre samordning av nasjonale, fylkeskommunale 
og kommunale rammebetingelser for frivillig-feltet» (s. 11). 

 

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 

Johan Hval 

Rådgiver 


