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1.

BAKGRUNN

1.1.Midt-Troms friluftsråd
Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av
friluftslivet. Friluftsrådet ble etablert i 2006. Bak Midt-Troms friluftsråd står 8 kommuner:
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, som alle er likeverdige
medlemmer.

Kartet viser de 8 Midt- Troms kommunen med kommunene som grenser til regionen.

Friluftsrådet består av en representant fra hver medlemskommune. Det er ansatt daglig leder
i 100 % stilling og prosjektmedarbeider i 50% stilling med kontorsted på kommunehuset i
Bardu.

!
Friluftsrådets kontor i Veksthuset på Setermoen
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BAKGRUNN

1.2.

Befolkningsgrunnlag

!
I Midt-Troms region bor vel 30.000 mennesker fordelt på 8.632 km2.
Befolkningstettheten varierer mye fra kommune til kommune (se tabell 1). De store
innlandskommunene Bardu og Målselv har lav befolkningstetthet i forhold til areal, mens
bykommunen Lenvik har størst befolkningstetthet i forhold til areal. Andel innbyggere som
bor i tettbygd strøk varierer fra 32 % (Berg) til 62 % (Bardu).

!
Utsikt fra Kvænan på Senja
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VISJON OG OVERORDNA MÅL

2.1.

Visjon
VISJON
”Friluftsliv - godt for alle”

!
Midt-Troms friluftsråd ønsker å ha en visjon i sitt arbeid som kan oppfattes som positivt og
inspirerende, og omfatter alt det et friluftsråd skal arbeide med. I forbindelse med vår økte
satsing innenfor folkehelsearbeid synes vi visjonene passer bra.

2.2.

Strategi

OVERORDNA MÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter
og frivillige organisasjoner arbeide for:
1.
økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av
friluftslivet
2.
sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter
Fra formålsparagrafen i vedtektene til Midt-Troms friluftsråd

For å nå overordna mål vil friluftsrådet arbeide med:
1.
Å være en aktiv aktør for å øke forståelsen for viktigheten av friluftslivets betydning
– både som egenverdi og som nytteverdi
2.
Å synliggjøre hvilke friluftslivsmuligheter som finnes i regionen
3.
Å sikre skjøtsel og drift av sikra friluftsområder
4.
Å være et friluftslivsfaglig kompetanseorgan på regionalt nivå
5.
Å bidra til hensynsfull ferdsel i naturen

Daglig leder i friluftsrådet på fototur for Turboka - Altevatnet
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DELMÅL OG TILTAK

3.1.

Informasjon og markedsføring. Stimulering til friluftsliv
Delmål
Midt-Troms Friluftsråd skal synliggjøre friluftslivstilbudet i regionen og presentere dette på
en lett tilgjengelig måte. Friluftsrådet skal fremstå med en felles profil som er representativ
for friluftslivet i hele regionen.

!
3.1.1. Hjemmeside og facebook
Hjemmesiden til Midt-Troms friluftsråd skal oppdateres jevnlig. Midt- Troms friluftsråd har
en aktiv deltakelse på det sosiale medium, og bruker facebook aktivt i
informasjonsarbeidet. Adressen til hjemmesidene oppgis ved alle skriftlige henvendelser.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Sette igang et arbeid med å gjøre hjemmesiden mer aktuell. Ønsket er å implementere
sosiale media, telltur og turkalender i hjemmesiden.
• Ha minimum en oppdatering på FB i uka. Arbeidsuka bør avsluttes med en positiv
melding på FB.
3.1.2. TellTur.no
I 2012 etablerte Midt-Troms friluftsråd en
egen nettside for blant annet elektronisk
registrering av turer i regionene. Denne
siden fikk navnet UtiTroms.no. Bakgrunnen
for etableringen var å gjøre
registreringsarbeidet lettere for kommunene
som tilbyr turtilbud. Bedriften som solgte
denne tjenesten StepLog, ble avviklet i
2012, og Midt-Troms friluftsråd sto uten
registreringssystem. MTF tok kontakt med
friluftsrådenes Landsforbund som på
rekordtid fikk etablert TellTur.no. Dette er en portal som flere friluftsråd i Norge bruker.
MTF har kjøpt seg inn i dette systemet og 2013 var et prøveår for dette systemet. I tillegg til
mulighet for elektronisk registrering har nettsiden også vært brukt til å informere om
organiserte turer i regi av løypevaktmestere, legge inn turbeskrivelser osv.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Videreføre arbeidet med utvikling og markedsføring av TellTur.no
• Få TellTur integrert i friluftsrådets hjemmesider.
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DELMÅL OG TILTAK

3.1.3. Turbok for Midt-Troms
Midt- Troms friluftsråd har i samarbeid
med Pål Jakobsen og Fagtrykk Idè
v/ Rolf Hansen i 2015 utgitt turbok
for Senja og Midt-Troms. Midt- Troms
friluftsråd er bokas avsender, mens
Jakobsen og Hansen er utgiver.
Midt-Troms friluftsråd har vært
representert i redaksjonen med
Hans Peder Pedersen fra Torsken. Turboka
har fått meget god mottakelse
og boksalget vi forhåpentligvis gi ekstrainntekter til friluftsrådet i årene fremover.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Bruke Turboka sammen med det tidligere utgitte turkartet for Midt-Troms og satsingen
på skilting av turløyper til å gi en god og helhetlig markedsføring av turmulighetene i
regionen.
3.1.4. Utstyr til gratis utlån
Friluftsrådet her mye bra utstyr som er til utlån:
• Hver medlemskommune har bag fylt med turutstyr samt en lavvo.
• Komplett kanohenger med 7 kanoer, redningsvester og årer. Kanohengeren kan lånes på
UHU i Lenvik.
• 5 robåter deriblant en på henger som står på UHU. De andre robåtene har
prosjektskolene i læring i friluft fått låne gjennom en fadderordning. Det er også mulig
for andre å hente og låne disse robåtene.
• 10 fjelltelt som alle i Midt-Troms kan låne.
• 7 Utstyrskasser med lavvu, fjelltelt, gryter og bålpanne. Stasjonert i
medlemskommunene og øremerket for bruk i friluftsskolen.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Kjøpe inn og supplere utstyr ved behov.
3.1.5. Mediakontakt
Pressen (lokalavisene) skal brukes fortløpende i forbindelse med aktiviteter i
friluftsrådets regi.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Ha som et mål å sende ut minst en pressemelding i måneden.
• Stimulere andre til å bruke pressen i forbindelse med friluftslivsarrangementer.

Midt-Troms friluftstråd 2017
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DELMÅL OG TILTAK

3.1.6. Spredning og produksjon av informasjonsmateriell
Friluftsrådet skal i tillegg til å produsere og spre eget informasjonsmateriell, bidra til å
spre informasjonsmateriell utarbeidet av kommunene og Friluftsrådenes Landsforbund. I
informasjonsmateriell skal det opplyses og anmodes om ”skånsom ferdsel i naturen”.
3.1.7. Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd være representert på følgende arrangementer:
• Landskonferansen for friluftsliv (sted varierer fra år til år)
• Ansattesamling i FL
• Styreledersamling i FL
• Folkehelsekonferanse i Troms.
Deltakelse ut over dette vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og tema. Det er et mål å
delta på minst ett av kursene/samlingene som foregår i regi av Friluftsrådenes
Landsforbund.
3.1.8. Turkalender/infokart
Friluftsrådet ønsker å markedsføre av friluftstilbudene i Midt-Troms med en årlig
brosjyre/turkalender. Fra 2016 er dette gjort i form av et turinformasjons kart som sendes
til husstandene i Midt-Troms.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Lage et kart som markedsfører turene i regionen som er representert på turkart, turbok
og telltur. Kartet skal ha med relevant informasjon om friluftsskoler, allemannsrett,
skikk og bruk, båndtvang, informasjon fra kommunene, informasjon om turkalender på
nett,mm.
• Lage en turkalender på internet med organiserte fellesturer/naturlosturer. I likhet med
tidligere år ønsker vi å markedsføre turer som flest mulig kan gjennomføre. Lette og
moderate turer er viktigst for å nå målgruppa som er inaktive, eldre og barnefamilier. Vi
ønsker spesielt å oppfordre til familieturer/søndagsturer.
• Markesdføre søndagsturer med bålverter, naturlosturer og andre fellesturer gjennom FB,
lokalavisa, kommunens hjemmeside og hjemmesida til MTF.

Friluftsskole i
Berg og Dyrøy
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3.2

Folkehelsearbeid - Uteaktiviteter og prosjekter
Delmål
Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir
positiv omtale av friluftsliv som en trivselskapende og helsefremmende aktivitet. Aktivitetene
skal ha fokus på folkehelse og høstingstradisjon.

!
3.2.1 Friluftsliv som egenverdi - Tradisjon og kultur
Det er mange grunner til at vi går på tur – eller vi bør gå på tur: Læring, miljøvern,
folkehelse, matauk, og bolyst er alle faktorer som kan være viktig. Imidlertid er det
viktig for friluftsrådet å fokusere på friluftslivets egenverdi der trivsel og glede står
sentralt. Opplevelsen av å sitte rundt et bål og nyte synet av solnedgang, se nordlyset
danse på himmelen, høre fisken vake og oppleve stillhet er en verdi som vi i enda større
grad kan verdsette og nyte. Friluftsrådet ønsker å løfte viktigheten av å se friluftslivet
som en egenverdi de neste årene.
Aktiviteter der høstingstradisjonene står i sentrum skal videreføres. Hvordan skaffe
ressursene (jakt, fiske), bearbeiding av fangst (fisk, bær, sopp) basert på mattradisjoner.
Aktivitetene rettes mot ulike grupperinger (allmennhet, barn/unge, flerkulturelle) og kan
gjennomføres som en del av ordførerturene eller ”naturlosturer/ løypevaktmesterturene”.
Prosjektet ”Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn” ble gjennomført for første
gang i 2009. Prosjektet videreføres. Det er ønskelig å få et bedre samarbeid med de som
arbeider med våre nye landsmenn i kommunene for å få en bedre forankring av tiltakene.
I prosjektet ”læring i friluft” er høstningstradisjoner ett av temaene som prioriteres.
Likeledes bål og ulike båltyper, og mat på bål.

Fra ordførerens tur i Ånderdalen
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3.2.2. Organiserte turer for grupper med spesielle behov
I enkelte tilfeller er det nødvendig
å organisere turer for spesifikke
grupper. Tilbakemeldingene fra
ansatte i frisklivssentraler/
folkehelsekoordinatorer og
ansatte innen psykisk helsevern
viser at brukere generelt trenger
ekstra hjelp og støtte for å
komme seg ut på tur.
Friluftsrådet samarbeider med
mange avdelinger i
medlemskommunene og
frivillige organisasjoner for å gi
Isfisketur med utviklingshemmede til Altevatnet
tilbud til de som har behov for ekstra oppfølging for å være fysisk aktiv ute.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Arrangere isfisketur på Altevatn for mennesker med utviklingshemming.
• Bidra til turer innen psykisk helsevern, eget prosjektsamarbeid med dagsenteret i
Lenvik og Målselv.
• Jobbe med friluftsaktiviteter for våre nye landsmenn. Både ved å støtte aktiviteter i
regi av mottak/flyktningetjeneste og ved egne arrangementer.
• Jobbe for å få idrettslinje, naturbrukslinje, reiseliv, ordførere og andre til å arrangere
friluftsaktiviteter for spesifikke grupper
3.2.3. ”Ordførerens tur/-aktivitet”
Ordførerne er flere ganger tidligere invitert til å gjennomføre ”ordførerens tur”.
Ordførerturene har tidligere ofte vært arrangert som åpne søndagsturer/naturlosturer.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Utfordre ordførerne til å gå foran med et godt eksempel og invitere med seg
spesifikke grupper ut på tur. Dette kan være nye landsmenn, skoleklasser,
institusjoner, mm. Friluftsrådet vil bidra til arrangering av disse turene.
• Friluftsrådsrepresentantene oppfordres «friluftsrådsrepresentantens tur, gjerne i
samarbeid med ordførerens tur.

Midt-Troms friluftstråd 2017
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3.2.4. Friluftsskoler
Friluftsskoler har vært et satsingsområde for friluftsrådet i 2016. Friluftsskolene hav vært
meget godt mottat og vil være et satsingsområde fremover.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Tilbud om friluftsskole til barn i alle kommune i Midt- Troms for målgruppa 10 til
13 år.
• Arrangere to til tre regionale ungdomsleire for ungdom mellom 14 og 17 år. Det
anses som viktig å nå frem med gode friluftsaktiviteter til denne målgruppa og vi
håper på å nå frem til ungdom som faller utenfor andre organiserte fritidsaktiviteter.

!
Friluftsskole på Målsnes
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3.2.5 Stisatsing og Friluftsporter
Prosjektets mål er gjennom skilting, informasjonstavler, turkort, turguider og friluftsporter å
gjøre regionens turløyper mer tilgjengelig og attraktive for nye brukere. Ved bedre
tilrettelegging på utvalgte turløyper og merking av løypene helt inn til sentrum eller kjent
parkeringsplass vil det bli lettere for nye grupper å komme seg ut i naturen.
Løypene vil også bli bedre tilgjengelig og attraktive for tilreisende.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd gjennom en større satsing på merking og
informasjon om turløyper i regionen, i samarbeid med kommuner, lokale lag og
foreninger og næringsaktører:
• Etablere et utvalg av godt merkede turløyper som er skiltet ut fra lokale sentrum eller
tydelige parkeringsområder
• Utarbeide grundige sti- og løypeprofiler, i tillegg til gode sti- og løypeplaner
• Sørge for gode infotavler ved utgangspunkt for turløypene samt lage turkort og turguider
med turinformasjon på et variert utvalg av språk.
• Søke å etablere gode friluftsporter i tilknytning til startpunkt for utvalgte turløyper
• Vurdere og registrere slitasje- og forsøplings problematikk, i tillegg til å foreslå en
langsiktig håndtering av slike utfordringer.
• Arbeide for å komme med i nasjonale forskningsprosjekt knyttet til friluftsliv,
tilrettelegging og reiseliv.

Midt-Troms friluftstråd 2017
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3.3.

Kompetanseheving og kurs
Delmål
Midt-Troms Friluftsråd skal tilby kompetanseheving for mennesker som arbeider for og med
brukere av naturen i Midt- Troms. Kursene skal stimulere til økt bruk av fysisk aktivitet
generelt og økt bruk av naturen som en naturlig del av (barnehage- og skole) hverdagen
spesielt.

!
3.3.1. Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere og ansatte i barnehage
Læring i friluft (LIF) er ett av hovedsatsingsområdene til Midt-Troms friluftsråd. Tiltaket
startet i 2011, og har vært et samarbeidstiltak med Pedagogisk senter som har fått RUPmidler til en koordinator i 20 % stilling. Siden 2014 har Midt-Troms friluftsråd hatt
ansvaret alene for LIF. Hovedfokus har vært å arbeide med kurs og
kompetansenettverkene for ”læring i friluft”.
1.
Kompetanseheving hos ansatte i barnehage og skole
2.
Tilrettelegging i og omkring skole og barnehage
3.
Nettverksbygging
Målsettingen med tiltaket er mer og bedre uteaktiviteter i skole og barnehage.
Delmål er:
1.
Bedre undervisning
2.
Bedre tilrettelegging for aktivitet – til/fra skole, barnehage og fritidsaktivitet
3.
Økt trivsel, bedre miljø
4.
Bedre læringsmiljø
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Fortsette arbeidet i nettverksgruppa for barnehager
• Arrangere åpne kurs for lærere i skole og barnehage
• Arrangere friluftsopplegg for skoler
• Fokusere ytterlige på på å få friluftsliv og uteskole inn i planene i skolen. Friluftsrådet
skal jobbe for å få dette politisk forankret i kommunene og forberede sak om uteskole
for kommunestyrene.
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3.3.2. Kunnskap, motivasjon og inspirasjon i friluftsrådet
Friluftsrådet ønsker å utveksle erfaringer på tvers av kommunene på ulike tema.
Friluftsrådet har behov for faglig påfyll som inspirerer og motiverer. Høsten 2013
gjennomførte friluftsrådet et utvidet styremøte der tema nasjonalparker i Midt-Troms var
tema. I 2014 var temaet Friluftslivets år 2015 og i 2016 var temaet læring i friluft.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
Ha temasamling for styret i forbindelse med todagers samling på høsten. Aktuelle
eksterne deltakere, i tillegg til friluftsrådet, inviteres etter tema.
3.3.3. Universell utforming av friluftsområder
I 2011 ble det utarbeidet forvaltningsplan for 10 av de sikra friluftsområdene. Et av
formålene med planene var å tilrettelegge minimum et område i hver kommune
universelt. I de kommunene som ikke har sikra friluftsområder Bardu og Tranøy, ble det
utarbeidet planer for universell utforming av et bostedsnært friluftsområde.
Høsten 2014 arrangerte Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med Ishavskysten friluftsråd
kurs i universell utforming av friluftsområder. Kurset var åpent for hele Troms. MidtTroms friluftsråd ønsker å samarbeide med Ishavskysten friluftsråd om å tilby kurs i
universell utforming av friluftsområder også fremmover.
3.3.4. Forum for folkehelse og friluftsliv i Midt-Troms, og andre samarbeidsforum.
Midt-Troms friluftsråd har tatt initiativet til å etablere et forum bestående av ansatte
(folkehelsekooridinatorer / frisklivsveiledere) og andre som er engasjert i folkehelse og
friluftsliv i kommunene. Forumet møter to ganger i årer for å få faglig påfyll, lære av
hverandre og se hva vi kan utvikle og samarbeid om. Elektronisk registrering av turer,
ulike kurs og turkalender er eksempler på tiltak som er et direkte resultat av dette
samarbeidet.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Videreføre og videreutvikle forum for folkehelse og friluftsliv med 2 samlinger i året.
• Avholde faste møter med ansvarlige/resurspersoner fra kommunene i forhold til arbeid
med friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn og for friluftsskoler.
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3.3.5. Informasjon om spillemidler og andre tilskudd til friluftsanlegg
Det er en liten andel av spillemidler som går til friluftslivsanlegg. I 2014 gikk 2,8 % av
den totale potten i Troms til friluftslivsanlegg. Muligens er det noen tiltak innen
nærmiljøanleggsordningen som også er friluftslivsanlegg, men dette kommer ikke fram
av oversikten. Uansett er andelen spillemidler til friluftslivsanlegg for lav. Vi vet at det
et behov for å tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter – ikke minst i nærområdet. MidtTroms friluftsråd ønsker at flere kommuner og frivillige organisasjoner kan tilrettelegge
for økt fysisk aktivitet. Vi vil derfor stimulere til økt tilrettelegging og aktivitet ved å
oppfordre kommuner og frivillige friluftslivsorganisajoner til deltakelse på
fylkeskommunens årlige informasjonsmøter om spillemidler. I tillegg vil friluftsrådet
informere om tilskuddsordninger og bidra med søknader der det er naturlig.
3.3.6 Kanoopplæring
Gjensidigestiftelsen støttet i desember 2015 friluftsrådet med midler til innkjøp av to
kanopakker med 7 kanoer og utstyr på tilhenger.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
Gjennomføre en serie av padlekurs basert på padleforbudets våttkort stige. Kursene tilbys
skoler, institusjoner, lag og forreninger.

!
Utsikt mot Mefjordvær og Mefjorden
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3.4.

Sikring og drift av friluftsområder
Delmål
Midt-Troms friluftsråd skal bidra til å styrke drift og vedlikehold av eksisterende
friluftsområder i Midt-Troms.

!
3.4.1. Statlig sikrede friluftsområder
I Midt-Troms er totalt 11 områder ervervet (sikret) til friluftsformål (se tabell 2). 8 av
områdene ligger i tilknytning til kysten. Sikringen er gjennomført med tilskudd fra
statlige midler. I 2015 ble Erfjordstranda friluftsområde høytidelig åpnet med nyanlagt
parkeringsplass, nytt toalettbygg, tursti for rullestolbrukere, infotavle med mer. MidtTroms friluftsråd har bidratt i arbeidet ved å søke penger til tilrettelegging av
Ersfjordstranda friluftsområde.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Bidra i prosessen for å få til statlig sikring i Gieska i Torsken kommune
• Bidra for å få til en utvidelse av et sikra området ovenfor Finnsnesvatnet i retning
folkeparken og i Henrikstøa på Finnsnes.

Kommune
Dyrøy

Sikrede
friluftsområder

Sted
1

Finnlandsholmen

Lenvik

3

Sørvika, Fru Schibsteds Minde, Finnsnesvatnet

Målselv

2

Vika (Målsnes), Målsnes

Sørreisa

2

Kampli, Storneset

Torsken

2

Firkanten, Sildvika

Berg

1

Ersfjordstranda friluftsområde

SUM

11
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3.4.2. Skjøtsel og drift av statlige sikra friluftsområder
Det er pr. 1.1. 2017 11 sikra friluftsområder i
Midt-Troms (se kap. 3.4.1.). I 2011 ble det
utarbeidet forvaltningsplan for 10 av de sikra
friluftsområdene. Handlingsdelen i forvaltningsplanene i Målselv, Torsken, Berg, Lenvik og
Dyrøy er revidert, og gjelder nå for 2016 –
2019.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd:
• Sluttføre revidering av forvaltningsplan
for Sørreisa.
• Sende inn felles søknad om tilskudd til skjøtsel
av de sikra friluftsområder i regionen.
• Søke om midler til Finnlandsholmen i Dyrøy, Ersfjordstranda i Berg, Målsnes i Målselv
og Sørvika i Lenvik i 2017.
• Arbeide med opprettelse av statlig sikra område i Gjeska i Torsken.
I søknaden om midler til skjøtsel av de statlig sikrede friluftsområdene følger vi
prioriteringer i forvaltningsplanene.
3.4.3. Nasjonalparker i Midt-Troms
Av de 4 nasjonalparkene som er i Troms fylke ligger 3 nasjonalparker i Midt-Troms:
Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy og Torsken
Øvre Dividalen nasjonalpark i Målselv
Ruhkunborri nasjonalpark i Bardu
Hver nasjonalpark har et nasjonalparkstyre og en nasjonalparkforvalter. Midt-Troms
friluftsråd er representert i faglig rådgivende utvalg i alle nasjonalparkene.
Midt-Troms friluftsråd har tatt initiativet til et samarbeid med nasjonalparkforvalterne
om aktivitet og tilrettelegging i nasjonalparkene.
I perioden skal Midt-Troms friluftsråd Samarbeide med nasjonalparkforvaltningen om:
• Tiltak i nasjonalparkene
• Organiserte nasjonalparkturer
• Stand på Villmarksmessa.
3.4.4. Verdikartlegging av viktige friluftsområder
Troms fylkeskommune vedtok høsten 2009 oppstart av kartlegging og verdsetting av
viktige friluftsområder i Troms. Troms fylkeskommune har ansatt en koordinator som
har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet i Midt- Troms – kommunene. Daglig leder
følger opp dette.
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3.5.

Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner
Delmål
Midt-Troms Friluftsråd skal arbeide for fremme av friluftslivet sammen med
medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner.

!
3.5.1. Samarbeidspartnere
Friluftsrådet skal arbeide for et samarbeid med (i uprioritert rekkefølge):
Troms fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms
Forum for Natur og Friluftsliv i Troms
Senja Turlag
Troms Reiseliv
Statskog Troms
Grunneierlag
Lokale O-lag
Lokale jeger- og fiskeforeninger
Midt- Troms museum
Velforeninger og bygdelag
Friluftsrådenes Landsforbund
Andre friluftsråd
Polar park (barnas naturpark)
Nasjonalparkene i Midt-Troms
3.5.2. Bistand i lokale prosjekter
I kommunene pågår ulike prosjekter innen friluftsliv. Friluftsrådet vil bistå prosjektene
med kompetanse hvis det er ønskelig men må vurdere engasjementet ut fra ledig
kapasitet.
3.5.3. Fokus på friluftsliv i regionrådet og i kommunene
Friluftsrådet skal informere om pågående arbeid, resultater og utfordringer til hvert
kommunestyre og i regionrådet annet hvert år i perioden (jfr, 3.7.5).
Årsmelding sendes alle kommunestyremedlemmer sammen med innledning om den
respektive kommune.
3.5.4 Samarbeid med reiselivet
Friluftsrådet ser på reiselivet som en ressurs i friluftsarbeidet og vil legge opp til samarbeid
om aktiviteter og tilretteleggingstiltak der det er sammenfallende interesser. Midt-Troms
friluftsråd jobber for at reiselivssektoren/næringsavdelingen skal ta en større del av
kostnader knyttet til tilrettelegging for friluftsliv.
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3.6.

Organisasjon

Delmål
Midt-Troms Friluftsråd skal fremstå som et interkommunalt fagråd som arbeider for fremme
av friluftslivet i hele regionen, og tilstrebe et likeverdig engasjement i alle
medlemskommunene. Friluftsrådet skal arbeide for åpenhet og involvering i sine planer og
virksomhet.

!
3.6.1. Handlingsplaner
Det skal utarbeides en handlingsplan hvert fjerde år der friluftsrådets satsningsområder
den neste perioden skal konkretiseres. Handlingsplanen inneholder et konkret
handlingsprogram som rulleres hvert år.
Behovet for å ha god forankring av friluftsrådets betydning blant politikerne og hos de
ulike politiske beslutningsnivåene i regionen skal vektlegges. Like viktig er
medlemskommunenes mulighet for å påvirke friluftsrådets virksomhet og prioritering av
arbeidsoppgaver.
3.6.2. Høringer
Friluftsrådet skal behandle og avgi høringsuttalelser i saker som er av regional betydning
for friluftslivet. Høringssaker på lokalt nivå skal behandles forutsatt ledig kapasitet.
Høringsuttalelser sendes til styret for innspill i forkant av innlevering.
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3.6.3. Friluftsrådet
Friluftsrådets representanter og daglig leder i friluftsrådet er ressurspersoner innen
friluftsliv i de 8 medlemskommunene. Denne kompetansen bør benyttes på best mulig
måte for at friluftsrådet og regionen skal kunne utvikle seg og gjøre en best mulig jobb.
For daglig leder er det en styrke å ha ressurspersoner på de ulike arbeidsfeltene som hun
kan ”spille ball” med i det daglige arbeidet.
På styremøte i desember 2015 ble det avsatt tid til å synliggjøre medlemmene og
varamedlemmene i friluftsrådet sine interesser og kompetanse. Med bakgrunn i dette
valgte det enkelte rådsmedlem ”sitt” fagfelt/ tema som det spesielt ønsker å jobbe med.
Fagfeltene ble fordelt som følger:
Friluftsrådsmedlem
Tema
Inger Sæterhaug, Målselv
Folkehelse
Berit Sivertsen, Berg
Læring i friluft, Friluftsliv for grupper med spesielle behov
Hege Gjerdrum, Målselv
Læring i friluft, Friluftsliv i planer og politikk
Gunnar Borvik, Lenvik
Friluftsliv og politikk, Læring i friluft
Ole Kroken, Bardu.
Turer/ arrangement, Spillemidler
Hans Bakkejord, Dyrøy
Turer/ arrangement
Hanne Fredriksen, Sørreisa Turer/ arrangement, politikk
Marit Stubberud Hanssen
Internet og sosiale media
Brith Sørensen
Folkehelse

Styremøte i Øverbygd
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3.7.

Økonomi

Delmål
Midt-Troms Friluftsråds virksomhet skal til enhver tid tilpasses de ressurser og økonomiske
rammer som legges til grunn. Rådet skal være selvfinansierende og det skal arbeide for å få
tilført eksterne midler som samlet sett gir større gevinst for den enkelte kommune på sikt.

!
3.7.1. Budsjett
Budsjett utarbeides i forbindelse med årlig handlingsplan som presenteres og behandles i
de regionale politiske nivåer på årsmøtet hver vinter.
3.7.2 Årsmelding
Det skal lages årsmelding som viser friluftsrådets aktivitet gjennom foregående år (inkl
regnskap). Årsmeldinga legges fram på årsmøtet som holdes innen utgangen av mars.
3.7.3. Eksterne midler
Friluftsrådet skal arbeide for å få tilført eksterne midler for gjennomføring og oppfølging
av friluftslivsprosjekter.
3.7.4. Aktivitetstiltak og driftstilskudd i friluftsområder i kommunene
Friluftsrådet yter driftstilskudd til kommunale aktivitetstiltak eller friluftsområder.
Kommunene sender ut informasjon om tilskuddsordningen til aktuelle organisasjoner og
institusjoner. Den enkelte kommune prioriterer søknadene som kommer inn, og
oversender prioriteringen til daglig leder i friluftsrådet. Behandlingen av søknaden skjer
administrativt i friluftsrådet gjennom hele året. Bruk eget søknadsskjema som finnes på
hjemmesiden.
3.7.5. Politisk arbeid
Friluftsrådet skal synliggjøre resultater og drift for administrasjon og politisk ledelse i
medlemskommunene og i fylkeskommunen. Alle medlemskommunene skal besøkes for
presentasjon av resultater og aktivitet.
Det lages ett eget punkt fra hver kommune i årsmeldingen.
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