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Salten 14.05.19 

Innkalling til:  
Årsmøte i Salten Friluftsråd 2019, saksliste og innstillinger til vedtak 
 
Herved innkalles til Årsmøte i Salten Friluftsråd. 
 
Årsmøte i Salten Friluftsråd, sak xx.xx i Salten Regionråd, 06.06.2019, i Steigen. Mer 
informasjon om tid og sted følger av sakspapirer fra Salten Regionråd. 

 
Åpning 

a) Valg av møteleder 
b) Godkjenning av delegater 
c) Godkjenning av innkalling 
d) Valg av referent 
e) Valg av to representanter til å underskrive protokoll 
f) Godkjenning av dagsorden 

 

1. Årsmelding 2018 
Forslag til årsmelding for Salten filuftsråd, 2018, anbefalt av styret i Salten friluftsråd i sak 3/19 
med følgende vedtak: Årsmeldingen godkjennes og legges fram for årsmøtet  
 
Årsmeldingen ligger ved.  
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Årsmelding for 2018 godkjennes.  

 
2. Regnskap 2018 

Regnskapet for Salten friluftsråd ble lagt fram for styret i friluftsrådet i sak 4/18 med følgende 
vedtak: Informasjon om regnskap Salten friluftsråd 2018, tas til orientering. Regnskap Salten 
friluftsråd 2018, legges fram for godkjenning i årsmøtet 2019.  
 
Regnskap for Salten friluftsråd 2018 ettersendes fra Salten Regionråd. Regnskapet til Salten 
friluftsråd revideres som del av regnskapet til Salten Regionråd.  Revisorrapport følger regnskapet 
til Salten Regionråd: Regnskapsrapport for Salten friluftsråd 2018 ligger ved. 
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Regnskapet for Salten friluftsråd 2018 godkjennes. 
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3. Strategiplan for Salten friluftsråd 2020 – 2030 
Strategiplan for Salten friluftsråd 2020-2030 ble lagt fram for styret i Salten friluftsråd i sak 7/19 med 

følgende vedtak: Styret i friluftsrådet legger Strategiplan for 2020 – 2030 fram for vedtak i årsmøtet 
2019. 
 
Strategiplan for Salten friluftsråd 2020-2030 ligger ved 
 

Forslag til 
 
Vedtak: 
Strategiplan for Salten friluftsråd 2020-2030 godkjennes. 
 
 

4. Nettstrategi 2020 – 2024 
Strategiplan for Salten friluftsråd 2020-2030 ble lagt fram for styret i Salten friluftsråd i sak 8/19. Styret gjorde 

følgende vedtak: Styret i friluftsrådet legger Nettstrategi for Salten friluftsråd 2020-2024 fram for 
vedtak i årsmøtet 2019 med følgende endringer: 

a.    Legge inn rutine for svarrespons i sosiale medier  
 

Svarresponstid på sosiale medier er lagt inn etter styremøtet. 
 
Nettstrategi for Salten friluftsråd ligger ved. 
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Nettstrategi for Salten friluftsråd 2020-2024 godkjennes. 
 
 

5. Rammer for arbeidsprogram for 2020 
Forslag til rammer for arbeidsprogram for 2020 for Salten friluftsråd ble lagt fram for styret i sak 
9/19. De gjorde følgende vedtak: Styret i friluftsrådet legger Rammer for arbeidsprogram 2020 fram 
for vedtak i årsmøtet 2019. 
 
Rammer for arbeidsprogram 2020 ligger ved. (Budsjettet vedtas i Regionrådsmøtet) 
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Rammer for arbeidsprogram Salten friluftsråd 2020 godkjennes. 
 
 
 
 
Lars Kr. Evjenth 
leder, Salten friluftsråd 

Bjørn Godal 
faglig leder, Salten friluftsråd 
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Nedre Naver, et av 55 forførende friluftsmål. Foto: Hilde Norum 
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Tillitsvalgte og ansatte 

Tillitsvalgte 

Kommunerepresentanter oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2015 

Kommune Representant/vararepr Adresse 

BEIARN 
Rune Jørgensen 

Vara: Linda Larsen 

Pb 1, 8118 Moldjord 

Storjord, 8110 Moldjord 

BODØ 
Ida Maria Pinnerød (fra mai) 

Vara: Ida Johnsen 

Middagsheiveien 13, 8050 Tverlandet 

Haugstuveien 11, 8010 Bodø 

FAUSKE 
Nils-Christian Steinbakk 

Vara: Kjetil Sørbotten 

 

Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 

GILDESKÅL 
Cecilia Lundbakk 

Vara: Geir Olsen 

Sjømyra 20, 8140 Inndyr 

HAMARØY 
Bente Melby Ness 

Vara: Bård Løding 

Nes, 8290 Skutvik 

Oppeid, 8294 Hamarøy 

MELØY 
Ola Arnfinn Loe 

Vara: Randi Myrvang Næss 

Åmnesv. 63, 8170 Engavågen  

Hamnborgv. 7, 8178 Halsa 

SALTDAL 
Kim Mietinen 

Vara: Leif Erik Tjønna 

Sundby, 8250 Rognan 

Vassbotnfjell, 8255 Røkland 

STEIGEN 
Morten Mehus 

Vara: Kjersti Gylseth 

Røssøyveien 5, 8289 Engeløya 

Oterstien 10, 8285 Leines 

SØRFOLD 
Lars Kr. Evjenth 

Vara: Turid J. Willumstad 

Kvarv, 8226 Straumen 

Furuveien 4, 8226 Straumen 

Frivillige organisasjoner fram til høst 2018 

FNF Nordland Navn Adresse 

Medlem Erling Solvang Loftfjellv. 7, 8614 Mo i Rana 

Observatør 
Gisle Sæterhaug 

(adm FNF-Nordland) 
Eiaveien 5, 8208 Fauske 

 

Konsultative medlemmer fra høst 2018 

FNF Nordland Navn Adresse 

FNF Nordland Ylva Edvardsen Fiolvegen 18, 8250 Rognan 

FNF Nordland 
Gisle Sæterhaug 

(adm FNF-Nordland) 
Eiaveien 5, 8208 Fauske 

Statskog Harald Rundhaug Vollgata 31, 8200 Fauske 

Valgt ledelse 

Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning: 

• leder: Lars Kr. Evjenth (Sørfold) 

• nestleder: Bente Medby Ness (Hamarøy) 

• medlem: Egil Mathisen (Bodø) / Ola Arnfinn Loe (Meløy) fra mai 2018 

• medlem med observatørstatus: FNF Nordland (avsluttet okt 2018) 

• varamedlem: Cecilia Lundbakk (Gildeskål) 

• varamedlem: Kim Mietinen (Saltdal) / Rune Jørgensen (Beiarn) fra mai 2018  
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Ansatte 

• Faglig leder: Bjørn Godal, 1 årsverk  

• Prosjektleder: Annette Digermul Hals, 1 årsverk (Permisjon i 0,2 årsverk)  

• Prosjektleder: Knut Berntsen, 1 årsverk 

• Prosjektleder: Trond Loge, 1/2 årsverk  

• Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk 

 

Møteaktivitet 

Årsmøtet 
Årsmøtet i Salten Friluftsråd ble avholdt på Kobbelv vertshus i Sørfold, 01.06.2018. 

Rådsmøter 
Det er avholdt to møter i Salten Friluftsråd: 

• Rådsmøte 01.18: Fugløya, Gildeskål kommune, 11.-12.04, 2017. 12 av 15 overnattinger ute. 

• Styre møte 02.18: Kobbvatnet, Sørfold kommune, 17.-18.10, 2017. 11 av 15 overnattinger ute. 

Arbeidsutvalgsmøter 
Det er avholdt to møter i arbeidsutvalget til Salten Friluftsråd. 

• AU-møte 01.18: Teamgården, Bodø kommune, 14.03, 2018 

• AU-møte 02.17: Teamgården, Bodø kommune, 27.09, 2018 

Kontorforhold 
Faglig leder Bjørn Godal har kontorsted Steigen Rådhus, Leinesfjord.  

Prosjektleder Annette Digermul Hals har kontorsted Teamgården i Bodø, sammen med resten av 

Regionrådet. 

Prosjektleder Knut Berntsen har kontorsted i bilen og på Nesna 

Prosjektleder Trond Loge har kontorsted i kontorfellesskap på Rognan, med Fagforbundet og 

folkehelsekoordinator i Saltdal kommune. 

Antisutring 
Det er registrert et avvik på sutring på Trond Loge, pga av vanskeligheter med pølsestapper. Ellers 

ikke registrert sutreavvik i Salten Friluftsråd i 2018. 
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 Fordeling tidsressurs på oppgaver (andel av helt årsverk) 

Oppgaver Bjørn Annette Knut Trond Andre Totalt  Merknad 

Administrasjon  

     

0,62   

Faglig leder 0,27 
    

0,27   

Prosjektledere 
 

0,15 
 

0,10 
 

0,25   

 Fra Salten Regionråd 

    
0,10 0,10   

1. Pedagogisk utviklingsarbeid og 
kunnskapsgrunnlag              

     

1,70 
  

Barnehagesatsing 
 

0,15 
 

0,20 
 

0,35   

Tiltak retta mot grunnskole/Helsefremmende 
skole 

 
0,18 1,00 0,15 

 
1,33 

  

Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS 0,01 
    

0,01   

FULL FRÆS 
0,01 

    
0,01 Ikke 

gjennomført  

2. Motivasjon, stimulering, informasjon 
og fysisk tilrettelegging 

     

0,79   

GodTur.no/Ut.no 
 

0,01 
   

0,01   

TellTur.no/55 forførende 0,11 0,07 
  

0,05 0,23   

Egen nettside, facebook, instagram 0,02 0,02 
 

0,01 
 

0,05   

Turbøker 
     

0,00   

Turkart Steigen 0,01 
    

0,01 Utsatt 1 år  

Basecamp Salten 
 

0,02 
 

0,01 
 

0,03   

Friluftsskoler 
 

0,06 
   

0,06   

Friluftsliv for og med innvandrere SMIL 

     
0,00 Ikke startet 

opp 

Roing og Seiling 
     

0,00   

Bål 0,16 0,02 
   

0,18   

FantaSTI 0,01 0,05 
   

0,06 Innleie 

Sykkel i Salten 0,11 
   

0,05 0,16 Innleie 

Barnas turløype 

     
0,00 Ikke startet 

opp  

Den naturlige spaserstokken 0,00 
    

0,00   

3. Dokumentasjon, sikring og formidling 
av friluftslivets interesser 

     
0,32   

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, 
oppfølgende oppgaver  

0,05 
    

0,05 
  

Helhetlige planer for friluftslivets ferdselsårer 0,22 
    

0,22   

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål i 
regionen/UU 

0,01 
    

0,01 
  

Involvering og uttalelser i nasjonale, regionale 
og lokale lov-, forskrift-, plansaker 

0,02 0,02 
   

0,04 
  

4. Mindre oppgaver/Øvrige oppgaver                                              

     
0,30   

Andre små oppgaver 0,02 0,05 
 

0,03 
 

0,10   

Permisjoner 
 

0,20 
   

0,20   

SUM  1,03 1,00 1,00 0,50 0,20 3,73   
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Viktige føringer for arbeidet i 2018 

Saltenstrategiene 2016 – 2020 «Sammen gjør vi Salten til en attraktiv 

vekstregion» 
Saltenstrategiene er Salten Regionråds overordna strategiplan. Hovedmålet for strategiplanen er «Vi 

skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en attraktiv og 

konkurransekraftig region i vekst» 

Salten Friluftsråd er et fast underutvalg av Salten Regionråd. Salten Friluftsråd vil derfor synliggjøre 

hvordan Salten Friluftsråd kan bidra til realisering av mål i Saltenstrategiene. 

For å realisere hovedmålet er det definert tre fokusområder som det skal satses ekstra på i Salten. 

Dette er:  

A. Attraktive Salten 
Mål: Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide, drive næring i – og besøke 

B. Kunnskapsbasert næringsutvikling 
Mål: Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting, som gir et mer konkurransedyktig næringsliv 

C. Infrastruktur 
Mål: Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Saltenregionen som et helhetlig 

servicemarked  

I arbeidsprogrammet er det poengtert hvilke av disse pkt. tiltakene svarer på. Mer om 

Saltenstrategiene finner du her. 

 

Friluftsrådenes Landsforbund, prinsipprogram 
Salten 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. Hele prinsipprogrammet 

kan du lese her.  

 

Nordland fylkeskommune, samarbeidsavtale, folkehelse  
Salten Friluftsråd har undertegnet samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune angående 

folkehelsesatsing.  Avtalen har betydning for årlig administrasjonsstøtte fra fylkeskommunen.  

Avtalen gir også prioritet til midler til tyngre prosjekt/innsats på sentrale satsingsområder. 

Gjeldende Handlingsplan for folkehelse gjelder for perioden 2013 – 2016.  

For prosjekter som har direkte finansiering med bakgrunn i handlingsplanen, er dette nevnt spesielt. 

Handlingsplan for folkehelse kan dere lese her. 

  

http://salten.no/sites/s/salten.no/files/srsak_0517__vedlegg__saltenstrategier_2016__2020.pdf
https://www.friluftsrad.no/om-fl/organisasjon/prinsipprogram
https://www.nfk.no/_f/p34/i57cf70bb-386f-4878-90a7-8d4576fb0810/handlingsplan_folkehelsearbeid_2013-2016_trykkeversjon_ferdig.pdf
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Arbeidsområder for Salten Friluftsråd i 2018 

1  Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag 
1.1  Pedagogisk utviklingsarbeid 

1.1.1 Robuste Salten-onga. Helsefremmende barnehager 

Basert på erfaringer fra prosjekt Ut er in – barnehage, har Salten Friluftsråd videreført 

satsingen på helsefremmende barnehager. Satsningen har skjedd i nært samarbeid med 

Nordland fylkeskommune, RKK Salten og medlemskommunene. Åtte av ni Salten-kommuner 

deltok i satsingen (Saltdal var ikke med i år), og det var oppnevnt totalt 9 pilotbarnehager 

(Bodø deltok med to barnehager). 

Prosjektleder Annette Digermul Hals har ferdigstilt og fått godkjent masteroppgaven sin 

«Fysisk aktivitet, motorisk kompetanse og fysisk form hos barnehagebarn», hvor to av 

pilotbarnehagene var en del av utvalget.  

Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 

fylkeskommune. 

 Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• ledet tiltaket Robuste Salten-onga i nært samarbeid med RKK Salten og Nordland 
fylkeskommune 

• gjennomføre 2-dagerssamling for de 9 pilotbarnehagene i samarbeid med tilsvarende 
nettverk i regi av Polarsirkelen friluftsråd 

• Videreføre satsingen på hengekøyer, spesielt bruk av hengekøyer for de minste barna 
som normalt sover litt i løpet av barnehagedagen. 

• fulgt opp forslag til tema og satsinger som har framkommet i nettverket 

• fulgt opp enkeltbarnehager og enkeltkommuner etter behov, blant annet tilbudt bål- og 
høstingskurs for de fleste pilot barnehagene.   

• formidlet og drøftet barnehagesatsingen i Friluftsrådenes Landsforbunds nettverk “Læring 
i friluft” 

• bidratt til å implementere “helsefremmende barnehager”, jfr anbefaling fra Nordland 
fylkeskommune 

• hatt oppfølgende kontakt med administrativ barnehageledelse i deltakende kommuner 

• ferdigstilt masteroppgave om fysisk aktivitet, motorisk kompetanse og fysisk form hos 
barnehagebarn 
 

1.1.2 Helsefremmende skole 

Tiltak retta mot grunnskole 

Salten friluftsråd har deltatt i et samarbeidsprosjekt om Helsefremmende skole, i samarbeid 

med Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Friluftsrådet har hatt ansvar for 

prosjektledelse og kursgjennomføring. I tillegg har friluftsrådet bidratt i utviklings- og 

stimuleringstiltak rettet mot skolene, med mål om mer og bedre uteaktivitet i skolen. 27 av 32 

grunnskoler i Salten-kommunene med unntak av Bodø kommune kom i mål som 

Helsefremmende skoler i 2018. De 24 grunnskolene i Bodø har som hensikt å komme i mål i 

2019. 

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.  

Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 

fylkeskommune. 
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I perioden har Salten friluftsråd: 

• bidratt med prosjektledelse og kurs i prosjektet Helsefremmende skole 

• stimulert til utvikling og anvendelse av det kart- og nettbaserte pedagogiske verktøyet 
«Stedsbasert læring» 

• bidratt med gjesteforelesninger og innledninger der og når det har vært aktuelt 

• deltatt i ”læring i friluft”-nettverk i regi av Friluftsrådenes Landsforbund 
 

1.1.3 Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun videregående skole 

Friluftsrådet hadde prosjektledelsen i arbeidet med å få etablert et forsøk med friluftslivsfag 

ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy. Første forsøksår startet opp høsten 2013. 

Forsøksperioden går ut 2017/18, med en midtevaluering i 2015/16. For at læreplanene skal 

innlemmes i det nasjonale læreplanverket, er det avgjørende at forsøket lykkes.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• bidratt til videreføring av forsøket inntil det er konkludert nasjonalt om læreplanene blir en 
del av det nasjonale læreplanverket 

 

1.1.4 Full Fræs i Nordland 

FULL FRÆS er en uhøytidelig konkurranse mellom ungdomskolene i Nordland der deltakende 

lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsøvelser. Bak konkurransen står friluftsrådene i 

Nordland, Statskog, Nordland fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole. 

Friluftsøvelsene som deltakerne møter i konkurransen er knyttet til relevante tema innenfor 

friluftsliv og kompetansemål i grunnskolens lærerplaner. Deltakende lag evalueres på 

grunnlag av ferdigheter, samarbeid og kreativitet. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk 

målområde A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• På grunn av manglende finansiering, ble ikke Full Fræs gjennomført i 2018 
 

1.1.5 Null fræs i Salten  

Uteovernatting og hengekøyesatsing 

Salten Friluftsråd vil synliggjøre verdien av, og mulighetene for, overnatting ute i hengekøyer. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• i egen regi prøvd ut hengekøyer gjennom egen bruk 

• lånt ut hengekøyer på forespørsel 
 

2 Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging 
2.1 Elektronisk turinformasjon 

Salten Friluftsråd har over lang tid drevet turinformasjon på internett. Hovedbasen for den type 

informasjon er nå GodTur.no. I tillegg har vi informasjon på egen nettside, 

salten.no/friluftsradet, og legger til rette for elektronisk turregistrering 

2.1.1 GodTur.no 

GodTur.no er en felles kartbase for turinformasjon for Statskog, friluftsrådene og en del andre 

organisasjoner. Det er et mål å legge ut all nett- og kartbasert turinformasjon fra Salten 

Friluftsråd her. Basen er den nest største turportalen i Norge. 

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• ikke lagt ut ny eller revidert eksisterende informasjon  
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• bidratt nasjonalt for å få etablert gode, felles forvaltningsløsninger for geografisk 
informasjon 

• bidratt til å få til et godt samarbeid mellom GodTur.no og Ut.no 
 

2.1.2 TellTur Salten. Elektronisk turmålregistrering  

Friluftsrådenes Landsforbund har et felles elektronisk turregistreringsverktøy, telltur.no. 

Tilgang til systemet tilbys alle medlemsfriluftsråd, og Salten Friluftsråd har kjøpt rett til bruk av 

systemet. I 2018 var det etablert egne Telltur.no konkurranser i Meløy, Gildeskål, Bodø og 

Steigen. Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• gjennomført kurs for alle medlemskommunene som ønsket det i løsningen 

• Det er etablert en felles elektronisk trimkasseordning i Salten – 55 forførende friluftsmål.   

• Valgt ut 5 - 7 attraktive turer med variasjon i vanskelighetsgrader og beliggenhet i alle 
Saltenkommunene som er lagt inn i en felles konkurranse. Se 2.4.6 Attraktive Salten. ,,,, 

 

2.1.3  Egen nettside www.salten.no/friluftsradet og sosiale medier 

Salten Friluftsråd har en egen nettside, FB side og Instagramkonto. Målet er å formidle 

aktiviteten i friluftsrådet ut til interesserte, motivere folk i Salten og tilreisende til å utøve 

friluftsliv i regionen og gi eller lenke videre til relevant turinformasjon for de som skal på tur.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• det ble lagt ut 80 bilder på Instagram 

• publisert 26 relevante nyheter på friluftsrådets Facebookside  

• publisert 7 nyheter på nettsiden 

 

2.2 Turbøker 

Salten Friluftsråd har lagt vekt på god turinformasjon over mange år. Arbeidet med turbøker 

har vært en viktig del av dette. Vi har ikke gitt ut noen bøker selv, men deltatt aktivt i 

utgivelsen av flere. Hovedvekten har vært lagt på det å få ut en heldekkende turbokserie for 

hele Salten, men i tillegg har vi vært med i både nasjonale, regionale og lokale turbokprosjekt. 

2.2.1 Revisjon/nyutgivelse av turbøker i Salten 

Salten Friluftsråd er engasjert i turbøker for Salten. Den ordinære turbokserien for Salten 

omfatter fire bøker. Over tid oppstår behov for revisjon og nyutgivelser.   

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• formidlet til status for turbokserien til medlemskommunene 
 

2.3  Turkart 

Salten Friluftsråd har et betydelig engasjement i turkart og planleggingskart. Kart er viktig for å 

synliggjøre turmuligheter og for sikkerhet/veiledning på tur.  

Salten Friluftsråd har et overordnet mål om, på sikt, å ha en turkartserie for hele regionen, i 

tillegg til et oppdatert (ca hvert 10. år) planleggingskart samlet for regionen – Friluftskart for 

Salten. 

2.3.1 Turkart Steigen 

Steigen kommune ønsker utgivelse av nytt turkart. Etter planen skal kartet gis ut i 2018. Salten 

Friluftsråd deltar i arbeidet, under forutsetning av at kartet lages med utgangspunkt i 

funksjonelle turområder og ikke utelukkende kommunegrenser.  Karet vil inngå i Salten 

http://www.salten.no/friluftsradet
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Friluftsråds turkartserie.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og B i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• lagt til rette for oppstart av prosjektet 

• ikke bidratt til gjennomføring, pga manglende finansiering (spillemidler) 

• lagt til rette for gjennomføring i 2019 

 

2.4  Generell opplæring, veiledning og informasjon 

2.4.1 Basecamp Salten 

 Basecamp Salten er: 

• et samarbeid mellom Salten Friluftsråd, Nordland fylkeskommune, kommunene i Salten og 
frivillige friluftsorganisasjoner v/FNF Nordland  

• fritidsarrangement for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år 

• et mangfoldig tilbud som omfatter aktivitet, naturopplevelse og sosialt samvær 
 

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• bidratt til Basecamp Salten-arrangement i Hamarøy, i 2018 

• tatt hovedansvar for erfarings-/planleggingsmøte Basecamp Salten høsten 2018 
 

2.4.2 Friluftsskoler 

Friluftsrådenes Landsforbund har tatt hovedansvar for utvikling av et konsept for “friuftsskoler”. 

Friluftsskoler er et fritidstilbud for barn i alderen 10 – 13 år, over 3-5 dager, inkludert minst en 

overnatting, med noen få obligatoriske friluftstema. Det meste av innhold bestemmes utfra 

lokale ressurser og lokale ønsker. 

 

Tiltaket er spillemiddelberettiga. Salten Friluftsråd har koordinert og sendt samlet søknad til 

Friluftsrådenes Landsforbund. 

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• fulgt opp kommuner som har gjennomført friluftsskoler i 2018 

• lagt til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av konseptet friluftsskoler 

• invitert alle Salten-kommunene til å arrangere friluftsskoler i 2018 

• tatt ansvar for å arrangere en friluftsskole i Bodø  
 

2.4.3 FriluftsSMIL 

Friluftsliv i Salten - Meningsfull Integrering for bedre Livskvalitet 

Salten Friluftsråd ønsket å bidra i integreringsarbeidet, med fokus på innvandrere og friluftsliv. 

Det ble sendt søknad til Exstrastiftelsen og Gjensidigestiftelsen, som ble avslått. På bakgrunn 

av at søknadene ble avslått og at FNF har startet en satsning på dette, valgte friluftsrådet å 

ikke arbeide videre med denne satsningen i 2018.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 
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• På bakgrunn av manglende finansiering og at andre aktører har startet tiltak innenfor 

denne målgruppen har friluftsrådet ikke gjennomført en satsning i 2018 mot 

innvandrere.  

 

2.4.4 Kurs i roing og seiling 

Salten Friluftsråd har, i samarbeid med Nord universitet, kjøpt inn 5 ro-/seiljoller. Disse er 

plassert i Hamarøy og Bodø. Båtene lånes ut til allmennheten via Utstyrssentralen i Hamarøy 

og Mørkvedmarka skole og brukes i kursaktivitet i regi av Salten Friluftsråd.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A, B og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• Ikke gjennomført kurs pga kapasitetsmessige vurderinger 
 

2.4.5 Attraktive Salten: Artikkelserie i AN og andre aktuelle medier 

Vurdere artikkelserie som presenterer fine friluftsopplevelser i Salten 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• i samarbeid med medlemskommunene, Visit Bodø og samferdselsavdelingen i 
fylkeskommunen laget 55 artikler som presenterer alle turene i 55 forførende friluftsmål 

• formidlet artiklene slik at de ble presentert daglig i Avisa Nordland gjennom hele 
sommersesongen. Tiltaket er knyttet til tellturkonkurransen 55 forførende friluftsmål. Se 
pkt 2.1.2. 

 

2.4.6 Lage et pedagogisk opplegg for bålbrenning og regelverk 

Det har kommet nye regler for bålbrenning og det er behov for betydelig kunnskapsspredning 

både om ulike bålteknikker, bruksområder og regelverk. Friluftsrådet ønsker å utarbeide 

nettinformasjon og pedagogiske opplegg som retter seg mot skoleverket som et ledd i dette 

arbeidet. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• utarbeide et pedagogisk opplegg for bål som tema i grunnskolen 
 

2.4.7 Den naturlige spaserstokken 

Alle medlemskommunene i Salten Friluftsråd har fått en vandrestav. Denne skal brukes på 

turer med eldre på institusjon, nytilflyttere uten turerfaring, inaktive og andre som kan ha 

behov for ekstra hjelp for å komme seg ut på tur. Rådsmedlemmene har ansvaret for å sette i 

gang en stafett i egen kommune, der staven vandrer videre på nye turer etter at 

rådsmedlemmet har gjennomført den første. Den kommunen som har flest turer på staven 

premieres. Prosjektet avsluttes 01.10.18. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• fulgt opp prosjektet og hjulpet rådsmedlemmene der det har blitt etterspurt 

 

2.5   STI, løype, turrute og annen fysisk tilrettelegging  

2.5.1 FantaSTI Salten/Barna turløyper 
Samordnet, ikke tidsavgrenset, satsing på turruter i Salten. Salten Friluftsråd skal være en 

pådriver og en kompetansebank for kommunene i arbeidet og koordinere og stimulere til 

søknader fra kommunene til Turskiltprosjektet i Nordland. En videreføring av ”På tur i 

Hamsuns Rike”, fireårige prosjektet for utvikling av turmulighetene i nord-Salten, er lagt inn i 

denne satsingen og videreføres som avtalt ut 2015.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene.  
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Tiltaket er avtalefestet gjennom samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland 

fylkeskommune. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• bidratt med faglig veileder for kommunene i arbeidet 

• gjennomført kommuneovergripende samarbeid på turkort 
 

2.5.2 Sykkel i Salten 

Friluftsrådsmøtet i oktober 2013 drøftet igangsettingen av et felles sykkelprosjekt i Salten. 

Målet med prosjektet er å legge bedre til rette for tur- og turistsykling i hele Salten. Ideen ble 

tatt videre til Salten Regionråd som var positive til tiltaket og gjorde i sak 46/13 et enstemmig 

vedtak om å utrede igangsetting. Hovedprosjektetet er eid av Salten Regionråd og 

gjennomføres i tett samarbeid med reiselivet i regionen. Grunnfinansiering av prosjektet er nå 

sikret gjennom tilsagn fra Nordland fylkeskommune og IRIS-fondet.  

Prosjektet er en oppfølging av pkt A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• bidratt med prosjektledelse og jobbet for at prosjektet skal komme i gang 

• prøvesyklet og dokumentert rutene i kommunene sør for Bodø 

• tatt initiativ til samarbeid med samferdselsavdelingen i NFK omkring Hurtigbåt og sykkel 

• bidratt med friluftslivsfaglig i henhold til prosjektbeskrivelsen  

3 Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser 
3.1 Dokumentasjon av friluftslivets arealer og behov i regionen 

3.1.1 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder  

Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsarealer i Salten er avsluttet. Det er viktig 

at kartleggingen holdes ”levende” og revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 

arealdel.  

Tiltaket er en oppfølging av Strategisk målområde A og C i Saltenstrategiene. 

I perioden har Salten friluftsråd: 

• vært en pådriver for revisjon av kartleggingen i kommunene  

• friluftslivskartleggingen er ikke revidert i noen av medlemskommunene 

• bidratt til god forankring og bruk av kartleggingen hos nasjonale, regionale og lokale 
forvaltningsorgan 

 

3.1.2 Helhetlig plan for friluftslivets ferdselsårer 

Helhetlige planer for friluftslivets ferdselsårer er enkle anleggsoversikter og prioriteringslister 

for traseer i kommunene som noen har, eller ønsker å ta, et forvaltningsansvar for. De som 

registreres i planen er de som er beskrevet av en ansvarlig organisasjon/det offentlige eller 

som det gjøres eller ønskes gjennomført tiltak i. Arbeidet koordineres og innarbeides i 

kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Arbeidet er avtalefestet gjennom 

samarbeidsavtalen med Folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune. 

I perioden har Salten Friluftsråd: 

• bidratt til ferdigstilling av ferdselsåreplan i Steigen og Bodø 

• sluttført arbeidet med veileder for friluftslivets ferdselsårer for Miljødirektoratet 

• bidratt til testing av metodikken i utvalgte pilotkommuner nasjonalt 
 

3.1.3 Sikring av eiendommer til friluftslivsformål 

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål er en prioritert oppgave nasjonalt. Salten Friluftsråd 

skal være en aktiv part i dette arbeidet i regionen. 
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I perioden har Salten Friluftsråd: 

• bidratt til sikring av parkering ved Kvalhornet i Fauske kommune 

3.2  Involvering i nasjonale, regionale og lokale lov-, forskrift-, plan- og 

reguleringssaker 

Høringsuttalelser og involvering i ulike prosesser er en viktig, men ikke en stor del av Salten 

Friluftsråds virksomhet. Salten Friluftsråd prioriterer de sakene som har stor relevans for 

friluftslivet i regionen spesielt, men også nasjonale prosesser av stor betydning for friluftslivet 

mer generelt.  

3.2.1 Nasjonale og fylkeskommunale planer/reguleringer 

Innspill og uttalelser til nasjonale og fylkeskommunale prosesser knytter seg i all hovedsak til 

endringer i lovverk som har betydning for friluftsliv, naturvernsaker og fylkeskommunale 

sektorplaner.  Friluftslivskartleggingen er et viktig verktøy i saker som berører areal direkte. 

I perioden har Salten Friluftsråd: 

• ikke gitt innspill til nasjonale og fylkeskommunale planer 
 

3.2.2 Regionale (Salten) og lokale planer 

Salten Friluftsråd gir innspill til planarbeidet i egne kommuner, men prioriterer bidrag i 

overordnede planer. Vi uttaler oss kun i saker som vi vurderer å ha en betydelig innvirkning på 

muligheten for utøvelse av friluftsliv. Salten Friluftsråds viktigste verktøy i saker som angår 

arealforvaltning er friluftskartleggingen. På grunn av rolle, saksomfang og kapasitet, går Salten 

Friluftsråd sjelden detaljert inn i enkeltplaner, men ønsker heller å bidra med faglige innspill i 

forkant av høring. Detaljplaner gir vi kun innspill til der disse vurderes som spesielt viktige for 

friluftslivet. 

I perioden har Salten Friluftsråd: 

• gitt innspill i ca 10 plansaker 
 

4 Mindre oppgaver/andre oppgaver 
I perioden har Salten Friluftsråd: 

• utnevnt årets antisutrehelt; Friltjof Strøm, Rødøy kommune 

• holdt ulike forelesninger og friluftsliv, forvaltning og folkehelse på Nord Universitet 

• vært aktiv og synlig i media, både NRK, fagtidsskrift og regionale aviser 

•  

5 Representasjon 
I perioden har Salten Friluftsråd deltatt i: 

• Friluftsrådenes Landsforbund, Årsmøte, Alta, 14.06, 2018.  

Utsendinger fra Salten Friluftsråd var Bente Medby Ness, Ola Arnfinn Loe og Kim Marion 

Mietinen  

• Ledersamling, Friluftsrådenes Landsforbund, 15.-16.02.2018. Deltakere: Bente Medby Ness 

og Bjørn Godal 

• Rådsmøte, Nordland nasjonalparksenter, 24.05.2018. Deltaker: Trond Loge 

• Floke samlinger 

• Robåtprosjekt Forbundet Kysten 

• Referansegruppe til besøksstrategi Sjunkhatten. Deltaker: Annette D. Hals 
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• Dialogmøte handlingsplan for fysisk aktivitet i skole og barnehage, arrangert av helse og 

omsorg departementet og utdanningsdirektoratet i Oslo 24.09.2018. Deltaker: Annette 

D. Hals 
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 6 Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner  
Salten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge): 

• Nordland fylkeskommune 

• Friluftsrådenes Landsforbund 

• de seks øvrige friluftsrådene i Nordland 

• Knut Hamsun videregående skole 

• Statskog SF 

• Visit Bodø 

• Forum for natur og friluftsliv i Nordland  

• Nordland nasjonalparksenter 

• Valnesfjord Helsesportssenter 

• Nord Universitet 

• RKK Salten  

• Kompetansesenteret KUN 

• Forbundet KYSTEN 

• BOT og DNT nasjonalt 
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I REVISJON AV REGNSKAPET 

Regnskapet til Salten Friluftsråd revideres som en del av regnskapet til Salten Regionråd. Det vises derfor til 
revisjonsberetning datert 24.05.2019 fra Salten kommunerevisjon.  
 

II ÅRETS RESULTAT 

Den samlede driften av Salten Friluftsråd viser et resultat i balanse.  
 

III TIDSAVGRENSEDE INNTEKTER 

Tidsavgrensede inntekter utgjør kr 1 163 224,86. Dette er tilskudd som er innvilget og som helt el-
ler delvis er tatt til inntekt i tilhørende prosjekt, men hvor tilskuddet ikke er kommet til utbetaling. 
Tabellen nedenfor viser hvilke prosjekt dette gjelder.  

Prosjekt Beløp Merknad

680 55 forførende friluftsmål kr. 13 211,76 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune

630 Helsefremmende skoler kr. 1 150 013,10 Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen

Sum Art. 2139900 1 163 224,86  

 

IV SAMARBEIDSKOMMUNENES BIDRAG 

Samarbeidskommunene bidrog i 2018 med til sammen kr 1 029 997 i overføringer til Friluftsrådets 
samlede virksomhet. Dette utgjorde 20 % av Friluftsrådets samlede omsetning på  
 kr 5 163 636.  
 

V FOND 

For prosjekt som går over flere år, og hvor midlene er bevilget/innbetalt på forskudd, er det oppret-
tet egne fond. Disse fondene har fått kontonr/artsnr. som ender på prosjektets prosjektnr. I tabel-
len nedenfor er gjengitt bevegelsen på de ulike fondene i 2018  

Disposisjonsfond og Prosjektfond
Salten Regionråd har to typer fond:
 - Driftsfond/disposisjonsfond/reservemidler som disponeres av Leder evt. i samråd med sittt styre/styringsgruppe
 - Prosjektfond som skal brukes i tilhørende prosjekt. Disponeres av prosjektleder evt. i samråd med prosjektets styringsgruppe

Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2018 Merknad

2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift kr. -374 459,16 134 112,11 -240 347,05 Disponeres av prosjektleder

2510 602 SF - Kystfriluftsliv kr. -121 285,91 826,92 -120 458,99 Disponeres av prosjektleder

2510 605 SF - Barnas turløyper kr. -49 120,73 0,00 -49 120,73 Disponeres av prosjektleder

2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo kr. -86 658,38 0,00 -86 658,38 Disponeres av prosjektleder

2510 634 SF - BaseCamp Salten kr. -13 093,29 -74 795,41 -87 888,70 Disponeres av prosjektleder

2510 635 SF - Helsefremmende skole kr. -160 754,20 108 164,64 -52 589,56 Disponeres av prosjektleder

2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder kr. -131 119,70 0,00 -131 119,70 Disponeres av prosjektleder

2510 661 SF - Turkart kr. -526 291,74 -29 871,60 -556 163,34 Disponeres av prosjektleder

2510 667 SF - Barnehage / Skole kr. -729 256,09 313 852,05 -415 404,04 Disponeres av prosjektleder

2510 668 SF - Ordførernes tur kr. -108 997,16 0,00 -108 997,16 Disponeres av prosjektleder

2560 603 SF - T-skjorter kr. -11 154,40 -2 156,80 -13 311,20 Disponeres av prosjektleder

2560 606 SF - Veileder plan Md kr. 0,00 -118 308,62 -118 308,62 Disponeres av prosjektleder

2560 612 SF - Telltur Salten kr. -11 246,17 2 503,20 -8 742,97 Disponeres av prosjektleder

2560 614 SF - Fantasti kr. -312 741,08 0,00 -312 741,08 Disponeres av prosjektleder

2560 671 SF - Landslinje friluftsliv KHVGS kr. -12 542,80 1 575,76 -10 967,04 Disponeres av prosjektleder

2560 673 SF - Sykkel i Salten kr. -151 507,50 88 981,02 -62 526,48 Disponeres av prosjektleder

2560 674 SF - Full fræs i Nordland kr. -86 420,56 3 681,38 -82 739,18 Disponeres av prosjektleder

2560 675 SF - Frilfuftsskoler kr. -46 023,00 -13 914,30 -59 937,30 Disponeres av prosjektleder

2560 676 SF - Allemannsretten kr. -14 248,57 0,00 -14 248,57 Disponeres av prosjektleder

2560 677 SF - Kommunale turruteplaner kr. -50 593,16 -148 078,09 -198 671,25 Disponeres av prosjektleder

2560 679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet kr. -57 952,69 0,00 -57 952,69 Disponeres av prosjektleder

2510XXSum bundne fond -3 055 466,29 266 572,26 -2 788 894,03

Pr. 1.1.2018
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VI DETALJERT PROSJEKTREGNSKAP 

På de neste sidene følger detaljert prosjektregnskap for alle deler av Salten Friluftsråd sin virk-
somhet. Prosjektregnskapet er delt opp som følger: 

Side 1 Drift (Pro. 600 og 601) (Samt hovedoversikt drift + prosjekter) 
Side 2 Prosjektregnskap (Prosjektene 602 – 699) 

 

 

 

Bodø den 24.05.2019 

 

Kjersti Bye Pedersen  Bjørn Godal 
daglig leder  faglig leder Salten Friluftsråd  

 

 

 

 



DRIFT/ADM. - FRILUFTSRÅDET

Side: 1 av 1  Salten Regionråd

Pr 31.12.2018
            BUDSJETT Revidert SUM Pro. 600 Pro. 601 SUM SUM

nr. Konto navn 2018 årsbudsjett Drift av SF Drift av SF Tillitsvalgte Merknader Prosjekt Drift og prosjekter

 INNTEKTER Regnskap for prosjekter som gjennomføres i 

16200 Avgiftsfritt salg 0,00 -103 800,00 -103 800,00

16210 Purregebyr 0,00 0,00 0,00

16500 Avgiftsliktig salg 0,00 regi av Salten Friluftsråd (SF), er gjengitt på -199 527,60 -199 527,60

16900 Fordelte utgifter 0,00 neste side. -160,00 -160,00

17000 Refusjon fra staten -2 106,10 -2 106,10 0,00 -2 106,10

17100 Sykepengerefusjon 0 -111 802,00 -111 802,00 0,00 -111 802,00

17281 Tap Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00

17290 Komp for mva på anskaffelser ut -40 000 -46 715,82 -41 229,75 -5 486,07 -198 606,39 -245 322,21

17300 Refusjon fra fylkeskommune -420 000 -385 274,00 -385 274,00 -254 947,58 -640 221,58

17500 Refusjon fra kommune 0,00 Samlet regnskapsoversikt for SF (Drift og -32 623,50 -32 623,50

17700 Refusjon fra private -445 000 -457 000,00 -457 000,00 Prosjekter) er vist i kolonnen til høyre. -1 666 702,50 -2 123 702,50

17750 Refusjon fra samarbeidskommuner -3 064,60 -3 064,60 -1 686,70 -4 751,30

17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00 0,00 0,00

18300 Overføring fra fylkeskommune 0,00 0,00 0,00

18950 Overføring fra samarbeidskommune -596 160 -596 157,00 -596 157,00 0,00 -596 157,00

18951 Overføring fra Bodø kommune -433 840 -433 840,00 -433 840,00 0,00 -433 840,00

19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00

19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -96 741,36 -96 741,36

19500 Bruk av bundne fond -280 274 -134 112,11 -17 353,73 -116 758,38 -438 768,91 -572 881,02

SUM INNTEKTER -2 215 274 0 -2 170 071,63 -2 047 827,18 -122 244,45 -2 993 564,54 -5 163 636,17

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     1 192 960 1 232 291,70 1 231 923,90 367,80 Lønn ansatt Bjørn/Annette 494 470,45 1 726 762,15

10200 Lønn vikarer 0,00 52 987,20 52 987,20

10300 Lønn timelønn/ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00

10500 Honorar (innberettes) 5 150,00 4 331,50 818,50 62 611,80 67 761,80

10519 Motpost andre trekkfrie godtgjørelser 0 0,00 0,00 0,00

10813 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00

10910 Pensjon 165 888 163 627,38 163 627,38 73 234,55 236 861,93

10980 Avtalefestet pensjon 13 000 14 389,00 14 389,00 531,00 14 920,00

10990 Arbeidsgiveravgift 108 376 98 047,38 97 860,98 186,40 53 737,48 151 784,86

11000 Kontorutgifter/rekvisita 22 500 15 126,90 13 737,28 1 389,62 12 611,74 27 738,64

11150 Bevertning 4 750 3 019,80 478,00 2 541,80 3 325,95 6 345,75

11160 Matvarer for salg 0,00 0,00 0,00

11200 Diverse materiell 7 051,20 7 051,20 52 650,63 59 701,83

11206 Kulturaktivitet 8% 0,00 0,00 0,00

11210 Varer for salg 0,00 0,00 0,00

11241 Gaver/velferd 2 850 3 480,00 1 980,00 1 500,00 0,00 3 480,00

11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 2 234,07 2 234,07 0,00 2 234,07

11300 Porto/telefon/faks/internett 28 000 20 822,09 20 822,09 21 124,44 41 946,53

11400 Markedsføring/profilering/annonser 0,00 48 954,40 48 954,40

11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 2 850 1 573,00 1 573,00 1 908,00 3 481,00

11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 64 000 62 141,83 8 723,00 53 418,83 66 329,23 128 471,06

11510 Kurs/konferanser egne ansatte 30 000 11 964,07 11 964,07 0,00 994,54 12 958,61

11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 28 000 56 280,12 51 801,82 4 478,30 49 763,16 106 043,28

11601 Kilometergodtgjørelse 36 100 12 438,65 9 215,65 3 223,00 46 617,65 59 056,30

11650 Telefon oppgavepliktig 8 000 0,00 0,00 0,00

11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 50 000 118 706,85 73 358,79 45 348,06 39 963,34 158 670,19

11800 Strøm 0,00 0,00 0,00

11850 Forsikring 3 000 0,00 1 722,00 1 722,00

11853 Ulykkesforsikring 2 000 3 410,00 3 410,00 0,00 3 410,00

11900 Husleie 65 000 76 636,20 75 636,20 1 000,00 0,00 76 636,20

11950 Kontigenter/lisenser 53 000 53 095,20 53 095,20 Inkl kontingent FL 28 368,00 81 463,20

12000 Inventar og utstyr 40 000 52 771,14 52 771,14 569 952,86 622 724,00

12005 Kjøp av programvare 0,00 0,00 0,00

12100 Leie av transportmidler 10 000 6 685,79 6 685,79 0,00 6 685,79

12600 Renhold 0,00 0,00 0,00

12700 Kjøp av tjenester 65 000 73 708,00 73 708,00 99 620,00 173 328,00

13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 180 000,00 0,00 0,00 Pro 600:Her ligger også Trond Loges lønn 307 883,00 307 883,00

14000 Overføring til Staten 0,00 0,00 0,00

14290 Mva på vederlag og anskaffelser 40 000 46 715,82 41 229,75 5 486,07 194 892,79 241 608,61

14291 Tapt momskompensasjon 0,00 0,00 0,00

14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00 0,00 0,00

14700 Overføring til andre 0,00 0,00 0,00

14720 Tap på krav 28 310,80 28 310,80 52 110,21 80 421,01

14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00 255 110,00 255 110,00

15000 Rente- og bankomkostninger 394,64 142,64 252,00 0,00 394,64

15030 Kurstap 0,00 0,00 0,00

15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00

15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..) 0,00 281 497,81 281 497,81

15500 Avsetning til bundne fond (2510…..) 0,00 120 592,31 120 592,31

15800 Overskudd (+) 0,00 0,00 0,00

SUM UTGIFTER 2 215 274,00 0,00 2 170 071,63 2 047 827,18 122 244,45 2 993 564,54 5 163 636,17

19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00

19010 Renteinntekter fordringer 0,00 0,00 0,00

19040 Valutagevinst 0,00 0,00 0,00

19800 Regnskapsmessig underskudd (-) 0,00 0,00 0,00

15800 Regnskapsmessig overskudd (+) 0,00 0,00 0,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00

BALANSE PR. 31.12.18
BALANSE PR. 31.12.18 SUM Pro. 600 Pro. 601 SUM SUM

nr. Konto navn Friluftsrådet Friluftsråd Tillitsvalgte Merknader Prosjekt Drift og prosjekter

0,00

2139900 Tidsavgrenses -1 163 224,86 -1 163 224,86

2510.600 Salten Friluftsråd - Drift -240 347,05 -240 347,05 0,00 -240 347,05

2510.602 SF - Kystfriluftsliv båt 0,00 -120 458,99 -120 458,99

2510.603 SF - T-skjorter 0,00 -13 311,20 -13 311,20

2510.605 SF - Barnas turløyper 0,00 -49 120,73 -49 120,73

2510.606 SF - Veileder plan friluftsl. Ferdselsårer 0,00 -118 308,62 -118 308,62

2510.622 SF - Turbøker/uteinfo 0,00 -86 658,38 -86 658,38

2510.634 SF - Basecamp Salten 0,00 -87 888,70 -87 888,70

2510.635 SF - Helsefremmende skole 0,00 -52 589,56 -52 589,56

2510.651 SF - Kartlegging friluftsområder 0,00 -131 119,70 -131 119,70

2510.661 SF - Turkart 0,00 -556 163,34 -556 163,34

2510.667 SF - Barnehage/skole 0,00 -415 404,04 -415 404,04

2510.668 SF - Ordførernes tur 0,00 -108 997,16 -108 997,16

2560.612 SF - Telltur Salten -8 742,97 -8 742,97

2560.614 SF - Fantasti -312 741,08 -312 741,08

2560.616 Sf - UIN Nærfriluftsliv og folkehelse 0,00 0,00

2560.671 SF - Landslinje friluftsliv K. Hamsun -10 967,04 -10 967,04

2560.673 SF - Sykkel i Salten -62 526,48 -62 526,48

2560.674 SF - Full fræs i Nordland -82 739,18 -82 739,18

2560.675 SF - Friluftsskoler -59 937,30 -59 937,30

2560.676 SF - Allemannsrett -14 248,57 -14 248,57

2560.677 SF - Kommunal turruteplan -198 671,25 -198 671,25

2560.678 SF -Innvandrerprosjekt 0,00 0,00

2560.679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet og UU -57 952,69 -57 952,69

2590001 Merforbruk (- foran overskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL -240 347,05 -240 347,05 0,00 -2 548 546,98 -2 788 894,03

SUM TOTALT -240 347,05 -240 347,05 0,00 -3 711 771,84 -3 952 118,89

 

 
 

Arkiv: 2018 - 12 - SF - endelig Dato:  24.05.2019 Sign: KBP
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Formålet med strategiplanen  

Formålet med strategiplanen er å beskrive mål for arbeidet i 
friluftsrådet i et langsiktig perspektiv og knytte hovedstrategier opp 
mot dette. Friluftsrådet er en organisasjon som må ha evnen til å snu 
seg rundt og gripe muligheter som dukker opp. Disse endringene kan 
komme på grunnlag av endringer i politikk, kompetanse, kunnskap, 
sosiale og økonomiske rammefaktorer. Strategiplanen er derfor 
bevisst relativt åpen, nettopp for å ivareta endringsevnen i rådet. 

Mål for Salten friluftsråd 2020 - 2030 

Salten friluftsråd skal bidra til en robust, usutrete og friluftsglad 
befolkning i Salten.  

Rådet vil jobbe for sunnhet, trygghet, kulturell forankring og glede 
innenfor bærekraftige rammer både sosialt, økologisk og økonomisk. 
Gjennom rådets aktivitet ønsker vi å formidle kunnskap og 
handlingskompetanse som bidrar til gode liv for alle i Salten. 

Allemannsretten knyttet til ferdsel, opphold og høsting er 
avgjørende for det vi jobber med. Det samme er «allemannsretten» 
til kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør oss i stand til å 
bruke denne retten med omtanke. 

Å arbeide i friluftsrådet skal være meningsfullt. Det skal gis rom for å 
sette sitt personlige preg på jobben. Personlig eierskap og 
engasjement er viktig når oppgavene i friluftsrådet skal løses på best 
mulig måte. Frihet under ansvar er et bærende prinsipp. 
 

Status 2019 

Salten friluftsråd har 2 fast ansatte i tillegg har rådet en 
prosjektansatt på heltid. Driften av rådet er finansiert av 
medlemskommunene, staten og Nordland fylkeskommune. Den 
faste driftsstøtten gir en underfinansiering på driften på ca 300.000 
pr år. Av totalomsetningen (drift + prosjektmidler) bidrar 
kommunene med ca 20 %. 

Hovedsatsingene til rådet er helsefremmende arbeid i barnehage og 
skole, Informasjons- og stimuleringsarbeid, veiledning av 
kommunene og ivaretakelse av friluftslivets interesser i arealsaker. 
Hovedvekten av arbeidet legges på helsefremmende arbeid i 
barnehage, skole og friluftsskoler. 
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Strategier  

Organisering 

Friluftsrådet vil fortsette som et fast underutvalg av Salten regionråd med eget, adskilt regnskap og eget 
styre. Regionrådets medlemmer i friluftsrådet utgjør årsmøtet. Friluftsrådet skal være medlem i 
Friluftsrådenes landsforbund. 

Bemanning 

Friluftsrådet vil opprettholde en bemanning på to fast ansatte. I enkeltprosjekter kan det være aktuelt å 
styrke bemanningen i perioder.  

Samarbeid 

Friluftsrådet skal søke samarbeid med alle relevante aktører for å nå fastsatte mål. 

Økonomi 

Så fremt tilgangen på prosjektmidler er som i dag, oppfattes finansieringen av rådet som bærekraftig.  

Hovedmålgrupper: 

Befolkningen i Salten, men med hovedfokus på: 

1. Ansatte i skoler, SFO og barnehager 

2. Administrativ og politisk ledelse i medlemskommunene 



Utkast til årsmøtet 19 

Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)  Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  
Tlf.: 75 54 86 00    Mobil: 950 68 985   Web: salten.no/friluftsradet    E-post: friluftsradet@salten.no  
  
Beiarn   Bodø   Fauske   Gildeskål   Hamarøy   Meløy   Rødøy    Saltdal    Steigen    Sørfold 

Arbeidsmåter 

1. Faglige nettverk 

Friluftsrådet har god erfaring med å jobbe i faglige nettverk i skole og barnehage og vil 

forsterke og utvide arbeidet i slike nettverk i regionen. 

2. Kunnskap, kunnskapsformidling og faglig veiledning 

For friluftsrådet er det avgjørende å opprettholde høy faglig kompetanse i 

administrasjonen. Fokuset på kunnskapsformidling og faglig veiledning skal styrkes i 

strategiperioden. Friluftsrådet skal være i front på sine fagfelt. 

3. Formidling, blest og oppmerksomhet  

God informasjon om og for friluftsliv i regionen, er avgjørende for manges utøvelse av 

friluftsliv. God synlighet på friluftsrådets aktivitet er viktig for legitimiteten til rådet. 

Friluftslivet som en viktig og positiv samfunnsinteresse og friluftsliv som viktig for 

enkeltpersoners livskvalitet skal stå sentralt i formidlingen. 

4. Politisk og administrativ forankring 

Friluftsrådet vil prioritere god dialog med politisk og administrativ ledelse hos 

medlemmene og andre viktige samarbeidsparter. En gang i hver valgperiode skal 

friluftsrådet arrangere kontaktmøter med alle medlemskommunene. 

5. Prosjektledelse og gjennomføring 

Friluftsrådet har tradisjon for å påta seg prosjektledelse for større regionale prosjekt og 

enkeltprosjekt i medlemskommunene. Dette er også aktuelt videre framover. 

6. Oppfølging av overordna planer 

Bruk av arealer og økonomiske midler til tilrettelegging, er viktige rammefaktorer for 

friluftsliv. Med et begrensa antall ansatte, vil det kreve for store ressurser å følge opp alle 

planer. Friluftsrådet vil derfor prioritere overordna arealplaner og kommunedelplan for 

fysisk aktivitet og naturopplevelse. 
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Hovedarbeidsområder 

Skole – og barnehage 

• Helsefremmende skole og barnehage (Robuste unge) 

• Læring i friluft 

• Opplæring i grunnleggende friluftsferdigheter 

Grupper som lett faller utenfor friluftslivet 

• Målretta opplegg mot ungdom, eldre, innvandrere og folk med spesielle behov. 

Informasjon og formidling 

• Videre utbygging av Friluftsskolene i regionen 

• Videre satsing og utvikling av 55 forførende friluftsmål 

• Utgivelse og revisjon av turkart, turbøker, turkort, bøker og friluftskart (2024) 

• Oppdatert nettbasert informasjon og stimulering 

• Formidling av grunnleggende friluftsferdigheter 

• Mediakampanjer  

Friluftslivets areal og tilrettelegging 

• Ajourhold, bruk og revisjon av Friluftslivskartleggingen 

• Etablering av planer for friluftslivets ferdselsårer i medlemskommunene 

• Stimulere til og veilede aktuelle parter i regionen på friluftslivstilrettelegging 

• Bidra der erverv av areal til friluftslivsformål er aktuelt 

• Veiledning og uttalelser til overordna arealplaner og kommunedelplaner for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse
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Nett-strategi for Salten friluftsråd 2020-2024 

 

Nettstrategien skal bidra til mer målrettet nettbruk i Salten friluftsråd. Målet for Salten friluftsråd sitt virke 

er fastsatt i Strategiplan for 2020 – 2030. 

Målet er: 

Salten friluftsråd skal bidra til en robust, usutrete og friluftsglad befolkning i Salten 

Målgruppene for arbeidet i Salten friluftsråd er befolkningen i Salten, med hovedfokus på ansatte i skoler, 

SFO og barnehager og administrativ og politisk ledelse i medlemskommunene. 

Nåsituasjonen 
Friluftsrådet har tre kanaler på nett. Dette er nettside, Facebookside og Instagramkonto. 

I 2018 publiserte SF 7 nyhetsartikler på nettsiden, 26 oppdateringer på Facebook og 80 bilder på Instagram. 

Vi har ikke hatt noen oppfølging av hvordan stoffet blir mottatt eller lest. Vi har brukt lite ressurser på 

feltet. Det har ikke vært noen klar profil på hva som publiseres hvor og hvor ofte de siste årene. Målet med 

denne strategien er å bli tydeligere hva, hvor og hvor ofte vi publiserer.  

Strategi 
Salten friluftsråd skal opprettholde de kanalene vi har, men målrette og systematisere bruken av dem. 

Hvordan dette skal gjøres, framgår i tabellen på neste side. 

Konsekvenser for friluftsrådet 
Administrasjonen må øke sin tidsbruk på nettside/Facebook/Instagram (anslått dobling fra 2 % til 4% av 

årsverk). I tillegg kommer arbeidet på turportalene godtur.no og telltur.no (vil variere fra år til år). 

Friluftsrådet har alt satt av mer ressurser til oppdatering turportalen godtur.no. Dette er nødvendig for å 

sikre kvaliteten på det som allerede ligger der. 

Nettsiden må omstruktureres og innholdet oppgraderes slik at det gjenspeiler strategien. Dette vil kreve 

økt innsats i en overgangsperiode.  

Bildearbeidet må systematiseres bedres. De ansatte i friluftsrådet har fri tilgang på fotoutstyr fra 

friluftsrådet. Betingelsen for det, er at friluftsrådet skal ha fri tilgang til alle relevante bilder. Dette har 

fungert bra, men systematikken i bildelagringen har ikke vært god. Med økt fokus på publisering, må denne 

praksisen bedres. Det må opprettes en felles bildebase med søkeord. Relevante gamle og alle nye bilder, 

må legges inn i denne. Fordi dette letter etterbruken av bildene, vurderes ikke tiltaket å kreve mer 

administrative ressurser, men det vil ligge en kostnad i dataløsningen for bildelagringen. Det er også aktuelt 

å innhente flere bilder fra eksterne.  
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Arbeidsfelt, målgrupper, publiseringskanal og formidlingsstrategi 
 Tiltaksgruppe Målgruppe(r) Eksempler Nettkanaler Frekvens og fokus 

Faglig/ 
politisk 

Pedagogikk, 
fysiske/praktiske 

rammer 

Skole/SFO/ 
barnehage 

Planlegging 
av 

skolegårder 
Stedsbasert læring 

Friluftsliv i 
lærerutdanninga 

Nettside, 
Facebook 

Frekvens tilpasses aktivitet. Fokus på kvalitet. Eget 
innhold på nettside. Artikkellengder opp til ca 3000 tegn 

(unntaksvis 5000 tegn). Facebook for 
spredning/interessevekker og formidling også av andres 

stoff. Korte tekster på Facebook. Responstid på Facebook 
skal bare unntaksvis gå over 1 døgn 

Konkret 
pedagogisk/ 

Faglig * 

Skole/SFO/ 
barnehage 

Mat i fjæra Treklatring Full Fræs 
Nettside, 
Facebook 

Regelverk, 
forvaltning og 

planlegging 

Adm./pol. 
kommune 

Erverv av 
areal til 

friluftsliv 

Kartlegging og 
verdsetting av 

friluftslivsområder 

Søknadsfrister og 
muligheter 

Nettside, 
Facebook 

Veiledning: 
Tilrettelegging 

Stimulering 

Adm. 
kommune/ 

frivillige 

Skilting/ 
merking 

Informasjons-tiltak Bruk av telltur.no 
Nettside, 
Facebook 

Hvem vi er og hva 
vi gjør 

Innbyggerne Friluftsskole 
Turkort, bøker og 

kart 
Seminarer og 

kurs vi arrangerer 

Nettside 
Facebook 

(Instagram) 

Frekvens tilpasses aktivitet. Fokus på frekvens, mer enn 
kvalitet på stoff. Varig stoff på nettside (maks 3000 tegn) 

med interessevekker på Facebook. Øvrig bare på 
Facebook. Instagram brukes i den grad stoffet oppfattes 
som relevant under Turtips. Responstid på Facebook og 

Instagram skal bare unntaksvis gå over 1 døgn 

Turtips 

Friluftsregler og 
kunnskap 

Innbyggerne 
Regler for 
elsykkel i 
utmark 

Allemannsretten Trygg is 
Nettside, 

Facebook, 
Instagram 

Ukentlig frekvens på minimum en av tiltaksgruppene på 
Facebook og Instagram. Fokus på kunnskap og 

motivasjon/fine bilder. Korte «tilpoenget»-artikler på 
nettside (maks 2000 tegn). Eget innhold på egen nettside, 
Facebook for spredning/interessevekker også for andres 
stoff. Kan vurdere viderepublisering av andres bilder på 

Instagram, om vi mangler egne. Egne, konkrete turtips på 
Godtur.no og telltur.no. 

 
Lage årshjul årlig for innhold. Stor grad av gjenbruk av 

stoff. 
Responstid på Facebook og Instagram skal bare 

unntaksvis gå over 1 døgn 

Aktivitetstips og 
ferdigheter * 

Innbyggerne Bærplukking Tur-skøyting Bading 
Nettside, 

Facebook, 
Instagram 

Konkrete turtips Innbyggerne 
Sykkeltur på 

Støtt 
55 Forførende 

friluftsmål 
Padletur på 

Nordskot 

Godtur.no, 
Tellur.no, 
Facebook, 
Instagram 

* Konkret pedagogisk/faglig og Aktivitetstips og ferdigheter har mye felles, men forskjellen er at førstnevnte vil ha mer fokus på det didaktiske og kvalitet. Aktivitetstipsene vil ha mer fokus på 

kunnskap og motivasjon. 



Rammer for arbeidsprogram 2020  
Oppgave Ansatt/innleid ÅV Merknad 

Administrasjon  Bjørn  Annette Andre 0,50   

Faglig leder 0,25     0,25   

Prosjektledere   0,15   0,15   

Fra Salten Regionråd     0,10 0,10   

Helsefremmende barnehage og 
skole            

      1,01   

Robuste Salten-onga   0,10   0,10 
Høre med andre friluftsråd om hvordan ting håndteres med 

generasjonsovergripende tiltak. Omtale på styremøtet 

Helsefremmende skole   0,30 0,50 0,80 
Videreført engasjement Knut ½ stilling forutsatt ekst. finans, 

lærende nettverk i sammenheng med barnehage. 
Stedsbasert læring 

Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun 
VGS 

0,01     0,01 Usikkert omfang  

FULL FRÆS 0,05 0,05   0,10 
Forsøkes videreført med ekstern finansiering. Kursing lærere 

vår 2020. Nedtoning arrangement på hver skole  

Mestring (holdninger, kunnskap, 
ferdigheter) 

      0,30   

Friluftsskoler   0,10 0,10 0,20 
Holde trykket. Vurdere ut fra årets sesong. Vurdere i andre 

sesonger 

Egen nettside, facebook, instagram 0,04 0,04   0,08 Strategi legges fram på møtet  

Basecamp Salten   0,02   0,02 
Form og retning drøftes i samarbeidsmøte. Ta opp saken i 

styret. Drøfte framtid i luftingsmøte, og i styremøtet i høst  

Kurs i grunnleggende friluftslivsferdigheter       0,00 Rettet mot miljøterapi, skole, SFO, barnehage. Se eget notat 

Motivasjon       0,65   

GodTur.no/Ut.no 0,02 0,02 0,04 0,08 Ny kartløsning. Leie inn sommervikarer  

TellTur.no   0,05   0,05 
Videreføre, motivere kommunene til. Annette sjekker 

etablering av nye konkurranser. Få ut merker/sjekk status 

55 forførende friluftsmål 0,08 0,08   0,16 Mulig sluttføring av bok  

Turbøker       0,00 Usikkerhet 

Turkart Hamarøy 0,04     0,04 
Ble ikke prioritert av kommunen i 2019, kommer kanskje i 

2020  

Ordførerens tur 0,06 0,04   0,10 
Samme som tidligere år. Artikkelserie + særtrykk. Adm med 

på alle turer 

Sykkel i Salten 0,30     0,30 Videreføres til og med 2021 

Arealforvaltning og 
tilrettelegging 

      0,37   

FantaSTI 0,01     0,01 Oppfølging av kommunene på tilrettelegging  

Barnas turløype   0,08   0,08 Drøftes i møtet 

Kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder, oppfølgende oppgaver  

0,05     0,05 
Karlegging og verdsetting og friluftslivets ferdselsårer sees i 

sammenheng  

Helhetlige planer for friluftslivets 
ferdselsårer 

0,20     0,20 
Karlegging og verdsetting og friluftslivets ferdselsårer sees i 

sammenheng   

Sikring av eiendommer til friluftslivsformål 
i regionen/UU 

0,01 0,02    0,01 UU aktuelt i 2020  

Involvering og uttalelser i nasjonale, 
regionale og lokale lov-, forskrift-, 
plansaker 

0,02 0,01   0,03 
Øke innsatsen noe på høringsuttalelser: kommunenes 

planstrategi, kommunedelplan for fysisk akt. og nat.  

Mindre oppgaver/Øvrige 
oppgaver                                              

      0,02   

Andre små oppgaver 0,01 0,01   0,02  

            

SUM  1,15 1,05 0,74 2,94   
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