Forum for
natur og
friluftsliv i
Nordland

ARBEIDSPLAN 2016
ORGANISASJON
Generell drift
Kontoret driftes fra Eiaveien 5. på Fauske av daglig leder i 100 % stilling. I tillegg er det
ansatt en prosjektleder for folkehelsearbeid i 50 % stilling med kontorsted i Bodø.
Arbeidsgiverfunksjonen er satt til FNF nasjonalt, men styret i FNF Nordland har det fulle
ansvar for oppfølging og for økonomi.
I tillegg til forefallende kontorarbeid skal administrasjonen i 2016:
 Være sekretær for styret.
 Være sekretær for arealsaknettverket.
 Informere medlemsorganisasjonene om FNF samarbeidet.
 Sende ut nyhetsbrev og annet relevant materiell og informasjon på e-post til
medlemsorganisasjonene.
 Videresende saker som kan være aktuelle å arbeide med for medlemsorganisasjonene.
 Gjennomføre interne høringer hos medlemsorganisasjonene på saker som krever det.
 Lage nyhetssaker og oppdatere nettsiden og facebooksiden.
 Invitere de minst aktive medlemsorganisasjonene inn til styremøter.

Økonomi
FNF Nordlands administrasjon skal i 2016:
 Sørge for at de økonomiske ressursene utnyttes effektivt, og at vedtatt budsjett
overholdes.
 Arbeide med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Nordland i 2016
og 2017.
 Bidra til å gjøre medlemsorganisasjonene gode gjennom aktiv deltakelse. Herunder å
arbeide for støtteordninger for drift både lokalt og regionalt.

Tillitsvalgte
Det er viktig at FNF Nordland har engasjerte representanter i styret, som er organisasjonenes
viktigste møteplass. For å øke engasjementet blant de tilsluttete organisasjonene skal én eller
flere organisasjoner inviteres inn til styremøter.

MÅLSETNINGER OG TILTAK
Målsetning 1. Påvirke i alle plansaker
FNF Nordland skal påvirke i plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier,
friluftsliv og klima. Viktige prinsippsaker skal ha høyeste prioritet og viktige fagområder vil
være:
- Sikre inngrepsfri natur og biologisk mangfold
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Sikre attraktive arealer for natur og friluftsliv
Sikre allemannsretten og tilgang til strandsonen og bruk av sjøarealer
Bedre folkehelse gjennom økt friluftslivsaktivitet og helsefremmende
samfunnsutvikling.

Tiltak
FNF Nordland skal i 2016:
 Arbeide for at naturvern og friluftsliv styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
 Skrive høringsuttalelser på vegne av natur- og friluftslivsinteressene i større
prinsippsaker i Nordland.
 Drifte og videreutvikle arealsaknettverket for naturvern og friluftsliv i Nordland,
herunder å gjennomføre nettverksmøter, arealsakseminar og legge til rette for større
deltakelse lokalt.
 Være representert i arbeidet med verneplaner og forvaltningsplaner for verneområder i
Nordland. Representanter utvelges og følges opp av daglig leder i FNF Nordland.
 Være representert i Faglig rådgivende utvalg for nasjonalparkstyrene i Nordland.
 Be om å bli invitert til møter i «Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Senja».
 Ha engasjement rundt treslagsskifte/skogplanting (skog og klima).
 Være engasjert i problemstillinger knyttet til «Framtid i Nord – Regjeringens
kunnskapsinnhenting om verdiskaping i nord».
 Være representert i referansegruppa for vannregion Nordland og bidra til engasjement
lokalt i arbeidet med vannforvaltning og vilkårsrevisjoner for gamle kraftverk.
 Delta i planforum i Nordland.
 Kreve innsyn i høringssaker om etablering av oppdrettsanlegg og
kystsoneplanlegging.
 Følge opp kommunenes planer om etablering av snøskuterløyper.

Målsetning 2. Påvirknings og holdningsarbeid
FNF Nordland skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor
myndighetene og opinionen. Viktige saker vedrørende natur og friluftsliv skal settes på
dagsorden.
Tiltak
FNF Nordland skal i 2016:
 Formidle informasjon om FNF og medlemsorganisasjonene
 Gjøre FNF-samarbeidet i Nordland kjent via hjemmesiden, facebook, media og
gjennom direkte kontakt med offentlige myndigheter.
 Bidra til at prinsipielle saker settes på dagsorden i media.
 Tipse media om saker som vi ønsker blest om.
 Sende ut pressemeldinger om de sakene vi arbeider med.

Målsetning 3. Kontakt med myndighetene
FNF Nordland skal jobbe for god kontakt med fylkesmann, fylkeskommune og andre
instanser i forvaltningen. FNF Nordland skal også arbeide for å knytte til oss nye
samarbeidspartnere.
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Tiltak
FNF Nordland skal i 2016:
 Delta i landssamlinger og konferanser for FNF.
 Delta i referansegrupper og møter som angår FNF samarbeidet i Nordland.
 Delta i møter og samlinger der natur- og friluftslivsinteressene kan fremmes.
 Gjennomføre årlige drøftingsmøter med fylkesmannen og fylkeskommunen.
 Styrke kontakten med friluftsrådene, og sikre representasjon fra natur- og
friluftslivsorganisasjonen i råd og arbeidsutvalg.
 Møte i fylkestinget når saker av interesse for natur- og friluftslivsorganisasjonene er
opp til behandling.
 Etablere møteplassen «Forum for natur og friluftsliv» ute i kommunene for å gi
innspill til planer for natur og friluftsliv, anlegg og drift.
 Knytte arbeidet opp mot friluftsliv og folkehelse. Prosjektleder for folkehelsearbeidet
skal møte kommunene og gjøre dem mer kjent med FNF og øke bevisstheten om hva
de tilsluttete organisasjonene kan bidra med.

Målsetning 4. Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Nordland skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner:
Tiltak
 Temasamling for egne medlemsorganisasjoner
 Årsmøte for medlemsorganisasjonene.
 Tilrettelegge for deltakelse for våre medlemsorganisasjoner på andre aktuelle
kompetansehevende arrangementer, som for eksempel plankonferansen.
 Bygge nettverk og gjennomføre nettverksmøter rundt i hele fylket.

Målsetning 5. Friluftsliv og Folkehelse
FNF Nordland skal arbeide for å fremme friluftslivet og folkehelsen i Nordland:
Tiltak
FNF Nordland skal i 2016:
 Synliggjøre friluftsliv som en folkehelsefaktor i flest mulig sammenhenger.
 Arbeide for at friluftslivet styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
 Arbeide for at medlemsorganisasjonene får bedre økonomisk grunnlag for sine
aktiviteter og etablere partnerskapsavtaler.
 Oppdatere oversikten over ulike økonomiske støtteordninger til friluftslivstiltak.
Oversikten skal gjøres tilgjengelig for de tilsluttete organisasjonene.
 Videreformidle informasjon om kurs, konferanser og aktiviteter.
 Arbeide med å styrke samarbeidet mellom kommunene og våre
medlemsorganisasjoner lokalt.
 Delta i Folkehelsealliansen i Nordland.
 Viderefører erfaringene fra Friluftslivets år 2015.
 Være representert i styringsgruppa for arrangementet «Arctivity» ved Valnesfjord
Helsesportsenter og legge til rette for deltakelse fra de tilsluttete organisasjonene.
 Påvirke den kommunale planlegging slik at den fremmer fysisk aktivitet i dagliglivet.
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Videreføre samarbeide med Nordland idrettskrets om prosjektet «Tur- og
treningskompis».
Gjennomføre og videreutvikle prosjektet «Integrering gjennom friluftsliv».
Fremme kunnskap om kosthold og høsting i naturen.
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