
          Vedlegg 3 

Arbeidsplan med hovedområder med underliggende konkretisering av 

arbeidsområder og prosjekter – 2022 
           

Planen skal synliggjøre den daglige driften i friluftsrådet, og ta opp i seg bærekraftmålene som 

sentralt styringsverktøy (BMK). 

1 Skole (BKM: 3, 4, 10) 

• Tilby kurs for lærere og bistå i gjennomføring av tiltak rettet mot uteskole og friluftsliv 

o Coasteering 

o Full Fræs 

o Utendørs svømming og livredning 

o Skoleinitierte kurs 

o Nettverk 

o Skileik 

o Marin forsøpling 

2 Barnehage (BKM: 3, 4, 10) 

• Tilby kurs for barnehagelærere og bistå i gjennomføring av tiltak rettet mot utelek og 

friluftsliv 

o Stedsbasert læring 

o Læring i friluft 

o Naturleikeplassen 

o Svømming og livredning 

o Barnehageinitierte kurs 

o Nettverk 

o Skileik 

3 Stier og turveger (BKM: 3, 11, 15) 

• Jobbe for å bygge nye og ivareta eksisterende turmål og stier i kommunene samt synliggjøre 

disse både for lokalbefolkning og besøkende. 

o Styrke TellTur/Polarsirkeltrimmen, synliggjøring! 

o Temaruter i TellTur (Eventyrturer, egentreningsturer, eventyrskoger, rundturer osv.) 

o Pådriver for utbygging av dagsturhytter i alle medlemskommunene 

o Utvikle eierskap og forvalte utvalgte stier og/eller turmål i kommunene 

o Utvikle kart 

o Samarbeide med andre organisasjoner om stier og løyper 

o Skilting – faste startskilt med tydelig tilknytning til Polarsirkeltrimmen 

o Varsomhet mht ferdsel, tilrettelegging, organiserte turer. Søke samarbeid med 

aktuelle organisasjoner (reindrift, ornitologisk, landbruk) 

 

 

 



4 Kommunal friluftslivsforvaltning (BKM: 3, 11) 

• Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen 

området friluftsliv. 

o Bidra med innspill til planer der kommunene, fylket eller staten ønsker det. 
o Bidra til at det utarbeides ferdselsåreplaner i medlemskommunene.   
o Arbeide med relevante sikringssaker. Formalisere og avklare eierskap og 

driftsoppgaver i samråd med medlemskommunene. Kartlegge og få oversikt på 
forvaltningsplaner for områder.   

o Pådriver for å få statlig sikra friluftsområder i kommunene. 
o Være en pådriver for igangsetting av revisjon av kommunal kartlegging og 

verdisetting av friluftslivsområder. 
o Utvikle nærturområder 
o Være en ressurs i utvikling av søknader på alle nivåer 
o Bidra økonomisk til prosjekter gjennom «Polarsirkelfondet» 

 
5 Lavterskeltilbud (BKM: 3, 10)  

• Nå ut til alle aldersgrupper til alle årstider 

o Friluftsskolen 

o Friluftslivscamp 

o Tematurer i TellTur 

o Integreringstiltak mot innbyggere fra andre kulturer. 

o Friluftsskole for voksne 

o Stolpejakten i nye kommuner 

6 Marin og annen forsøpling (BKM: 6, 13, 14, 15) 

• Innta forvaltningsrolle for videreføring av arbeidet med Rent Hav Helgeland og 

Helgelandscontaineren og Rene elver og vassdrag. 

• Samarbeide med andre aktører om aksjoner og oppgaver det det er naturlig 

• Tilrettelegge for å hindre forsøpling av friluftsområder og stier 

• Ta «forvaltningsansvar» for noen utvalgte områder 

• Ivareta friluftsrådets rolle under prosjekt Rydd Norge Nordland 

7 Utstyrsbank (BKM: 3, 4, 10)  

• Forvalte og utvikle utstyrsbaser for utlån til skoler, barnehager og frivillige lag og foreninger. 

• Synliggjøring av tilbudet 

8 Turisme (BKM: 3, 6, 11) 

• Samarbeide med Visit Helgeland, turistforeningene og kommunene i relevante prosjekter i 

brytningspunktet mellom turisme og friluftsliv. Eks på dette kan være: 

o Padleled Helgeland 

o Dagsturhytter 

o Bærekraftig turisme 

9 Samarbeid 

• Utvikle og videreføre samarbeidet særlig med Helgeland, Trollfjell og Salten friluftsråd. 



• Videreutvikle og formalisere et samarbeidsforum med kommunale folkehelsekoordinatorer 

eller den som den enkelte kommune utpeker som kontaktperson 

• Utvikle og ivareta samarbeid med andre organisasjoner som jobber for friluftsliv 

• Møterunder i kommunene – møte kommunestyret jevnlig og særlig ifm valgår. 

 

10 Formidling 

• Være aktiv i media, på egen webside og i sosiale medier.   
 

 


