Samkommunestyret 30.01.14
Hva er så et Friluftsråd?
Et Friluftsråd er et Interkommunalt selskap som består av min 2kommuner, det er et styre
som består av en representant fra hver kommune.( gjerne ordførerne)
Et slikt samarbeid må forankres i kommunelovens kapittel 5 og § 27. Hver kommune
forplikter seg til å betale en kontingent hvert år, 10-50 kr pr. innbygger. (kommer an på
arbeidsoppgaver Friluftsrådet får.)
Nøkkeltall:




Det er over 20 friluftsråd spredd over hele Norge
Det er ca. 200 medlemskommuner i dag
Det er ca. 100 millioner i omsetning i disse friluftsrådene

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - Innherred utgjør en naturlig region
for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver.
Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne
ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen
har kompetanse innen friluftsliv.
Friluftsliv er folkehelse og friluftsliv hindrer sittesyken. Det at gamle som ung,
syke og friske har en stor og god tilgang til friluftsliv er helse fremmende og
forebyggende.
Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å jobbe med friluftsliv.
Interkommunalt samarbeid sikrer en slik kompetanse i regionen.
Kommuner med mange innbyggere bruker nabokommunene sine friluftsområder.
Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utlikna pr innbygger gjør at hele
regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest
uavhengig av kommunegrenser.
Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler og søke om midler
gjennom gjensidige stiftelsen, tippemidler osv.

AKTUELLE OPPGAVER FOR ET FRILUFTSRÅD


Sikring av arealer til friluftsformål
o Være høringsinstans (bidra med frilufts kompetanse) for ulike typer
planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir
belyst i beslutningsfasen.
o Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder
o Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
o Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler
 Tilrettelegging av friluftsområder, Stokkvola på Åsen er et godt eksempel.


Drift av offentlige friluftsområder, tømming av søppel, vedlikehold og ved
oppfylling



Informasjon
o Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler ved turstier o.l



Aktivitetstiltak
o Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
o Uteskole for skoleklasser
o Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
o Friluftsferie for barn og ungdom
o Friluftstiltak for funksjonshemma, minoritetsgrupper og andre med
særskilte behov
o Utlån av turutstyr til skoler, barnehager og studenter osv

Oppsummering:





Helsegevinst i hver krone, bedre å forebygge en å reparere.
Man får 3 ganger tilbake i forhold til det man betaler inn i fellesskapet.
Det er en av de mest vellykkede interkommunaleselskapene som finnes.
Alle bør i sin hverdag ha gode muligheter til friluftsliv.

Espen Lyngsaunet

