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Sunnmøre friluftsråd eit operativt kompetansesenter i friluftsliv for 

medlemskommunane. Folkehelse er fundamentet i alt vi gjer.  

 

 

ARBEIDSPLAN 2020  
 

 

FNs berekraftsmål er verdas felles plan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og 

stoppe klimaendringane innan 2030. Planen har 17 hovudmål og totalt 169 delmål. 

Friluftsrådet har ansvar for å bidra, og mange av arbeidsoppgåvene høyrer naturleg heime 

under eitt eller fleire av måla. Særleg ni av dei er relevante for arbeidet til friluftsrådet: 

 

 
 

Mål 3: God helse – sikre god helse og fremje livskvalitet for alle uansett alder. 

Mål 4: God utdanning – sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning, og fremje 

moglegheitene for livslang læring for alle. 

Mål 6: Reint vatn og gode sanitærtilhøve – sikre berekraftig vassforvalting og tilgang til vatn 

og gode sanitærtilhøve for alle. 

Mål 10: Mindre ulikskap  

Mål 11: Berekraftige byar og samfunn 

Mål 13: Stoppe klimaendringane 

Mål 14: Livet under vatn 

Mål 15: Liv på land 

Mål 17: Samarbeide for å nå måla 

 

Friluftsrådet arbeider for eit naturvennleg, berekraftig og lite utstyrskrevjande 

friluftsliv for alle. 
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1. Styret og administrasjonen sitt arbeid  

Administrasjonen skal utarbeide forslag til årshjul for styremøta i 2020. Utover det 

kan styremøte og møte i arbeidsutvalet haldast etter behov.  

Årsmøtet skal haldast i Ørsta kommune i løpet av mars. Fram til då skal ei 

arbeidsgruppe frå styret utarbeide ulike modellar for organisering av styrearbeidet etter 

kommunesamanslåingane i 2020. Årsmøtet avgjer kva for modell som skal veljast.  

Friluftsrådet vil følgje opp samarbeidet med medlemskommunane, Friluftsrådenes 

Landsforbund og dei andre interkommunale friluftsråda, fylkeskommunen, fylkesmannen, 

lokale lag og organisasjonar. Også samarbeidet med dei andre friluftsorganisasjonane i fylket 

skal halde fram gjennom aktiv deltaking i nettverket ”Forum for Natur og Friluftsliv”.  

I 2020 blir det spesielt viktig for styret og dei tilsette i friluftsrådet å gjere seg kjent i dei nye 

områda vi får ansvar i: Vanylven, Sykkylven, og tidlegare Hornindal og Sandøy kommunar. 

Viktige oppgåver i 2020: 

Tilsette ny dagleg leiar. 

Vidareutvikle Skjergardstenesta i Møre og Romsdal i samarbeid med Friluftsrådet 

Nordmøre og Romsdal, fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljødirektoratet. 

Tilsette ein fagarbeidar som matros i full stilling i skjergardstenesta. 

Halde fram arbeidet med å vere ein sentral aktør i arbeidet med marin forsøpling i 

regionen. 

Vidareføre Leikepatruljen i noverande skular og inkludere nye. 

Informere potensielle nye medlemskommunar om arbeidet til friluftsrådet. 

Vidareføre Stikk UT!, Stikk UT!-bedrift og Stikk UT! Ski i samarbeid med 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og medlemskommunane. Starte aktivitetstilbod 

for barn og unge med funksjonsnedsettingar. 

Vidareutvikle heimesida til friluftsrådet. 

Halde fram med å vere synlege i sosiale- og andre media.  

Halde fram arbeidet med profilering av friluftsrådet på utstyr, bygg, bilar osb. 

Fullføre arbeidet med revidering av arbeidsreglement og stillingsinstruksar, 

organisasjonskart og tydeleggjering av kva for ansvar som ligg i dei ulike 

stillingane.  

Fullføre arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftlivsområda i kommunane                    

på Sunnmøre i samarbeid med fylkeskommunen og Miljødirektoratet.  
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Presentere og informere om friluftsrådet i kommunestyra til alle                                                 

medlemskommunane i løpet av året. 

2. Sikring, forvaltning, drift og tilrettelegging av friluftsområde  

Friluftsrådet skal vere ein pådrivar og følgje opp og hjelpe medlemskommunane i 

arbeidet med statleg sikring av område for friluftsliv.  

I nært samarbeid med medlemskommunane, skal friluftsrådet følgje opp måla i 

forvaltningsplanane for dei statleg sikra friluftsområda, og søke om midlar til 

skjøtsel og tilrettelegging. Friluftsrådet skal motivere og samarbeide med 

medlemskommunane om  å lage forvaltningsplanar for dei statleg sikra områda der 

det enno ikkje er gjort. 

Friluftsrådet og skjergardstenesta skal vidareføre skjøtsel og drift i dei områda vi 

har ansvar for i dag, og i tillegg innarbeide driftsrutinar for nye tiltak og område 

som kjem til i løpet av året. Eksisterande samarbeidsavtalar om driftsoppgåver skal 

førast vidare, og det skal vurderast om det er aktuelt med avtalar i nye område.  

Arbeidet med tilrettelegging er avhengig av positive svar på søknadane om 

tilskot. I samråd med dei nye medlemskommunane blir det i 2020 spesielt viktig å 

søkje midlar til tiltak i Stranda, Ørsta, Volda og Ulstein, og til dei nye statleg sikra 

områda Tyskholmen/Hundsvær og Vikholmen/Lauvholmen i Ålesund. 

I tillegg vil friluftsrådet i 2020 arbeide med: 

 Permanent toalett på Øyna, Fjord kommune. 

 Utplassering av toalett i Valldal, Fjord kommune. 

 Fiskebrygge for funksjonshemma på Mauren, Ålesund kommune. 

 Opprusting av badestrand, Murvika, Ålesund kommune. 

 Fleire grill/bålplassar til utplassering i medlemskommunane. 

Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre andre tiltak/søknader til statleg sikra 

friluftsområde og/eller andre område i samråd med medlemskommunane.     

3. Aktivitetsarbeid  

 

Aktivitetsarbeidet til friluftsrådet har hovudfokus på barn og unge, men også inspirasjon, 

tilrettelegging og motivasjon til friluftsliv for alle aldersgrupper. Friluftsrådet skal i 2020 

vidareføre og utvikle dette arbeidet gjennom m.a.:  

• Turkassetrimmen Stikk UT! 

• Læring i Friluft (naturen som «klasserom», kursing av pedagogisk personale.) 
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• Leikepatruljen (leik og aktivitet i friminutta i barneskulane.)  

• Friluftsskular (fem dagar i friluft for barn i alderen 10-13 år. Allemannsretten, leir/bål 

og kart/kompass er obligatorisk. Ein overnattingstur.)  

• Fritidstiltak for barn og unge (kajakkurs, opne arrangement med aktivitetar i t.d. 

haustferien.) 

• Naturlos (to aviser i året med informasjon om opne turar og arrangement. Bidra til at 

medlemskommunane gjennomfører «Ordførarens tur»). 

• Friluftsliv og folkehelse (turkort, turkortturar, Naturmøteplassar.)  

• Skilting og gradering av turar i medlemskommunane.  

• Bidra til fokus på kystfriluftsliv m.a. gjennom å vidareføre avtalen om utleige av 

robåtar i samarbeid med Sunnmøre Museum.   

• Samarbeide med Voksenopplæringa om introduksjon til lågterskel og enkelt friluftsliv 

for flyktningar.  

• Arbeide for å få etablert Naturmøteplassen i fleire av medlemskommunane. 

4. Skjergardstenesta 

Skjergardstenesta i Møre og Romsdal vart etablert sommaren 2018 og blir drifta av 

Sunnmøre friluftsråd. I 2020 blir det viktig å utvikle og forankre tenesta i 

medlemskommunane til begge friluftsråda i fylket. 

Oppgåvene er miljøvennleg tilrettelegging, drift og skjøtsel av statleg sikra 

sjøbaserte friluftsområde, og kampen mot marin forsøpling. 

I 2020 er det eit mål å starte arbeidet med spesifikasjon og finansiering av bygging av ein ny 

båt.  

5. Marin forsøpling 

 

 
 

Sunnmøre friluftsråd har opparbeidd mykje kompetanse og fått ein sentral posisjon i arbeidet 

mot marin forsøpling i regionen. Rådet skal søkje midlar til å halde fram og utvide dette 

arbeidet. Følgjande blir særleg viktig dersom midlar blir innvilga: 

 

• Vidare drift av nettverket «Marin forsøpling Sunnmøre». 

• Hjelpe frivillige med hanskar, sekkar og henting av innsamla søppel. 

• Initiere og koordinere ryddeaksjonar. 

• Samarbeide med næringslivet og offentlege og private aktørar.  

• Få rydda mest mogeleg for pengane. 


