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Forord 
Våren 2010 hadde styreleder i FRIFO Øystein Dahle en samtale med statssekretæren i Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) om den kommende samhandlingsreformen, og hvordan friluftslivet 

kunne medvirke i det helsefremmende arbeidet. Dette medførte at Friluftslivets fellesorganisasjon 

(FRIFO) sendte en søknad om midler til et pilotprosjekt i to kommuner; Drammen og Haugesund. 

Friluftslivsorganisasjonene ønsket å vise hvordan deres aktiviteter kunne bidra til å fremme fysisk 

aktivitet og helse, særlig hos inaktive grupper. Men vel så viktig var å prøve ut samarbeidsrelasjoner 

med lokal forvaltning og andre aktører. I motsetning til idretten har ikke friluftslivet mange formelle 

nettverk med lokal forvaltning. 

Målet var at erfaringene forhåpentligvis også kunne ha anvendelsesverdi for andre kommuner som 

vil bruke friluftsliv som del av folkehelsearbeidet.  

Høsten 2010 ble søknaden innvilget, og prosjektet “Aktiv i friluft” ble igangsatt, med Anette Braathen 

som sentral prosjektleder, etterfulgt av Linda Skutberg. Prosjektet opprettet raskt to “brohoder” i 

lokalmiljøene hos Drammens og Oplands Turistforening og Haugesund Turistforening. Vibeke Clausen 

og Audhild Sannes ble ansatt som lokale prosjektledere i 75 % stilling. 

Rike på nyttige erfaringer ble prosjektet avsluttet ved utløpet av 2012.  

FRIFO og Aktiv i friluft takker Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for samarbeidet 

i prosjektperioden. De har bidratt med midler og verdifull kunnskap under veis. Vi takker også 

Drammen og Haugesund kommune og de lokale friluftsorganisasjonene som på en avgjørende måte 

har medvirket til at prosjektet kunne gjennomføres. 

Vi takker også evaluatorene Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Norges Idrettshøyskole (NIH) for 

samarbeidet i prosjektperioden. 

 

Lasse Heimdal 

generalsekretær 
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Sammendrag 
Gjennom prosjektet Aktiv i Friluft i regi av Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), har 

friluftslivsorganisasjonene og lokal forvaltning i perioden høsten 2010 og ut 2012 

samarbeidet om en satsing på friluftsliv som virkemiddel i folkehelsearbeidet. Prosjektet har 

vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet.  

 

Hovedmålene for Aktiv i Friluft: 

1. FRIFOs organisasjoner, kommunen og andre aktuelle aktører samarbeider om å skape et 
større, bedre og varig forankret friluftstilbud for prosjektets målgrupper.  

2. Gjennom prosjektet utvikles det kostnadseffektive modeller som skal skape økt 
friluftslivsaktivitet for målgruppene som et av virkemidlene for å nå kommunens 
målsetting i folkehelsearbeidet.  

3. Prosjektet genererer erfaringer med overføringsverdi til andre kommuner.  

 

Hovedmålgruppene: 

De overordnede målgruppene for prosjektet har vært mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, mennesker med flerkulturell bakgrunn, voksne med lavt aktivitetsnivå og 
ungdom som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud. 

 

Resultater i forhold til mål: 

Varige aktiviteter for viktige målgrupper: 
Mange av aktivitetene som har vært målrettet mot spesielle målgrupper, vil videreføres. 
Både kommunene og andre vil videreføre støtte til flere av aktivitetene. De mest krevende 
videreføringsprosjektene er de som betinger stor grad av betalt arbeidskraft eller stor 
deltakelse av omsorgstjenesten. 

Utvikling av kostnadseffektive modeller: 
Kostnadseffektivitet har vært vanskelig å beregne. Prosjektene har generert flere tusen 
timer med frivillig innsats og hjulpet organisasjonene med å rekruttere nye frivillige inkl. 
flere turledere. Prosjektene har i så måte vært vesentlig billigere enn om prosjektene kun 
skulle blitt drevet med betalt arbeidskraft. Mye ressurser ble lagt ned i oppstart av 
prosjektene, men mange vil videreføres og «gi avkastning» i flere år fremover. Kommunene 
har etter hvert kommet på banen og lagt ned betydelig med tid og ressurser rundt flere av 
prosjektene, og for at disse skal videreføres etter prosjektperioden. 

Overføringsverdi: 
Prosjektet har gjort konkrete erfaringer på godt og vondt som vil være svært nyttige for 
kommuner som ønsker å styrke samarbeid med frivillig sektor. Prosjektledere har satt av tid 
til å bistå andre kommuner med veiledning i 2013. Dette arbeidet er støttet av Direktoratet 
for naturforvaltning. 
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Samarbeid: 

Friluftslivsorganisasjonene er vant til å ferdes i ulikt terreng for å nå nye mål. De har høy 

kompetanse på aktiviteter for alle generasjoner. Selv om dette prosjektet har vært fylt av 

mange aktiviteter, har de egentlige utfordringene handlet om å etablere nye relasjoner og 

samarbeidsformer. Vårt hovedfokus har derfor gått på å skape brobyggende aktivitet 

mellom aktørene, og legge til rette for møteplasser for samarbeid. Vi har gjennom prosessen 

fått se hverandre som partnere som samarbeider om rekruttering av nye deltagere til 

friluftsaktiviteter.  
 

Å legge til rette for samarbeid og sørge for at alle jobber sammen mot et felles mål, tar tid. 

En del av resultatene har derfor først vist seg tydelig i sluttfasen av prosjektperioden. Tydelig 

kommunal involvering har vært avgjørende. Det er derfor naturlig at de lokale myndighetene 

er både motor og lokal koordinator i slike prosjekter. 

Rekruttering av deltakere har basert seg på en avtalt rolle- og ansvarsfordeling mellom 

kommunen og friluftsorganisasjonene. Organisasjonene har i hovedsak sørget for aktiviteter 

som egner seg for målgruppene, mens forskjellige kommunale aktører har rekruttert til 

aktivitetene. Aktiviteter har også blitt utviklet eller tilpasset gjennom brukermedvirkning.  

Rekruttering til friluftslivet har også skjedd gjennom tilrettelegging av fysiske 

naturmøteplasser i nærmiljøet.  

Tilbud og tiltak som driftes av friluftsorganisasjonene, vil i seg selv være 

kostnadsbesparende. Dersom aktiviteten vedvarer etter prosjektets avslutning og bidrar til 

varig forbedring i mosjonsvaner for noen av deltakerne, har man oppnådd en god gevinst i et 

folkehelseperspektiv.  

Å samle friluftsorganisasjonene for å samarbeide om lavterskeltilbud har vært utfordrende. 

Frivillig sektor har ikke tradisjon for å samarbeide og mangler møteplasser og koordinering. 

Men en vel så viktig utfordring har vært det faktum at å jobbe med spesifikke inaktive 

målgrupper krever mye samhandling med kommunale etater på dagtid, og mye arbeid med 

å rekruttere frivillige medarbeidere. Det har derfor i hovedsak vært organisasjoner med 

ansatte og administrative ressurser som har kunnet gå inn i prosjektet. En streng 

målgruppeavgrensning kan være årsaken til dette. 

Til tross for varierende bidrag og deltagelse fra de forskjellige friluftsorganisasjonene har 

prosjektet bidratt til å sette folkehelse på dagsorden og på den måten endret tankegang og 

fokus hos flere av organisasjonene. Gjennom prosjektperioden har folkehelse blitt diskutert, 

både i de sentrale organisasjonenes styrerom og ute hos lokale foreninger. Uttrykk som 

«folkehelse i alt vi gjør» har gått igjen i mange sammenhenger.  
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En oppsummering av andre viktige erfaringer: 

 Norske kommuner generelt er i svært liten grad fokusert på helsefremmende arbeid. Fokus 
og ressurser er på helt andre områder. Andre akutte omsorgsbehov er så store at å forebygge 
omsorgsbehov 10-20 år inn i fremtiden ikke er prioritert. Kommunene vil derfor ha behov for 
hjelp og støtte i år fremover dersom dette området skal prioriteres lokalt. 

 Organisasjonene og kommunene manglet innledningsvis struktur og møteplasser for 
samarbeid. En viktig del av prosjektet ble derfor å prøve ut ulike modeller, etablere kjennskap 
og tillit, og bygge nye lokale nettverk. Prosjektets pådriverrolle og midler til del-finansiering 
av prosjekter var avgjørende for at både kommunene og organisasjonene så det interessant å 
gå i gang med et såpass omfattende og krevende prosjekt. 

 Mange av prosjektets mål og delmål er oppfylt. Prosjektet har rekruttert deltakere som ellers 
ikke ville ha meldt seg på et ordinært aktivitetstilbud. 

 Kommunene er i større grad blitt bevisst potensialet i friluftsliv som lavterskel tilbud til fysisk 
aktivitet til større grupper.  

 Å delta i en aktivitet i en frivillig organisasjon har en annen verdi enn å være med i et 
kommunalt tiltak. I frivillige organisasjoner blir deltakerne en del av et sosialt, variert og varig 
nettverk. 

 Prosjektet har gitt større bevissthet i organisasjonene om hva de ikke er, og ikke skal 
involvere seg i. Organisasjonene er gode på å tilrettelegge helsefremmende aktiviteter for 
folk flest. Kommunene må ta et primæransvar for grupper som krever stor grad av 
helsekompetanse, tilpassing, tilrettelegging og oppfølging. De frivillige organisasjonenes 
viktigste bidrag er engasjement og aktivitet, og ikke behandling. 

 Prosjektet har etablert tiltak og samarbeidsrelasjoner i Haugesund og Drammen som vil ha 
effekt i mange år fremover. Aktiviteter som i form ligger nær organisasjonenes ordinære 
aktiviteter, har større levedyktighet etter prosjektperioden. 

 Prosjektet har utløst flere tusen frivillige arbeidstimer, og har også medvirket til at nye 
frivillige har meldt seg til tjeneste i organisasjonene. 

 Gode fysiske møteplasser og rette nøkkelpersoner er avgjørende for å lykkes 

 Kunnskap om og respekt for ulike kulturer i frivillighet og kommunal sektor er en viktig 
forutsetning.  

 Aktivitet sammen med representanter fra frivillige organisasjoner i en periode kan medføre 
egendrevet aktivitet eller deltakelse i “ordinære” aktiviteter. Men dette gjelder i mindre grad 
for grupper med store tilpassingsbehov eller mye assistanse under aktivitetene. 

 Aktiviteter med grupper med spesielle behov er særdeles ressurskrevende, og forutsetter 
ansatte og offentlig finansiering. 

 Kommunen vil ha stor nytte av en koordinator for kontakt mellom forvaltning og frivillighet. 

 Kostnadseffektivitet har vist seg svært vanskelig å definere og måle på grunn av manglende 
måleverktøy og fordi mange av effektene vil vedvare langt utover prosjektperioden. En 
opplevelse av bedre livskvalitet er også en gevinst, selv om vedkommende ikke nødvendigvis 
vender tilbake til arbeidslivet eller får redusert pleiebehov. Det antas uansett at aktiviteter 
med stort innslag av frivillig innsats over tid vil være vesentlig rimeligere enn ved kun 
offentlig innsats. 

 Friluftslivsorganisasjoner er svakt organisert på lokalplanet og har få tradisjoner for 
samarbeid. Dette prosjektet har bidratt til å bedre dette i kommunene. 
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Om prosjektet 
Med prosjektet Aktiv i friluft ønsket FRIFO å bygge 

erfaringer på hvordan friluftsliv kan være et virkemiddel 

i folkehelsearbeidet, sammen med lokal forvaltning. 

“Bakteppet” var samhandlingsreformen, og den 

kommende folkehelseloven, som ville gi et større ansvar 

til lokal forvaltning. Friluftsliv er kjent som et godt 

lavterskel tilbud til fysisk aktivitet for mange 

målgrupper. Men er friluftslivsorganisasjonene, med sin 

svake organisering, sammen med lokal forvaltning i 

stand til å samarbeide om folkehelse-oppgaver?  Og har 

kommunen en organisasjon som kan integrere 

frivilligheten i sitt arbeid? Dette var noen av 

spørsmålene prosjektgruppen stilte seg. 

Det ble gjennomført pilotprosjekter i de to kommunene 

Drammen og Haugesund med mål om å: 

 

 bruke friluftsliv som virkemiddel for å fremme fysisk 

aktivitet og naturopplevelse i lokalt folkehelsearbeid 

 utvikle kostnadseffektive modeller for lokalt 

samarbeid, tiltak og rekruttering av inaktive 

 utnytte og bygge på lokale ressurser 

 fremme bruk av lokale friarealer og grønne områder 

til friluftsaktiviteter i hverdagen 

 

Målgrupper 

Prosjektet har hatt som målsetting å nå grupper som ikke oppfyller Helsedirektoratets 

anbefaling om en times (barn) eller en halvtimes (voksne) daglig fysisk aktivitet. Uttalte 

målgrupper har vært: 

 Ungdom som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud. 

 Mennesker med behov for aktivitet under rehabilitering eller behandling. 

 Funksjonshemmede/utviklingshemmede. 

 Flerkulturelle med behov for aktivitet. 

 Voksne med lavt aktivitetsnivå, med risiko for å utvikle et behandlingsbehov. 

 

Hvorfor friluftsliv? 
Inaktivitet er etter røyking blant de 
viktigste årsakene til utbredelse av 
ikke smittsomme sykdommer i 
Norge.  Denne type sykdommer har i 
omfang eksplodert de siste tiår. Det 
er derfor avgjørende at 
myndighetene får kontroll på 
utbredelsen, og får iverksatt 
effektive tiltak som fremmer 
hverdagsaktivitet. Norge bruker årlig 
over 200 mrd. årlig på å reparere 
helse. Gevinstpotensialet ved å holde 
mennesker friske er derfor enormt. 

Friluftsliv har fordelen av at det er 
landets mest foretrukne 
fritidsaktivitet, det kan praktiseres av 
alle generasjoner over hele Norge, 
det er billig, og det er påvist store 
fysiske og psykiske gevinster for de 
som deltar. 

Myndighetene har få muligheter 
utenfor skolen til å påtvinge 
mennesker aktivitet.  Man er derfor 
avhengig av å tilrettelegge for 
aktiviteter som er attraktive og 
tilgjengelige. 

Nettobesparelse i helsevesenet er 
anslått til 28 000 – 47 000 kroner per 
30-årige person som blir moderat 
fysisk aktiv. 

- Friluftsliv er Norges mest foretrukne aktivitet, 

det kan praktiseres av alle generasjoner over 

hele Norge 
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Felles har vært at vi har henvendt oss til grupper som 

tradisjonelt ikke har benyttet seg av våre tilbud. 

Gjennom prosjektet har vi jobbet for å gjøre terskelen 

lavere i våre aktiviteter og våre organisasjoner. Det er 

satset på aktiviteter som allerede finnes hos 

organisasjonene, eller utviklet og gjennomført nye 

aktiviteter. Disse lavterskelaktivitetene har vært et 

middel til å gjøre flere kjent med aktivitetene og 

organisasjonene uten å forplikte seg til et videre 

medlemskap eller dugnadsarbeid. 

Kommunen har vært med som aktiv 

samarbeidspartner på flere plan i prosjektet, mens 

fylkeskommunen har bidratt med faglig kompetanse 

og råd om folkehelsearbeid.  Å få en forståelse av 

begrepet folkehelse, få innsikt i hva vi vet om inaktive, 

og hva som skal til for å fremme aktivitet, var viktig 

kunnskap å få inn i prosjektet. 

De to kommunene som var utvalgt av FRIFO, hadde 

formelt forankret deltagelse i prosjektet hos rådmann 

og ordfører.  

Å sikre et godt etablert eierforhold i organisasjonene 

har vært et viktig mål for prosjektet, men viste seg 

vanskeligere enn antatt. En rekke virkemidler ble tatt i 

bruk; både direkte henvendelser og media. Prosjektet 

er blitt profilert med en rekke artikler i lokalaviser, 

omtale i lokalradio mv. Prosjektet har også blitt 

presentert på konferanser. En introduksjonsfilm ble 

laget i begynnelsen av prosjektet, der ordførerne i de 

to kommunene ble intervjuet. Filmen ble lagt ut på 

YouTube og FRIFOs hjemmeside (http://www.frifo.no). 

Organisering 

FRIFO har stått som eier av prosjektet. Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet, 

med bidrag fra pilotkommunene og fra de frivillige organisasjonene. Sentral prosjektleder og 

generalsekretær hos FRIFO koordinerte og ledet prosjektet etter føringer fra en sentral 

styringsgruppe. Den sentrale styringsgruppen har bestått av medlemmer fra FRIFO, 

Helsedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og et utvalg av friluftsorganisasjonene. 

Folkehelseloven: 
Folkehelseloven § 4:  

Kommunens ansvar for 
folkehelsearbeid Kommunen skal 
fremme befolkningens helse, trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold 
og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte 
befolkningen mot faktorer som kan 
ha negativ innvirkning på helsen.  

Kommunen skal medvirke til at 
helsemessige hensyn blir ivaretatt av 
andre myndigheter og virksomheter. 
Medvirkning skal skje blant annet 
gjennom råd, uttalelser, samarbeid 
og deltagelse i planlegging.  

Kommunen skal legge til rette for 
samarbeid med frivillig sektor.  

 

§ 7. Folkehelsetiltak:   

Kommunen skal iverksette 
nødvendige tiltak for å møte 
kommunens folkehelse-utfordringer, 
jf. § 5.  

Dette kan blant annet omfatte tiltak 
knyttet til oppvekst- og 
levekårsforhold som bolig, 
utdanning, arbeid og inntekt, fysiske 
og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, 
ernæring, skader og ulykker, 
tobakksbruk og alkohol- og annen 
rusmiddelbruk. 

Folkehelseloven: Kommunen skal legge til rette for 
samarbeid med frivillig sektor 
 
villig sektor 
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Lokale prosjektledere ble leid inn fra Turistforeningene i 

Haugesund og Drammen. I pilotperioden har prosjektet 

hatt en ansattressurs tilvarende to årsverk. 

Det ble etablert lokal styringsgruppe og rådgivende 

gruppe i kommunene. I Haugesund ble det etablert tett 

kontakt mellom organisasjonene og kommunens 

folkehelsekoordinator. I tillegg til styringsgruppe ble det 

i Haugesund også etablert en arbeidsgruppe.  

 

Det ble tatt kontakt med politisk, administrativt og 

tjenesteytende nivå i kommunene for å tilby de frivillige 

organisasjonenes kompetanse og aktivitetsmuligheter 

for å nå målene innen folkehelsearbeidet.  

Organiseringen og oppstarten av aktivitetene ble ofte 

gjennomført med ansatte i organisasjonene, mens selve 

aktivitetene ofte har vært driftet av frivillige, med 

veiledning og hjelp fra ansatte. I oppstarten ble personer 

som allerede hadde vært aktive i organisasjonen 

engasjert, i noen tilfeller ble enkelte av deltakerne etter 

hvert turledere/aktivitetsledere.  

Egne rapporteringsskjemaer og – rutiner ble utarbeidet i 

samarbeid med evaluator. 

Evaluatorer har vært Norges Idrettshøyskole (2010) og 

Høyskolen i Vestfold (HiVe), Fakultetet for 

Helsevitenskap – Institutt for helsefremmende arbeid 

(2011-2012).  

  

 

Klart det går! 
Prosjektet “Klart det går” er turer i 
nærområdet for personer med 
bevegelsesnedsettelser, deres 
venner og familie.  Prosjektet har 
vært operativt gjennom store deler 
av perioden. Det har også vært testet 
ut ekstremturer med overnatting på 
fjellet. 

Turene har hatt godt oppmøte, og vil 
derfor videreføres. Det er imidlertid 
materiell- og personellmessig 
ressurskrevende. Vi ser også at det er 
svært krevende å overføre deltakere 
fra skreddersydde og tilpassede 
aktiviteter over til ordinære 
aktiviteter.  

Prosjektet har inspirert DOT til større 
tilrettelegging i deres ordinære 
tilbud. 

Få foreninger vil ressursmessig være i 
stand til å drive slike tiltak som varige 
aktiviteter. Det er avgjørende at 
kommunen deltar med penger og 
personell i aktiviteter for 
ressurskrevende grupper. 
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Samarbeid 
Kommunenes Sentralforbund har tidligere har påpekt at 

Norge ikke har hatt en bevisst politikk omkring hvilken 

rolle frivillige organisasjoner skal spille i 

velferdssamfunnet. Mange kommuner kan dra fordeler av 

et økt samarbeid med frivillig sektor, kanskje spesielt 

innenfor folkehelsearbeid. 

Samarbeid må ha en verdi for alle parter. For 

friluftsorganisasjonene kan et samarbeid gi flere aktive 

medlemmer og potensielle dugnadsarbeidere, et større 

mangfold blant medlemmene og en ytterligere større 

sosial arena. Kommunene kan gjennom aktivt deltagende 

innbyggere få økt trivsel og bedre helse i befolkningen, 

redusere helseutgifter ved redusert sykefravær og 

sykebehandling. De frivillige kan tilby kommunen 

konkrete tiltak for befolkningen, kompetanse på friluftsliv 

og tilrettelagte aktiviteter.  

For at inaktive i de utpekte målgruppene i Aktiv i friluft 

skulle kunne øke sin fysiske aktivitet og delta i 

friluftslivsaktiviteter, erfarte prosjektet at forholdene 

måtte legges godt til rette. Et samarbeid mellom 

kommunen, eller aktører som hadde nær kontakt med 

målgruppa (f.eks. Kirkens Bymisjon), og 

friluftsorganisasjonen var til tider avgjørende. Det gjaldt 

spesielt de tiltakene som var igangsatt overfor grupper 

med ekstra oppfølgingsbehov, f.eks. innen rus og 

psykiatri. Prosjektet erfarte at samarbeid var spesielt 

viktig for deltakere som trengte støtte, ekstra motivasjon 

og hadde behov for hjelp og tilrettelegging i sin aktivitet.  

Sentrale oppgaver for prosjektlederne har vært å ta 

kontakt med kommunen og organisasjonene, bygge 

nettverk, skape og legge til rette møteplasser for 

samarbeid. Dette har vært svært tidkrevende. 

Til grunn for samarbeidet lå en ressursgjennomgang for 

hvem som kunne bidra med hva. Kommunen har både 

ansvar og interesse av å etablere et samarbeid, oversikt                                                        

 

Uteliv 
Aktivitetsdager i friluft for tidligere 
rusmisbrukere. Prosjektet har vært 
et samarbeid mellom DOT, NJFF 
Buskerud, Kirkens Bymisjon og 
Senter for rusforebygging.  

Aktiviteter har vært turer med bål, 
matlaging, fisking, padling og 
hundekjøring, samt trugeturer og 
turer i juv. 
DOT, NJFF og Oslofjordens friluftsråd 
organiserte aktivitetsdagene, stilte 
med 1-2 turledere, utstyr og mat 
som skulle til for å gjennomføre 
dagene. 

Deltakerne med miljøterapeuter kom 
fra Senter for rusforebygging 
(kommunalt) og Kirkens Bymisjon. De 
ordnet med transport til aktiviteten. 
Det var 10-20 deltakere hver gang. Vi 
satte et tak på 20 deltakere. Det var 
et krav at deltakerne skulle være 
rusfrie når de var med på turene. 

Ved prosjektslutt gikk 
friluftslivsorganisasjonene over til å 
ta en mer rådgivende rolle. De 
hjelper nå Kirkens Bymisjon med å 
legge opp aktivitetene og låner dem 
utstyr. Deltakerne oppfordres også til 
å være med i de ordinære 
aktivitetene i friluftsorganisasjonene. 
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over grupper med særlige behov, kontakt med viktige 

målgrupper, økonomi til å iverksette tiltak. 

Friluftslivsorganisasjonene har aktivitetskompetanse, 

lavterskel aktiviteter, kjennskap til lokalt turterreng, en 

mindre stigmatiserende ramme for aktivitet og tilgang 

på dugnadsinnsats. Dette dannet utgangspunkt for en 

samarbeidsplattform.  

 Samarbeidsformene har vært både av formell og 

uformell karakter. Aktiv i friluft har vært deltakende i 

påvirkningsarbeid i planprosesser i kommunen. 

Eksempler er rullering av handlingsplan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv i Drammen og Regionalplan 

for folkehelse i Rogaland fylkeskommune. I Haugesund 

inviterte kommunen prosjektleder for Aktiv i friluft med 

i forarbeidet til oppstart av en frisklivssentral. I 

Drammen samarbeidet Turistforeningen og kommunen 

om utvikling av friluftsområdet Blektjern. Supplement til 

driftsoppgaver i kommunen gjennom aktivisering av 

utsatte grupper innen rus, psykiatri og 

funksjonsnedsettelser har også vært et viktig 

innsatsområde. Friluftsorganisasjonene har også 

overført aktivitetskompetanse gjennom kursing og 

veiledning.  

Å legge til rette for et godt samarbeidsklima fra starten 

av er avgjørende. I de konkrete samarbeidsoppgavene 

må partene ha avklart hvorfor en bør samarbeide, og ha 

en felles forståelse for at samarbeidet gir en gevinst for 

begge parter. Å anse hverandre som likeverdige parter, 

se muligheten i forskjelligheten, vise respekt for 

hverandre og jobbe mot et felles mål er verdifulle 

erfaringer vi har fått bekreftet i prosjektperioden. 

Vi opplevde at samarbeid var personavhengig. Fant vi 

nøkkelpersoner som var involvert og engasjert, var det 

sjanse for et fruktbart og positivt samarbeid. Det er 

avgjørende at alle parter har entusiasme for det vi skal 

samarbeide om. Å bruke tid på å finne de rette 

personene er en anbefalt strategi for å lykkes så vel på 

det administrative som operative nivå.  

 

“Bli med på tur” 
Turgrupper for voksne inaktive. 

Haugesund Turistforening har drevet 

aktiviteten, noen ganger i samarbeid 

med Røde Kors, Kajakklubben og 

Orienteringsgruppa. Rekruttering via 

Haugesund Kommune, NAV, leger, 

fysioterapeut og 

bedriftshelsetjeneste.  

Det har vært arrangert en 

formiddagstur og en ettermiddagstur 

gjennom hele året, bortsett fra i 

ferier. Hovedfokus har vært å få 

inaktive ut på tur i nærmiljøet, og det 

har vært turer i mange ulike områder 

i Haugesund. Det har alltid vært med 

2 frivillige turledere, og 

deltakerantallet har vært opp mot 20 

deltakere pr tur. I løpet av turen har 

det alltid vært lagt opp til en pause 

der det sosiale får plass. 

Det er en ansatt som har koordinert 
turene, fulgt opp deltakerne ved å 
sende SMS som påminnelse i forkant 
av hver tur. 

Tiltaket videreføres etter 
prosjektperioden. 
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I første fase av prosjektet ble lokal styringsgruppe etablert 

på grunnlag av stillingstittel (Drammen). Om 

gruppemedlemmet var interessert i temaet, motivert for 

å delta i gruppen var ikke tematisert på forhånd. Dette 

gav en gruppe med et flertall av gruppemedlemmer som 

ikke var opptatt av oppgaven. Ny gruppe ble opprettet 

med folk som var engasjert, og det var først ved denne 

endringen at ting begynte å skje. Styringsgruppen i 

Haugesund ble etablert med engasjerte medlemmer fra 

de ulike foreningene. Dette fungerte heller ikke særlig 

godt da medlemmene lett ble for engasjert i sine egne 

aktiviteter. Det måtte letes etter gruppemedlemmer som 

tenkte mer helhetlig. Da fungerte styringsgruppen bedre.  

 

Det kan være enighet på nasjonalt nivå i organisasjonene 

og på toppnivå i kommunene om samarbeid og målene. 

Imidlertid er det ofte stor avstand til de som faktisk skal 

stå for samarbeidet og få det til å fungere. Da prosjektet 

startet, var friluftsorganisasjonene nasjonalt enig om å 

samarbeide gjennom prosjektet. Lokallagene kunne ha 

andre prioriteringer og/eller agendaer, som at de ikke 

hadde kapasitet og ikke ønsket å samarbeide om 

folkehelse. 

I prosjektperioden fikk allikevel flere av organisasjonene 

oppleve fordelene ved samarbeid, både med kommunale 

aktører og andre frivillige organisasjoner. De som fikk 

erfare/oppleve dette, uttalte at dette er noe de vil ha mer 

av.  

Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen  

Frivillighetens intensjon og mål i samarbeidet har vært at 

friluftsorganisasjonene skal utvikle varierte 

lavterskelaktiviteter og tilrettelegge for aktivitet. 

Kommunens oppgave har i hovedsak vært å legge til rette 

for at organisasjonene skal få til dette, formidle 

informasjon om de forskjellige målgruppenes behov og å 

rekruttere deltakere, slik som i tiltaket «Uteliv». Denne 

- Samarbeid om rekruttering og turledere fra flere 
kulturer er et suksesskriterium. 

 

Røde Kors Friluft 
Aktiviteter i friluft for ungdom 
mellom 13 og 16 år, drevet av 
Haugesund Røde Kors. Noen ganger 
har det vært et samarbeid med 
Haugesund Turistforening, 
Kajakklubben og Orienteringsgruppa.  

Rekruttering har i hovedsak vært 
gjennom kontakt med 
ungdomsskoler og annonser.  

Aktivitetene er ukentlige, og har 
variert fra fisketurer, padling, 
overnattingsturer og førstehjelp.  

Aktivitetene foregår gjennom hele 
året, bortsett fra i ferier.  

Målgruppen er ungdom som faller 
utenfor andre aktiviteter, og det er 
både norske og flerkulturelle 
deltakere.  

Aktivitetene blir drevet av frivillige, 
og det er ansatte som har koordinert 
aktiviteten. 

Aktiviteten støttes av kommunen og 
vil videreføres så lenge det er 
deltakere. 
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aktiviteten var for tidligere rusmisbrukere. Her gikk Turistforeningen, Buskerud Jeger og 

fiskerforening sammen om å arrangere aktivitetene, mens Kirkens Bymisjon (KB) og det 

kommunale Senter for rusforebygging (SFR) sørget for rekruttering av deltakere. KB og SFR 

sørget også for ledsagere til sine brukere og transport.  

Aktiv i friluft har brukt folkehelseloven aktivt som døråpner inn i kommunen. Forespørsel om 

samarbeid ble rettet mot det tjenesteytende nivået i kommunen: Frisklivssentral, NAV, 

Helseavdelingen, Vei, natur, idrett, Kultur, Rådet for funksjonshemmede og Senter for 

rusforebygging. Vi tok også kontakt med private bedriftshelsetjenestebedrifter. Vi opplevde 

at det var tidlig for kommunen siden implementering av folkehelseloven og 

samhandlingsreformen var i en tidlig fase.  

NAV var fra prosjektets oppstart definert som sentral samarbeidspartner. Vi hadde flere 

møter med NAV der vi med stor entusiasme ble enige om at deres brukere kunne være med 

på våre aktiviteter eller ha frivilligheten som arena for arbeidstrening. Det viste seg 

imidlertid at NAV i liten grad bidro til rekruttering, bl.a. begrunnet i deres 

personvernpolitikk. Én NAV-bruker ble med i en turgruppe. Vedkommende har senere fått 

arbeid, og NAV mener at turgruppa har vært med på å gi vedkommende et ekstra puff. 

Opplevelsen av mestring i en sosial sammenheng var også positivt for brukeren, og han er 

fortsatt med i turgruppa, selv etter at han har fått jobb. 

Frisklivssentralen har vært en annen naturlig samarbeidspartner. I Haugesund har de ennå 

ingen frisklivssentral, men planen er å komme i gang ganske snart. Prosjektleder for Aktiv i 

friluft er tatt med i planleggingsprosessen som representant for frivillig sektor. I Drammen 

har frisklivssentralen særlig vært en faglig ressurs for prosjektet. Frisklivssentralen har 

kompetanse på inaktive og har bidratt i planlegging og oppstart av lavterskelaktiviteter, 

f.eks. Turgruppe for kvinner. Imidlertid erfarer vi at deltakerne ved frisklivssentralen i liten 

grad kommer over i ordinære aktiviteter hos friluftslivsorganisasjonene. Vi vet av tidligere 

erfaringer at slike overgangsfaser er sårbare, og at skrittet inn i organiserte aktiviteter er 

vanskelig å ta.   

For friluftsorganisasjonene har det vært viktig å vise at vi har noe verdifullt å tilby som 

samarbeidspartnere, og at aktivitetene i seg selv er gode virkemidler.  Å synliggjøre 

organisasjonens kompetanse innenfor tilrettelegging av friluftsaktiviteter har også vært et 

mål og har hatt betydning for samarbeidet. 

Det ble etter hvert opprettet en formell møteplass via de lokale styringsgruppene, der 

frivilligheten, kommunen og fylkeskommunen var representert. De lokale styringsgruppene 

ble en møteplass mellom sektorene og et utvalg av foreningene. Møtene ble en arena som 

gav mulighet til involvering og deltakelse på tvers av sektorene. Videre ble møtene en 

- Det er avgjørende at kommunen deltar med penger og personell i 
aktiviteter for ressurskrevende grupper 
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sentral arena for å få fram kunnskap om kommunal organisering, om det frivillige apparatet 

og utveksling av ideer om hvordan ta i bruk ressursene og mulighetene i frivilligheten. 

En annen møteplass som ble skapt, var en fellessamling for lag og foreninger. Her ble 

metoden «Open Space» benyttet. Open Space er en måte å organisere gruppearbeid på. 

Samtaler skal ha form som ”pausesamtaler”, det er ofte i pausene at de mest kreative 

løsningene skapes. Konkret ble det opprettet kontakt mellom NAV og Røde Kors, for å 

samarbeid om aktiviteter for flyktninger. Det opplevdes som nyttig for alle som var til stede, 

og det ble lettere å invitere til mer samarbeid etterpå. Det ble knyttet nye kontakter 

organisasjonene imellom.  

I oppstarten av prosjektet var det for få møteplasser mellom sektorene. I dag opplever de 

som har vært involvert i prosjektet, at møteplassene i større grad finnes. Dette har gjort det 

videre samarbeidet enklere. Fra å være et initiativ bare fra frivillighetens side opplever vi nå 

at kommunen kommer til oss med forslag.  

 

I oppstartfasen hadde vi fokus på hvordan vi rent praktisk skulle samarbeide. Vi brukte tid på 

å avklare følgende: 

 Hva er det hensiktsmessig å samarbeide om? 

 Hva er viktig for å få det til? 

 Hvem gjør hva? 

 Hvordan skal arbeidsfordeling mellom kommune og frivillig sektor i 

folkehelsearbeidet være? 

 Hva er frivillighetens rolle i samarbeidet? 

 Hva er kommunens rolle i samarbeidet? 

Debatten om hvilken rolle frivillig sektor skal ha i folkehelsearbeidet ble løftet opp. Her kom 

spørsmål om hvilket ansvar og plikter kommunen har i folkehelsearbeidet. Et sentralt 

spørsmål for Aktiv i friluft ble etter hvert: Hva kan og ønsker friluftsorganisasjonene å bidra 

med i folkehelsearbeid? 

I Haugesund og Drammen har flere av friluftsorganisasjonene erfaring med å ha aktiviteter 

for deltakere med spesielle behov. Våre tilbud må ikke være en erstatning for et kommunalt 

ansvar, men et supplement. Aktiv i friluft konkluderte med at vi skulle ha kompetanse på 

aktiviteter og friluftsliv, mens det var deltakernes og kommunenes ansvar å sørge for at de 

var i stand til å være med på aktivitetene, f.eks. ved å ha med ledsagere der det var behov 

for det. Den frivillige skal ikke pålegges mer arbeid enn det som er tilrådelig.  Frivillige skal 

heller ikke være miljøterapeuter, spesialister på diagnoser eller spesielle behov. De skal ha 

ansvar for aktiviteten. 
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Den ansatte i kommunen som påtok seg en koordinatorrolle, ble 

en viktig aktør i prosjektet. Vedkommende sørget for å fremme 

lokal koordinering, invitere inn i nettverk og bidra i 

forankringsarbeidet. Vi avdekket et behov for koordinering av 

samarbeidet mellom frivillighet og offentlig forvaltning. 

Frivilligheten opplever til tider at kommunen ikke har oversikt 

over hva som finnes av tilbud. Noen ganger oppleves også at 

kommunen starter opp aktiviteter som allerede har pågått i 

mange år i regi av frivillige. Dette skaper grobunn for unødig 

konflikt.  

Når to ulike sektorer møtes, møtes også to forskjellige kulturer. 

En utfordring var offentlig forvaltning og frivillighetens forhold 

til tid. Kommunale beslutninger tar tid, og det frivillige tar seg 

ikke alltid tid til å vente på lange formelle beslutningsprosesser. 

Da dør gnisten ut, eller organisasjonen har ikke ressurser til å 

vente. Her er et beskrivende eksempel: Lokal prosjektleder var 

høsten 2011 sammen med koordinator fra kommunen på et 

Kurs om finansieringskilder. Begge ble inspirert og ønsket å 

arrangere et slikt kurs for aktører i Aktiv i friluft. Koordinator 

mente kurset burde holdes høsten året etter for å få med alle 

aktuelle parter. Prosjektleder i Aktiv i friluft så for seg å holde 

kurset rett over nyttår for å rekke en del viktige søknadsfrister.  

 

Samarbeidsavtaler 

I prosjektperioden har det vært inngått avtaler for å formalisere samarbeidet og gjøre det 

forpliktende. Et eksempel er avtalen mellom Drammen kommune og Drammens og Oplands 

Turistforening (DOT) om Blektjern friluftspark. Her ble partene enige om at DOT skulle 

gjennomføre oppussing av hytte, oppføring av gapahuk og lavvoer, samt stå for driften av 

stedet. Drammen kommune skulle stå som eier av hytta, bekoste deler av oppussingen og 

sørge for å holde området rent. Et annet eksempel er en avtale mellom frisklivssentralen og 

Aktiv i friluft, der prosjektleder skulle produsere en månedlig oversikt over 

friluftsaktivitetene med lav terskel som fantes i distriktet. Kommunen skulle distribuere 

oversikten til sine aktuelle virksomheter. Tanken var at dette ville gi de kommunale 

virksomhetene enkel og utfyllende informasjon slik at deres brukere lettere kunne benytte 

seg av aktivitetene.  

Imidlertid erfarer vi at alle avtaler må følges opp for at de skal ha en verdi. Formalisering 

alene sikrer hverken samarbeid eller kvaliteten og resultatet i samarbeidet. 

Suksessfaktorer for 
samarbeid med 
frivilligheten 

 

Frivillig organisasjon bidrar ut fra 
egen kjerneaktivitet og sine 
ressurser. 

Gode møteplasser for dialog mellom 
kommunen og frivilligheten. 

Stillingsressurs i frivilligheten til 
organisering og koordinering. 

Forutsigbarhet i ressurstilgang. 

Kommunen må ha ansatte, med 
ansvar for å pleie å ivareta 
frivilligheten. 

Kompensasjon for utført arbeid på 
dagtid. 
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Erfaringer viser også at kommunen bør ha en 

frivillighetspolitikk som gir kommunens ledelse og ansatte 

kunnskap om frivillig sektor. De bør vite hva frivilligheten 

kan og ønsker å tilby. Utsagn fra sentrale fagpersoner i 

våre pilotkommuner; ”Vi burde hatt opplæringsdager – 

med tema som: hva kjennetegner frivillig sektor, hvordan 

etablere formelle møteplasser og hvordan samarbeide 

med frivillig sektor”. 

Fra oppstarten av Aktiv i friluft til nå har det skjedd 

vesentlige endringer i hvordan vi blir tatt imot og invitert 

inn i samarbeid med kommunen. I begynnelsen opplevde 

vi at vi som frivillig sektor banket på døren til kommunen 

med ønske om samarbeid. Kommunen var noe nølende og 

hadde kanskje ikke tillit til at de ville få noe ut av det. Vår 

erfaring var at det å gå utover ”typisk daglig drift” ble 

nedprioritert, og samarbeid ble valgt bort. Begrunnelsen 

fra kommunen var gjerne knappe ressurser og stramme 

rammer. Nå ved prosjektets slutt derimot opplever vi at vi 

blir regnet med og tatt med på råd bl.a. i planarbeid. 

Videre ser vi at noen sektorer i kommunen tar kontakt for 

spesifikke tiltak vi kan samarbeid om, f.eks. Naturgøy i 

Haugesund. 

 

Samarbeid innad i frivillig sektor 

Alle friluftsorganisasjonene ble invitert inn ved oppstarten 

av prosjektet. Målet var å bygge bro mellom ulike lokale 

organisasjonene og etablere et nettverk for samarbeid. 

Seks av de 15 friluftsorganisasjonene og tre eksterne 

organisasjoner har vært involvert i prosjektet.  

Vi startet opp med intensjonen om at 

friluftsorganisasjonene skulle gå sammen om å arrangere 

aktiviteter for å bidra i folkehelsearbeidet. Tanken var at 

felles rekruttering og muligheten til å tilby allsidige 

aktiviteter ville bli lettere når flere av organisasjonene 

kunne bidra med folk, utstyr og kunnskap. Dette viste seg 

imidlertid vanskelig i praksis. En del foreninger er 

opphengt i tradisjonell tenkning om hvilke aktiviteter de 

skal tilby og hvordan. Det finnes også frykt for 

konkurranse og å miste ledere og deltakere over til andre 

 

Ung intro 
Prosjektet startet i Turistforeningen 
som et “segregert” friluftstilbud til 
en gruppe enslige mindreårige 
flyktninger fra 
Introduksjonssenteret i Drammen. 
De møttes en gang i uken for å gå 
tur i nærområdet eller gjøre andre 
friluftsaktiviteter. Turlederne var 
enten etnisk norske eller hadde 
flerkulturell bakgrunn. Ganske tidlig 
begynte deltakerne å etterspørre 
kontakt med andre ungdommer. 
Det førte til at Turistforeningen 
heller senket terskelen på noen av 
sine ungdomsaktiviteter og 
inviterte Ung Intro-deltakerne inn i 
disse. I tillegg ble de med på et 
etablert fotballtilbud hos Røde 
Kors.  

En følge av Ung Intro er at DNT Ung 
Drammen nå har tre 
styremedlemmer med flerkulturell 
bakgrunn. 

Vi møtte imidlertid en del 
utfordringer. Mange flerkulturelle 
har lite kunnskap om 
friluftsaktiviteter. Vi hadde tilfeller 
da de møtte opp på aktiviteter som 
de ikke hadde ferdigheter og utstyr 
til å gjennomføre.  

En idé for videre arbeid med denne 
målgruppa er å utvikle et kurs i 
friluftsliv for flerkulturell og etnisk 
norsk ungdom som gjør dem i 
stand til å være med på flere av 
aktivitetene. 
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aktiviteter. Tanken på å skulle være en lokal folkehelse-

aktør har vært ny for mange, selv om de i alle år har 

skapt helsebringende aktiviteter. En viktig faktor var 

også at prosjektets målgrupper var vanskelige å 

rekruttere og krevende å tilby aktiviteter til. Det har i 

praksis vært vanskelig å involvere organisasjoner som 

ikke har egne ansatte lokalt. Mange mindre 

organisasjoner er positive til å være med og bidra, men 

når det kommer til utføring, skorter det ofte på 

kapasiteten til å ta på seg administrative oppgaver. Å 

tenke samarbeid har derfor tatt tid, og mottakelsen på 

lokalt plan har vært varierende. 

I kommunene er det få tradisjonelle møteplasser 

mellom organisasjonene. Aktiv i friluft opplever at de 

som ikke har en administrasjon med ansatte, i liten grad 

hadde mulighet til å involvere seg i prosjektet. Mange 

lokale foreninger drives utelukkende på dugnad, eller 

har én ansatt i en liten stilling. Mange prosjekter, også 

Aktiv i friluft, medfører en god del byråkratiske 

oppgaver og rutinearbeid som økonomistyring, 

rapportskriving og å holde kontakten i samarbeidet. 

Dette er oppgaver de fleste frivillige ønsker å slippe. 

Videre uttrykker noen organisasjoner liten interesse 

eller usikkerhet overfor nye målgrupper. Det krever tid 

og ressurser å gjøre noe nytt, ikke minst når det gjelder 

å skaffe frivillige til aktiviteter for nye målgrupper.  

Uansett har vi erfart at det er mange måter å være med 

i et samarbeid på. Vi har sett verdien av at hver og en 

organisasjon får delta på sin måte, med sine 

forutsetninger. En mindre organisasjon kan velge å 

bidra med en aktivitet, utstyr eller ledere, mens en 

annen organisasjon med ansatte drifter og organiserer 

det hele. Eksempler på dette er:  

 

 «Friluftsliv for alle» i Haugesund. Her er 

Orienteringsgruppa og Jeger- og Fiskerforbundet 

med når de har kapasitet, mens Turistforeningen 

har ansvar for administrasjon, organisering og 

rekruttering, i tillegg til å bidra med aktiviteter.  

 

 

Friluftsliv for alle  
- psykisk helse 
 

Et samarbeid mellom 
Turistforeningen og 
psykiatritjenesten i Haugesund.  

Annen hver mandag formiddag stiller 
frivillige fra Turistforeningen som 
turledere, og tar deltakerne med på 
tur i Djupadalen. Målet er å få flest 
av turene ute i terrenget. 

De frivillige turlederne er trygge å gå 
på tur sammen med. Og bidrar med 
historier fra område.  

Det kommer deltakere fra flere 
kommuner på disse turene. Det kan 
være opptil 26 deltakere.  

Turene avsluttes alltid med kaffe og 
mat laget på bål. Dette er et tilbud 
som psykiatritjenesten setter stor 
pris på, og det har blitt uttrykt at det 
er det meste vellykkede aktiviteten 
de har vært med på.  

Pensjonistene som er turledere er 
trygge å gå på tur med, og de 
forteller mange interessante 
historier om områdene de går tur i. 
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 Blektjern friluftspark i Drammen. Turistforeningen 

har driftet prosjektet med bl.a. prosjektering, 

kontakt med samarbeidspartnere, oppussing av 

hytte, bygging av gapahuk og lavvo og innkjøp av 

utstyr. Andre organisasjoner som 4H, 

Sportsfiskerforeningen, og Speideren har kommet 

med innspill til utforming og forslag til bruk av 

området. Sportsfiskerforeningen har sørget for 

kultivering av fisk i tjernet, mens 4H har hatt et 

arrangement der og skaffet midler til en av 

lavvoene.  

Det ble også opprettet kontakt med andre typer 

frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, 

minoritetsråd og interesseorganisasjoner for 

målgruppene. De jobber i tett kontakt med de som var 

uttalt som målgruppene i prosjektet. Hensikten med 

samarbeid med disse aktørene var i første rekke 

utvikling av aktivitetene (brukermedvirkning) og 

rekruttering av deltakere til aktivitetene. Her møtte vi 

stor vilje til samarbeid og kraft til å gjennomføre. De 

hadde brukergrupper med behov for tilrettelagte eller 

inkluderende aktiviteter, mens vi hadde behov for 

deltakere – en vinn-vinn-situasjon! Slike 

samarbeidskonstellasjoner vil være en del av framtiden. 

I slike prosjekter får hver organisasjon fokusere på hva 

de er best på, og konkurranseelementet mellom de 

deltagende organisasjonene er borte. Dette kan gi god 

gevinst for lokal forvaltning. Men å etablere slike 

samarbeidsnettverk tar tid, og forutsetter at 

organisasjonene prioriterer nettverksbygging og at en 

engasjert representant for kommunen bistår med 

dette. 

 

Samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (HD) 

Prosjektet ble opprinnelig initiert i samarbeid med HOD på politisk nivå. Den politiske 

interessen for et samarbeid ble opplevd meget positivt av friluftslivsorganisasjonene og 

skapte mye positiv energi og entusiasme. Da prosjektet ble overført fra HOD til HD, ble det 

skapt mye usikkerhet, særlig om videreføring av prosjektet. Det ble skapt et inntrykk av at 

dette var et prosjekt som HD egentlig ikke ville ha. Men i HD fikk prosjektet tilgang til dyktige 

 

Friluftsliv for alle 
Friluftsaktiviteter for 
utviklingshemmede. Annenhver uke 
samles opptil 100 deltakere til ulike 
friluftsaktiviteter i Djupadalen, 
Haugesunds friluftsområde. Det er 
aktiviteter som fiske, padling, 
hogging av ved, turer i terrenget, 
klatring, orientering. Som avslutning 
på aktivitetene er det alltid kaffe og 
mat laget på bål. Dette er et 
samarbeid mellom Haugesund 
Turistforening, Haugesund 
Kommune, Karmsund Videregående 
skole og Friluftsrådet Vest. 
Deltakerne kommer fra boliger, 
vernede bedrifter og skoler i 
området. Det kommer deltaker fra 
mange kommuner på Haugalandet. 
Det er mange frivillige med på dette 
tilbudet, og rekrutteringen av disse 
har vært veldig god. I tillegg er det 
også mange ledsagere med, både 
kommunalt ansatte og 
familie/venner. 

Prosjektet kom i gang ved hjelp av 
lokale entusiaster og vil videreføres. 
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veiledere og ressurser som aktivt bidro med 

konstruktive råd og innspill, både gjennom den sentrale 

styringsgruppen og ellers når det var behov for det. 

Den største utfordringen har vært de årlige 

tildelingsbrevene, som tok unødvendig lang tid å få på 

plass. Første året kom tildelingsbrevet utpå høsten, med 

et krav om å ha i gang aktiviteter før årsskiftet, ellers 

ville midler trekkes tilbake. Dette medførte stor fokus på 

iverksetting av aktivitet, på bekostning av nødvendig 

planlegging. I år to og tre kom tildelingsbrev først 

nærmere sommeren, og det var usikkerhet om hva som 

ville komme og beløpets størrelse. Dette medførte at 

enkelte aktiviteter måtte legges ned, og at vi mistet den 

viktigste innvandrerkonsulenten fordi vi ikke kunne 

garantere lønn. 

Fremtidige prosjekter vil gjennomføres i et samarbeid 

mellom frivillighet, kommune og fylkeskommune. Det vil 

være en stor fordel om det kan skapes økonomisk 

forutsigbarhet gjennom hele prosjektperioden.  

Det vil også være en styrke om HD legger et press på 

lokale og regionale aktører til å følge opp 

Folkehelselovens krav om samarbeid. HD har en tyngde 

og betydning i kommunene som kan være avgjørende 

for at prosjekter blir gjennomført. 
 

Samarbeid med fylkeskommunen 

Etter hvert kom også Buskerud fylkeskommune på 

banen, og ble en viktig faglig bidragsyter i prosjektet. 

Dette fikk god betydning for den lokale styringsgruppen. 

Fylkeskommunen har jamfør Folkehelseloven en viktig 

rolle å spille i det lokale folkehelsearbeidet. I Rogaland 

fikk vi ikke til dette samarbeidet på samme måte. 

Drammen er senter for Buskerud fylkeskommunes 

administrasjon. Men det er lang avstand både mentalt 

og i kilometer fra Haugesund til Stavanger. 

Fylkeskommunene er i liten grad på dagsorden når 

kommunene planlegger sitt arbeid. Dette vil 

forhåpentligvis bli bedre når loven etter hvert blir 

innarbeidet i daglig praksis både lokalt og regionalt. 

 

Turgruppe for 
kvinner 
Turgruppa har ukentlige turer for 
kvinner, på dagtid i nærområdet. 
Turene ledes både av etnisk norske 
og flerkulturelle turledere. Dette er 
et samarbeid mellom DOT, Fjell kirke, 
Frisklivssentralen og Buskerud 
Pakistanske kvinneforening. 
Diakonen i Fjell kirke drifter 
prosjektet. Hun har god kontakt i 
miljøet og flere rekrutteringsarenaer. 
Få kjenner til Turistforeningen i 
innvandringsbydelen på Fjell. 
Samarbeid er derfor særdeles viktig.  
 
Samarbeid om rekruttering og 
turledere fra flere kulturer er et 
suksesskriterium. Det er også viktig 
at det rekrutteres bredt og på flere 
arenaer (eks: en av turlederne er 
med på tyrkisk matkurs) og at det 
snakkes norsk på turene. 
Språktrening er for noen en ekstra 
“dimensjon” til tilbudet ved at 
kvinnene blir bedre i språket. 

For videre drift etter perioden er det 

helt avgjørende å videreføre 

samarbeid om å rekruttere 

deltakere.  
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Rekruttering  
 

Det ble jobbet med rekruttering på mange ulike måter i 

prosjektet. I starten la vi ned mye arbeid i å finne 

kanaler for å nå målgruppene. I tildelingsbrevet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet var spesifikke 

målgrupper uttalt: ungdom som faller utenfor ordinære 

aktivitetstilbud, mennesker med behov for aktivitet 

under rehabilitering eller behandling, 

funksjonshemmede/utviklingshemmede, flerkulturelle 

med behov for aktivitet og voksne med lavt 

aktivitetsnivå, med risiko for å utvikle et 

behandlingsbehov. Dette er målgrupper man vet det er 

tungt å rekruttere til ordinære aktiviteter.  

 

Rekruttering gjennom samarbeid 

Rekruttering gjennom samarbeid har basert seg på en 

rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunen og 

friluftsorganisasjonene. I hovedsak har den gått ut på at 

organisasjonene har sørget for aktiviteter som egner seg 

for målgruppen, mens forskjellige kommunale aktører 

har rekruttert til aktivitetene. Rekrutteringen kunne 

gjøres ved at helsepersonell, ansatte ved frisklivssentral 

eller saksbehandlere ved NAV rådet sine brukere til å 

delta på aktiviteter hos friluftsorganisasjonene. En mer 

direkte metode var at kommunale aktører tok med sine 

brukere på aktiviteter hos organisasjonene.  

En slags leverandørmodell er også prøvd ut. Den går ut 

på at organisasjonen tilbyr en tilrettelagt tjeneste til en 

definert gruppe. Deltakerne defineres av bestiller, som 

kan være kommunen. Leverandøren arbeider mot betaling, som dekker lønn for 

tjenesteyter. Friluftsorganisasjonene og kommunen skal utvikle på etterspørsel eller ha 

lavterskeltilbud i form av varierte fysiske friluftsaktiviteter som driftes i nærheten av der folk 

bor. Tiltakene er rettet mot den inaktive delen av befolkningen og skal motivere til en aktiv 

livsstil. Organisasjonene skal bidra til at målgruppen øker sin kunnskap og motivasjon til å 

delta i ulike friluftsaktiviteter, og bidra med sin kompetanse om friluftsliv.  

 

4H-dagen 

En åpen familiedag i Blektjern 
friluftspark med forskjellige 
aktiviteter som snekring av 
fuglekasser, natursti, matlaging på 
bål, framvisning av leir, 4H-leker 
(inkluderende gruppeleker for alle 
aldre), slakk line, ballspill, matauke 
og bruk av naturen, kanopadling 
m.m.  

Mange aktører stilte med aktiviteter: 
Turistforeningen, Røde Kors/RØFF, 
Frivilligsentralen på Fjell, OIKOS, Gaia 
Agenda (prosjekt Majoba – Mat og 
jord der du bor) og Hageselskapet, i 
tillegg til 4H. 

Det ble rekruttert aktivt i 
nærområdet, særlig på Fjell, som har 
en høy andel av flerkulturelle 
innbyggere. Rekrutteringen ble bl.a. 
gjort via Fjell barneskole, Fjell kirke, 
de forskjellige friluftsorganisasjonene 
og Røde Kors. 

4H har planer om at dette skal bli et 
årlig arrangement i Blektjern 
friluftspark. 

 

 

 

- Det er viktigere med engasjerte og helhetstenkende 
mennesker med kontakter i en styringsgruppe enn at de 
har formelle titler. 
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“Naturgøy” er et eksempel på rekruttering gjennom 

samarbeid som er skissert over. 

Folkehelsekoordinatoren i Haugesund kommune tok 

kontakt med Turistforeningen fordi de trengte et 

aktivitetstilbud til inaktive barn med risiko for å utvikle 

overvekt. Det ble etablert en arbeidsgruppe med 

representanter fra helsestasjonen og Turistforeningen. 

Det ble også tatt kontakt og invitert til samarbeid med 

de andre friluftsorganisasjonene. Turistforeningen 

drifter aktiviteten, Rogaland fylkeskommune og Aktiv i 

friluft har bidratt med midler til dette tiltaket. 

Haugesund Kommune ansatte to personer i 20 % stilling 

over 3 måneder. Formålet var først og fremst å lage en 

mal for hvordan en skulle tenke rekruttering av 

deltakere.  

Friluftsorganisasjonene, spesielt Turistforeningen, har 

utarbeidet noen aktiviteter som ligger tett opp mot 

helsetjenesten sine tiltak. Frisklivssentralen og 

Turistforeningen i Drammen har samarbeidet om å 

utarbeide tiltak som skal være ”trappetrinnet” ut mot 

ordinære tilbud i friluftsorganisasjonene. Overgangen 

fra å være en bruker av frisklivssentralen til å ta del i et 

ordinært aktivitetstilbud kan være et stort gap. Selv om 

Turistforeningen har et lavterskeltilbud, viser det seg at 

denne overgangen er sårbar. For å redusere sårbarheten 

vil de i Drammen prøve med aktivitetskontakter, for å gi 

aktuelle deltakere ”ei hånd å holde i” når de skal 

begynne på en ny aktivitet. Dette skal de i gang med i 

2013. 

I samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen har 

vi også prøvd ut at Friluftslivet bidrar med kompetanse 

inn i skole og barnehage, og på denne måten også 

rekruttert barn og foreldre inn i organisasjonene. 

 

Rekruttering gjennom naturmøteplasser 

Rekruttering til friluftsliv har også skjedd gjennom tilrettelegging av naturmøteplasser i 

nærmiljøet. Prosjektet har vært med på å utvikle Blektjern friluftspark i Drammen, skapt 

aktivitet i Djupadalen som er et sentralt område for nærfriluftsliv i Haugesund, og en 

naturmøteplass i Vikedal. Kommunen har bidratt med tilrettelegging av areal, enten på egen 

 

Naturgøy 
Et samarbeid mellom Haugesund 
Turistforening og Haugesund 
Kommune. Målgruppen er overvektig 
og inaktive barn sammen med 
foreldre og søsken. Disse blir 
rekruttert via skolehelsetjenesten. 
Aktivitetene foregår hver mandag 
ettermiddag, og blant aktivitetene er 
fikse, kajakkpadling, lek i 
klatrejungel, klatring. Hovedformålet 
er å vise hva som kan være gøy å få 
til ute i friluft, og foreldre er med for 
å vise også dem hva de kan finne på i 
fritiden. Det er også et mål å ha med 
ressurspersoner for å gjøre dette 
attraktivt for deltakerne. 

Denne aktiviteten er ansattstyrt, og 
det er alltid ansatte med på 
aktivitetene. I tillegg er frivillige med 
som hjelpere. 

Aktiviteten kommer til å drives 

videre. Andre kommuner allerede 

har vært i kontakt for å høre hvordan 

tilbudet fungerer. 
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hånd eller sammen med organisasjoner. Organisasjonene har sørget for aktiviteter i 

området.  

Brukerorientert rekruttering 

Brukerorientert rekruttering går ut på at initiativtaker gjør en forundersøkelse hos 

potensielle deltakere til en aktivitet. Man starter gjerne med definering av et geografisk 

område eller en brukergruppe man ønsker å komme i nærmere dialog med. Deretter 

gjennomføres en brukerundersøkelse hos valgte gruppe for å undersøke hva slags tiltak, 

aktiviteter, form og innhold som vil kunne aktivisere den utvalgte gruppe. På denne måten 

vil det i stor grad være potensielle deltakere som er med å legge forutsetningene for hva 

slags aktiviteter man skal ha, hvordan de skal gjennomføres, og hvordan den skal organiseres 

og drives. Denne modellen kan være særlig godt egnet der man er usikker på hva slags type 

aktiviteter som vil resultere i den ønskede deltakelsen (eksempelvis i flerkulturelle miljøer). 

Et eksempel på brukerorientert rekruttering er «Klart det går!» som er turer for personer 

med bevegelsesnedsettelser. Et annet eksempel er «Turgruppe for kvinner». I begge disse 

tiltakene er det etablert prosjektgrupper med medlemmer fra målgruppa. Prosjektgruppa 

har vært med å utforme tilbudet og å rekruttere til aktiviteten.  

 

Rekruttering gjennom informasjon  

Et klart budskap om en aktivitet eller arrangement spres ved hjelp av f.eks. brosjyrer, brev og 

e-post. Det benyttes i hovedsak trykksaker, i motsetning til dialog, i kontakten med 

potensielle deltakere. Eks: Vi fikk lagd en flott brosjyre på flere sider hos grafisk designer for 

“Klart det går!” (turer for personer med bevegelsesnedsettelser). Brosjyren ble delt ut i hele 

distriktet på legekontorer, fysikalske institutter o.l. Vi var også rundt og informerte om 

turene i fora der funksjonshemmede var samlet (i interesseorganisasjoner, Kommunalt råd 

for funksjonshemmede og kommunal slaggruppe).  

 

Rekruttering fra en person til en annen.  

Denne metoden foregår ved personlig kontakt, at en sier ”Kom og bli med!». Personen som 

inviterer med, kan være prosjektleder, turleder eller en deltaker. En deltaker som er 

fornøyd, kan rekruttere mange nye deltakere. Vi har en solskinnshistorie med Reidun. Hun 

har en kompleks sykehistorie og er mangeårig bruker av norsk helsevesen med 

sykehusinnleggelser, rehabiliteringsopphold og etter hvert liten motivasjon til å være i 

bevegelse. Hun deltok på tiltaket ”Bli med på tur” i Haugesund. Denne erfaringen gav henne 

et løft og motivasjon til å bli en fast deltaker. Hun har igjen bidratt til at flere i målgruppen er 

med på turene. 
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Erfaringer i rekrutteringsarbeidet. 

Det har vært tungt å rekruttere blant målgruppene. Helsedirektoratet hevder at halvparten 

av de 80 % potensielt aktive mangler motivasjon og tiltak til å bevege seg. Ansatte og de 

frivillige organisasjonene som har vært med i Aktiv i friluft, har uttrykt at det oppleves svært 

ressurskrevende å rekruttere fra inaktive grupper. De ser faren for at det arbeidet tar 

oppmerksomhet bort fra deres kjerneaktivitet og arbeidet med egne medlemmer. Dette kan 

i verste fall medføre demotivasjon og tap av frivillige ledere fra foreningene.  

Videre så vi at kommunen bør ha ansvaret for ekstra støtte til deltakere som trenger det. Det 

kunne være behov for ledsager, transport og annen tilrettelegging for at de skulle være med. 

Rekrutteringen blant mer sårbare grupper bør også gjøres i samarbeid med kommunen for 

ikke å brenne ut de frivillige organisasjonene.  

Med utgangspunkt i at fysisk aktivitet gjennom friluftsliv er bra for alle, kan det være en 

fordel å vurdere hvilke målgrupper vi henvender oss til, og hvor kreftene settes inn i 

rekrutteringsarbeidet. Eksempelvis innenfor rus og psykiatri treffer man mennesker som i 

mer eller mindre grad er i en vanskelig livssituasjon. Vi erfarer at flere av deltakerne ikke har 

forutsetninger for å delta på eksterne aktiviteter, selv om de har følge. Det er rett og slett for 

krevende å møte andre. I disse tilfellene handler det ikke om hvor godt tilbudet er, 

tilgjengelig informasjon eller motiverende miljøer. Videre kan det være et større 

rekrutteringspotensiale blant flyktninger som har fått oppholdstillatelse og venter på 

bostedsplassering, enn flyktninger som har fått avslag og venter på utsendelse fra landet. Å 

ha kunnskap om brukernes motivasjon oppleves for oss som sentralt i rekrutteringsarbeidet. 

For å beholde de rekrutterte deltakerne er det viktig å vite noe om motivasjonsfaktorer. Det 

å gjøre noe samme med andre, være i et felles hyggelig og inkluderende miljø, og å utføre 

fellesaktiviteter er viktig for motivasjonen. Evaluator Høyskolen i Vestfold (HiVe) har 

gjennomført dialogmøter med flere tur- og aktivitetsledere og deltakere på 

aktivitetstilbudene. Her er noen begrunnelser for at folk var med: 

 Hyggelig 

 Føler at jeg får omsorg 

 Det sosiale, ha noen å gå tur med og prate med 

 Rimelig å være med 

 Jeg blir i godt humør 

 Jeg blir kjent på nye steder 

Frisklivssentralen i Drammen ga oss en del innspill på motivasjonsfaktorer. I begynnelsen av 

prosjektet trodde vi at vi kom til å rekruttere mange deltakere fra frisklivssentralen. Dette 

var imidlertid ikke tilfelle. De ansatte gjorde oss oppmerksomme på hvor sårbare alle 

overganger er, f.eks. når en person skal inn i et nytt tilbud som en ny aktivitet. Gapet mellom 

frisklivssentralens aktivitet og ordinært tilbud i en friluftsorganisasjon oppleves for noen som 

for stort. Andre opplever det befriende å få være med på et “vanlig” tiltak utenfor den 

offentlige omsorgen. Et tiltak med utdanning av aktivitetskontakter er nå i oppstartfasen i 
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Drammen. Disse aktivitetskontaktene vil 

forhåpentligvis fungere som «en hånd å holde i» over i 

forskjellige aktivitetstilbud. Frisklivssentralen kom 

videre med innspill om at deres deltakere nok trengte 

ekstra detaljert informasjon om aktiviteten om hvor de 

skulle møte opp, hva de burde ha på seg, hvem som var 

turleder osv.  

Av både praktiske og personvernmessige hensyn har vi 

ikke oversikt over hvilke rekrutteringsmetoder som gir 

best uttelling. Imidlertid vet vi noe om at 

informasjonstiltakene har gitt få deltakere i forhold til 

ressurser brukt på tiltakene. Prosjektet så tidlig NAV 

som en naturlig kanal for rekruttering av deltakere. 

Men via informasjonsmøtene har samarbeidet gitt kun 

én deltaker. De ansatte hos NAV fortalte at de 

informerte om tiltaket, men at de ikke kunne pålegge 

brukerne å delta. Linken mellom 

friluftsorganisasjonene og NAVs brukere manglet. 

Det er sentralt at rekrutteringskanalene som NAV, 

Frisklivssentraler, Bedriftshelsetjenester ol. må ha nok 

kompetanse om aktivitetene de skal selge inn til 

potensielle deltakere. 

 
Kostnadseffektivitet 
Aktiv i friluft har data på at aktivitetene når ut til mennesker som har vært fysisk inaktive 

(Milepælsrapport I, HiVe 2011). Rapporten viste at tur- og aktivitetslederne, og også til dels 

deltakerne, mente at aktivitetene hadde fanget opp personer som i utgangspunktet var lite 

fysisk aktive, og alle var enig om at tilbudene var godt tilrettelagt for disse gruppene. 

Resultatet av Aktiv i frilufts to hele prosjektår er 21 forskjellige tiltak som gir økt aktivitet for 

hver av deltakerne. Dersom aktiviteten bidrar til varig forbedring i mosjonsvaner for noen av 

deltakerne, har man oppnådd en gevinst i folkehelseperspektivet.  

I tillegg er det gjort betydelige investeringer hos friluftsorganisasjonene i form av 

egenandeler og innsats som ikke er bokført i prosjektregnskapet. Et eksempel er 

egeninvesteringer i aktivitetsutstyr og materiell. Et annet er arbeidsinnsats som ikke 

kostnadsføres i prosjektet. Drammen har registrert 2058 dugnadstimer og Haugesund 2748 

på ett år (2011). Dersom vi opererer med tall som vi bruker overfor Kulturdepartementet, 

 

Røde Kors InnFRI 

Turgrupper for innvandrere. Dette er 
et samarbeid mellom NAV Flyktning, 
Læringssenter for innvandrere og 
Haugesund Røde Kors. Målet er å få 
flere innvandrer ut på tur. Det blir 
også arrangert familieaktiviteter som 
trekker mange deltakere. Disse har 
vært vel så populære som 
turaktivitetene. På fellessamlingene er 
hver måned det stor oppslutning. 

Prosjektet har fått annen finansiering 
og vil videreføres. 
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en verdi på 339,- pr time, utgjør dette arbeidet alene i verdi over 1,6 millioner kroner. 

Organisasjonene har med dette gjort en betydelig lokal egeninnsats i folkehelsearbeidet. 

Felles innsats i lokalmiljøet for folkehelse har også en viktig egenverdi. Tilleggsfinansiering 

fra sponsorer og bidrag fra kommunen er også vesentlige, men ikke bokført i 

prosjektregnskapet. For hver krone av HDs prosjektmidler som har gått til aktivitet, er det 

tilført minst to nye kroner av andre aktører i prosjektperioden. I tillegg kommer bidrag som 

tilføres prosjekter som videreføres etter 2012, og gevinstene som økt livskvalitet hos 

deltakere medføres. 

 

Hva har prosjektet gjort med 
organisasjonene? 
 

Prosjektet har vært med på å sette folkehelse og helsefremmende arbeid på agendaen i 

friluftslivsorganisasjonene. Lokalt i Haugesund gav prosjektet en erkjennelse av behov for 

flere frivillige. Og for å nå frivillige ble aktiviteten informert om både på årsmøte og ellers 

der det var naturlig. Fra før var det en komite i foreningen som jobbet spesielt i forhold til 

utviklingshemmede og psykisk helse. Denne komiteen ble utvidet, og fikk etter hvert nytt 

navn: Folkehelsekomiteen. Denne komiteen skal jobbe for at folkehelseperspektivet skal 

integreres i alle komiteer. Det var også viktig at styret i foreningen ble budbringere i dette, 

og at de vedtok det i sin handlingsplan at det skal satses på folkehelse lokalt. 

Det er et stort ønske om at de praktiske erfaringene kan videreformidles til andre foreninger 

og kommuner. Det er svært positivt at Direktoratet for naturforvaltning har sagt seg villige til 

å støtte dette arbeidet. 

 

De lokale aktivitetene 
Aktivitetene hadde som hovedformål å skape friluftstiltak som skulle stimulere nye grupper 

til å delta i aktivitet. Aktivitetene skulle gi deltakerne en god opplevelse av å bevege seg ute 

og i naturen, de skulle gi fellesskapsfølelse og opplevelse av mestring. For å få til dette ble 

personer fra de forskjellige målgruppene og personer som jobbet med målgruppene, tatt 

med i planleggingen.  

Det ble lagt vekt på å finne turledere og aktivitetsledere som var kunnskapsrike, engasjerte 

og gode til å gi deltakeren en god opplevelse av å være med, i noen tilfeller personer som 

selv var eller hadde vært en del av målgruppa.  
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Ganske tidlig i prosjektperioden kom diskusjonen opp om vi skulle satse på aktiviteter bare 

for enkelte målgrupper, såkalte særtiltak. Disse tiltakene var spesielt tilpasset de gitte 

målgruppene og nådde en nokså snever gruppe. Tiltakene ble igangsatt overfor sårbare 

grupper, f.eks. innen området rus og psykiatri. Mange av særtiltakene har utviklet seg til å bli 

et tilbud for alle. Vi har prøvd å inkludere flere utenfor den opprinnelige målgruppa, men 

beholdt den lave terskelen. Dette har vært vellykket i «Klart det går!». Tilbudet har vært 

annonsert som «turer for personer med bevegelsesnedsettelser» med bilde av en deltaker i 

rullestol. Vi så raskt at personer som har mindre «synlige» bevegelsesnedsettelser ikke 

identifiserte seg med gruppa. Vi har nå gått over til å si at «turene passer for alle som ikke 

ønsker å gå langt og bære tungt». 

Organisasjonene var også usikre på om de skulle ta på seg ansvaret for å aktivisere de 

svakeste. Det har etter hvert utviklet seg enighet om at særtiltak kan være uheldig og ikke-

inkluderende. Videre at den typen tiltak er sårbare siden de er avhengig av prosjektmidler. 

Samtidig har vi erfart at særtiltak gir gode opplevelser til mindre grupper av deltakere og 

frivillige. Eksempler på dette er Ung Intro, Uteliv, Naturgøy og Friluftsliv for alle.  

I planleggingen av aktivitetene var det først fokus på målgruppene og deres behov. Neste 

skritt var å finne ut hvem det kunne være hensiktsmessig å samarbeide med. Innhold i 

aktivitetene og stedsbestemmelse var neste punkt, før informasjonsarbeidet startet. En 

definering av hvem gjør hva og ressursspørsmålet ble drøftet, samt sikring av bærekraftighet 

i aktiviteten. Til slutt har aktivitetene vært gjenstand for kontinuerlig vurdering i forhold til 

innhold, rekrutteringspotensiale og bærekraftighet.  

En detaljert beskrivelse av ulike lokale tiltakene er beskrevet i vedlegget. 
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Konklusjon 
Aktiv i friluft har tatt initiativ til å samle kommunen og 

frivillige organisasjoner til å jobbe sammen om å bedre 

folkehelse gjennom fysisk aktivitet. Prosjektets sentrale 

oppgave har vært å ta kontakt med kommunene og 

friluftsorganisasjonene, bygge nettverk og skape og legge til 

rette for møteplasser for samarbeid. Dette arbeidet har 

bidratt til å se hverandre som samarbeidspartnere, og 

rekruttering av nye deltagere til friluftsaktiviteter. Prosjektet 

viser også de utfordringer en står overfor når ulike aktører 

med forskjellige kulturer og rammer skal jobbe mot et felles 

mål. Å legge til rette for samarbeid og jobbe sammen mot et 

felles mål tar tid, og resultatene har særlig vist seg i 

sluttfasen av prosjektperioden.  

Frivillig sektors initiativ til å skape et samarbeidsklima med 

kommunal forvaltning har vært krevende for 

organisasjonene. Vi konkluderer med at de lokale 

myndighetene bør være motoren og den lokale 

koordinatoren i dette utviklingsarbeidet. Prosjektet har sett 

fordelen av de skapte møteplassene og den koordinerende 

rollen ansatte i kommunen har bidratt med. En kommunal 

koordinatorstilling for å utnytte potensialet i samarbeid 

mellom sektorene hadde vært et nyttig bidrag. En slik stilling 

kunne også bidra til en mer helhetlig koordinering av behov 

for tiltak og en oversikt over hva som finnes i kommunens 

lokale lag og foreninger. Videre kan denne koordinatoren 

legge til rette for kontakt mellom lag og foreninger og sikre 

tilbud i bredden. 

I tillegg opplever vi at prosjektet har bidratt til økt bevissthet 

på helsefremmende arbeid i kommunen. Både 

administrasjon og politikere har fått bedre kjennskap til det 

som omhandler frivilligheten i folkehelseloven og 

samhandlingsreformen. 

Fysiske og organisatoriske møteplasser fremstår som 

vesentlig for å samhandle. Friluftsorganisasjonene og 

kommunen kunne sett på muligheten til å skape en 

møteplass som ivaretar friluftslivet som aktør inn i 

kommuneplanlegging og tiltak.  

Suksesskriterier: 
 Ansatt personell eller personer 

med tilsvarende kapasitet på 
frivillighet i organisasjonene. 
Det er vanskelig å koordinere 
ulike deltakerbehov på fritiden  
 

 God forankring hos alle 
involverte parter 
 

 Et tydelig kommunalt 
engasjement 

 
 Tydelig rolleavklaring 

 
 Kunnskap og forståelse for 

hverandres kultur 
 
 Bruke tid til å etablere 

kjennskap, nettverk og godt 
samarbeidsklima 

 
 Rette personer er viktigere enn 

titler 
 
 Styringsgruppedeltakere må ha 

mandat fra og påvirkningsevne i 
egen virksomhet 

 
 Fysiske møteplasser 

 
 Organisasjonene må gjøre mer 

av det de er best på, og 
begrense prosjekter utenfor 
kjernevirksomheten 

 
 Kommunen må evne å 

koordinere samarbeidet 
mellom kommune og frivillighet 
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Fylkeskommunen har bidratt med kompetanse inn i prosjektet. Fylkeskommunen kunne 

også bidratt med en klar oppfordring til kommunene om å legge til rette og utvikle et 

samarbeid med friluftsorganisasjonene. Fylkeskommunen kunne hatt en koordinerende rolle 

og invitert til fellesmøter for frivillig sektor.  

FRIFO kunne også jobbet enda mer med å fremme samarbeid mellom de forskjellige 

medlemsorganisasjonene. Å samle friluftsorganisasjonene og samarbeide om 

lavterskeltilbud har vært utfordrende. Frivillig sektor har ikke tradisjon for å samarbeide og 

mangler møteplasser og koordinering.  

Friluftsorganisasjonens kanskje største barriere for samarbeid i prosjektet har vært 

organisasjonenes ressurser til ansatte og administrasjon. Økonomiske bidrag til stillinger 

som fremmer langsiktighet og forutsigbarhet ville vært et viktig grep å ta. En ansatt kan ofte 

bety 20 nye frivillige til virksomheten. En stabil økonomisk støtte til organisasjonene for at 

de skal ha mulighet til bidra i folkehelsearbeidet og utvikle sin kjernevirksomhet, ville vært et 

tiltak. Forutsigbarhet er også et viktig moment. Det kan være uheldig for flere parter dersom 

tiltak kun blir iverksatt på grunn av tilgang til kortsiktige midler, dersom aktivitetene legges 

ned etter at prosjektperioden er over. 

Til tross for varierende bidrag og deltagelse fra de forskjellige friluftsorganisasjonene har 

prosjektet bidratt til å sette fysisk aktivitet inn i et folkehelse perspektiv på dagsorden og på 

den måten endret tankegang og fokus hos flere av organisasjonene. FRIFO har uttrykt at vi 

har vært gjennom et paradigmeskifte ved at friluftsorganisasjonene ser på 

folkehelsearbeidet som en viktig del av sitt arbeid. 

Prosjektet har fått erfaringer i å samarbeide med kommunen og andre for å aktivisere 

inaktive med friluftsliv som virkemiddel. En rapport fra HiVe viste til at aktivitetene hadde 

fanget opp personer som i utgangspunktet var lite fysisk aktive, og alle var enig om at 

tilbudene var godt tilrettelagt for disse gruppene. Tilbud og tiltak som driftes av 

friluftsorganisasjonene, vil i seg selv være kostnadsbesparende. Dersom aktiviteten bidrar til 

varig forbedring i mosjonsvaner for noen av deltakerne, har man oppnådd en gevinst i 

folkehelseperspektivet.  

Prosjektet har erfart betydningen av faste stillinger til organisering og koordinering av tiltak 

og samarbeid. De frivillige organisasjonene må også få gjøre ting med sin kompetanse som 

gir noe tilbake til dem selv. Samtidig må de oppleve at den innsatsen de gjør, gir noe tilbake 

til organisasjonen. I samarbeidet er det viktig at de frivillige ikke utnyttes av lokal forvaltning, 

ved at de erstatter offentlig virksomhet.  

 

- Norske kommuner generelt, er i liten grad fokusert på helsefremmende 
arbeid. Andre akutte omsorgsbehov er så store at å forebygge 
omsorgsbehov 10-20 år inn i fremtiden er ikke prioritert. Kommunene vil 
derfor ha behov for hjelp og støtte i år fremover dersom helsefremmende 
arbeid skal prioriteres lokalt 
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Vedlegg: 
 

Aktivitetsbeskrivelser fra Drammen: 
 

4H DAGEN 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og 
målgruppe 

4H-DAGEN 
4H Buskerud 
Aktivitetsdag for hele familien i Blektjern friluftspark. Aktiviteter som 
snekring av fuglekasser, natursti, matlaging på bål, framvisning av leir, 4H-
leker (inkluderende gruppeleker for alle aldre), slakk line, ballspill, matauk og 
bruk av naturen, kanopadling m.m. 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
4H 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Aktivitet. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
MED HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

4H Buskerud. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Disse organisasjonene stilte med aktiviteter: Turistforeningen, Røde 

Kors/RØFF, Frivilligsentralen på Fjell, OIKOS, Gaia Agenda (prosjekt Majoba – 

Mat og jord der du bor) og Hageselskapet 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Det ble rekruttert aktivt i nærområdet, særlig på Fjell, som har en høy andel 
av flerkulturelle innbyggere. Rekrutteringen ble bl.a. gjort via Fjell 
barneskole, Fjell kirke, de forskjellige friluftsorganisasjonene og Røde Kors. 
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
Blektjern friluftspark. 

Frivillighet og forankring 
4H-dagen markeres hvert år over hele landet. Med midler fra Aktiv i friluft 
ble det mulig å gjøre markeringen større ved å få med mange 
samarbeidspartnere og å rekruttere deltakere som ellers ikke ville kommet. 
 

Finansiering 
Fullfinansiert med midler fra Aktiv i friluft.  
 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Ansatt i 4H Buskerud planla og organiserte aktivitetsdagen. Det var særlig 
mye arbeid med å opprette samarbeid med flere organisasjoner og å 
rekruttere deltakere.  
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Frivillige 

Frivillige sto for gjennomføringen av selve dagen.  

Samarbeidspartnere 

Samarbeidspartnere stilte med sine kjerneaktiviteter. Noen av 

samarbeidspartnerne rekrutterte deltakere. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Samarbeidet med de andre organisasjonene som ble med. 
At det kom så mange barnefamilier fra nærområdet, og som antakeligvis ikke 
kjente 4H og de andre organisasjonene fra før av. 
 

Hva har ikke gått bra? 
 

Blir målgruppen nådd?  
Ja. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
4H har ikke mange frivillige i Drammen, så det er viktig at de som blir med, 
får oppgaver de trives med. Frivillige stiller opp på selve arrangementet for å 
drifte aktivitetene, men det er viktig at forarbeidet og etterarbeidet gjøres av 
ansatte (rekruttering, samarbeidsmøter, ev. rapportering, økonomistyring).  

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja. 4H har planer om at dette skal bli et årlig arrangement i Blektjern 
friluftspark. 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
Et slikt arrangement krever mye forarbeid som må gjøres av ansatte. 
Samarbeidet med organisasjonene er mer eller mindre etablert, og de vil 
antakelig stille neste gang. Men det må jobbes videre med rekruttering av 
deltakere. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
4H-dagen kommer nok til å bli arrangert, men for at 4H skal nå utover egne 
rekker og nå aktuelle målgrupper som barnefamilier på Fjell, kreves nok 
eksterne midler. 
Hva må til for at det skal skje? 
4H må søke prosjektmidler. 
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AKTIV MED KART 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og målgruppe 

AKTIV MED KART 
Buskerud Orienteringskrets 
O-poster satt ut i selve byen og helt bynære områder, 6 ulike 
kart/områder. 
Postene er ment for barn, barnefamilier og folk som ikke kan 
orientering fra før. Informasjon og kart kan lastes ned og skrives ut fra 
nettet.  
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
Buskerud Orienteringskrets. 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Begge deler både aktivitet og målgruppe. Aktiviteten ble lagt opp etter 

målgruppene. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER MED 
HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

Buskerud O-krets, sammen med IF  Sturla. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Søkte samarbeid med Turistforeningen for at deres turgrupper skulle 

bruke postene. Vi tror ikke turgruppene har benyttet opplegget. 

Frisklivssentralen i Drammen for rekruttering og bruk av postene. De 

har jevnlig benyttet tilbudet. Skolene som har sitt nærområde på 

kartene. 
 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Gjennom samarbeid med Frisklivssentralen der vi har informert om 
tilbudet til deres deltakere. Vi har også organisert eget opplegg for 
dem. 
Informasjon og kart er lagt ut på egen nettside, på O-kretsens 
hjemmeside og i lokalpressen. Kart og informasjon er trykket opp og 
lagt ut på biblioteket, Fysioteket, Idrettens Hus, Drammen Kommune, 
Drammensbadet og Turistforeningen. 
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
I selve bykjernen og helt bynære områder. 

Frivillighet og forankring 
Det har vært vanskelig å få frivillige til å drifte tilbudet, men 
vedlikehold er gjort av frivillige (IF Sturla)  
 

Finansiering 
Tiltaket har vært fullfinansiert gjennom Aktiv i friluft. Egen 
prosjektleder har vært ansatt, i tillegg til at annen ansatt i O-kretsen 
har hjulpet til med planlegging og organisering. 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Ansatt prosjektleder har planlagt, organisert og driftet tiltaket, 
sammen med ansatt i O-kretsen.  
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Frivillige 

All vedlikehold av poster (satt ut nye når de har blitt fjernet) er gjort av 

frivillige gjennom IF Sturla. 

Samarbeidspartnere 

Frisklivssentralen har brukt postene og informert om tilbudet. 

3-4 skoler har jevnlig benyttet opplegget. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
De som har brukt tilbudet, har vært veldig fornøyd, og vi har fått gode 
tilbakemeldinger. 
 

Hva har ikke gått bra? 
Det har vært tungt å rekruttere deltakere. 
Det har vært vanskelig å få en klubb til å drifte tiltaket. De har små 
ressurser, ingen ansatte  og drives bare av frivillige. 
 

Blir målgruppen nådd?  
Ja. Dette er et absolutt lavterskel tilbud som er lett å være med på. 
Informasjon er også lett tilgjengelig når man først blir klar over det. 
Frisklivssentralens deltakere som prøvde det, ble begeistret. 
Positive tilbakemeldinger også fra skolene. 
 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og 
holde på dem? 
Vi trenger flere frivillige som kan gjøre en innsats for å sette ut og 
vedlikeholde postene. Klubben som bidrar bør få en liten godtgjørelse 
for jobben. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja, hvis en klubb drifter tilbudet ved hjelp av frivillige. 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
Opplegget bør forenkles med færre områder, poster og kart. Dette for 
at det ikke skal bli så mye jobb med å «reparere» poster som er 
fjernet. 
Klubben bør få litt dugnadsbetaling. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Ved å få med en klubb som ansvarlig arrangør og kunne tilby noen 
dugnadsmidler til gjennomføring av aktiviteten.  
Hva må til for at det skal skje? 
O-kretsen og klubben må søke om tilgjengelige midler. O-kresen må 
bidra med støttefunksjoner. 

 

  



34 
 

BLEKTJERN 
 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og 
målgruppe 

BLEKTJERN FRILUFTSPARK 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT) 
Tilrettelegging av et bynært friluftsområde og oppussing av hytte i området. 
Området kan brukes av alle, men målgruppen er spesielt barn, unge og 
flerkulturelle i bydelene som er nærmest. 
Arbeidet har bestått i tilrettelegging av et bynært skogområde med hytte, 
tjern og turstier/skiløyper. Hytta er blitt pusset opp, gjort om til at grupper 
som klasser og barnehager kan ha samlinger og undervisning innendørs, det 
er satt opp toaletter, lavvoer og gapahuk, lagt ut badebrygge og kjøpt inn 
utstyr til diverse aktiviteter og leker. 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
Drammen kommune (Virksomhet Vei Natur Idrett) 
 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Aktivitet. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
MED HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

DOT i nært samarbeid med kommunen. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 
samarbeid? 
4H, NJFF Buskerud, skoler og barnehager i området, flerkulturelle 
interesseorganisasjonene og Fjell kirke har bidratt med ideer om innhold i 
friluftsparken - hva som skal til for at de skal bruke området. 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Skoler, barnehager, avlastningsboliger og turgrupper har begynt å bruke 
området, i tillegg til at private leier hele eller deler av anlegget til f.eks. 
barnebursdager. Rekruttering ved at vi har snakket om prosjektet i mange 
sammenhenger og til mange samarbeidspartnere og andre aktører. Det er 
lagt ut informasjon, også som nyhetssak, på våre hjemmesider. 
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
 

Frivillighet og forankring 
Prosjektering og en del av den «tyngre» gjennomføringen er gjort av ansatte, 
resten er gjort av frivillige. 
 

Finansiering 
Drammen kommune, Aktiv i friluft, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen 
og egne midler. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Se over. 

Frivillige 

Se over. 
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Samarbeidspartnere 

Se over. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
I Drammen anses dette som det mest vellykkede prosjektet i Aktiv i friluft 
med tanke på levedyktighet og langsiktighet, at det når mange og at det er 
lavterskel. På Blektjern har vi tilrettelagt for at enkeltpersoner, grupper og 
forskjellige aktører har lett tilgang til et område som inviterer til aktivitet. 
 

Hva har ikke gått bra? 
Ikke noe vi vet om. 

Blir målgruppen nådd?  
Ja. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Mange frivillige i DOT er interessert i å hjelpe til på Blektjern. Vi ønsker også 
å få med oss flere med flerkulturell bakgrunn.  
For å holde på de frivillige må vi sørge for at de får oppgaver de liker å gjøre, 
at de ikke føler seg utnyttet, og at de føler at de får noe igjen for å stille opp. 
Stort sett ønsker de å få noe sosialt ut av det. 
 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Hytta og området er allerede i bruk av private, bedrifter, skoleklasser, 
barnehager, turgrupper m.fl.  
 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
Vi vil jobbe videre med å gjøre friluftsparken kjent, også blant grupper som 
ikke kjenner området. Vi jobber med å få bydeler som Fjell, som har en høy 
andel av flerkulturelle, til å bruke området. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Det er satt en noe høyere pris for bedrifter og en lav pris for andre 
organisasjoner, skoler, barnehager o.l. Vi vil også søke midler når det blir 
nødvendig, enten for vedlikehold, innkjøp av utstyr eller utbedringer – samt 
til større arrangement. 
Hva må til for at det skal skje? 
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KLART DET GÅR! 
 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og 
målgruppe 

KLART DET GÅR! 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT). 
Månedlige søndagsturer i sommerhalvåret i nærområdet.  
Turene er tilrettelagt for personer med bevegelsesnedsettelser, men åpne 
for alle. Turene går på gode turveier –og stier i skog og mark. 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
DOT 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Målgruppa var først i fokus. Prosjektleder etablerte prosjektgruppe med 

medlemmer fra målgruppa, ledsagere og turledere. De planla turene 

sammen. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
MED HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

DOT.  

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 
samarbeid? 
Det ble ikke søkt samarbeid med andre organisasjoner om å drifte 
aktiviteten, men det har vært samarbeid med flere aktører for rekruttering 
(se under). 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Det ble trykket opp et flott turprogram som ble delt ut i DOTs butikk, i 
kommunen, på fysikalske institutt o.l. Turene ble publisert hos NHF, hos 
Ridderrennets venner, i lokalpresse og i medlemsblad. 
Prosjektleder har informert om tilbudet med lysbildepresentasjon hos 
interesseorganisasjoner (eks. MS-foreninger, ressursgruppe for slagpasienter, 
Rådet for funksjonshemmede og LHL), på fysikalske institutter, hos 
kommunen. 
Den mest vellykkede rekrutteringen har foregått ved direkte kontakt med 
folk ved at enten prosjektleder, turledere eller medlemmer av ressursgruppa 
har invitert med folk. Påminnelse med sms til tidligere deltakere har også 
fungert bra.  
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
Den har foregått i turområder i distriktet (Drammen, Lier, Nedre Eiker). 

Frivillighet og forankring 
Det har vært forholdsvis enkelt å finne turledere til turene. Mange av DOTs 
frivillige er interessert i å bidra for at målgrupper som har ekstra 
utfordringer, kommer seg ut på tur. 
DOT som forening har fokus på lavterskelaktiviteter for mange målgrupper, 
også de som tradisjonelt ikke har brukt Turistforeningens tilbud. 

Finansiering 
«Klart det går!» har vært fullfinansiert gjennom Aktiv i friluft. Det hadde en 
del utgifter i begynnelsen for å etablere tilbudet, utforme informasjon, finne 
frivillige og til rapportering. Etter hvert som de frivillige er på plass, koster 
det ikke mye for administrasjonen å drifte aktiviteten.  
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Det er mulig å søke annen finansiering for å drifte aktiviteter for målgruppen 
funksjonshemmede/bevegelseshemmede. 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Har stått for mesteparten av planlegging og organisering.  
Rekruttering av frivillige og deltakere. 
Økonomistyring. 
Oppfølging av frivillige. 
Utforming og «spredning» av informasjon (lysbildepresentasjon, 
brosjyre/turprogram). 

Frivillige 

Vært med i ressursgruppe, vært turledere, hjulpet til med å spre informasjon 

og invitere med aktuelle deltakere. 

Samarbeidspartnere 

Vi har ikke hatt noen samarbeidspartnere, bortsett fra dem vi har vært hos 

for å rekruttere deltakere.  

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Det har vært lett å rekruttere frivillige. Mange har lyst til å bidra overfor en 
«sårbar» målgruppe. 
Mange har vært interessert i å høre om tilbudet. 
Etter hvert har det begynt å komme mange deltakere på turene -  på den 
siste var det 27 personer med på tur – inkl. turledere og ledsagere. 

Hva har ikke gått bra? 
Det har vært tungt å rekruttere deltakere. På noen av turene kom det ingen. 

Blir målgruppen nådd?  
Ja. Og det som har vært positivt, er at flere «grupper» er med, både 
funksjonsfriske og funksjonshemmede.  

Er det nok frivillige som stiller opp, og hvordan holde på dem? 
Ja, mange ønsker å bidra (se over). De ønsker å bidra på selve turen, men 
ikke med organisering og «papirarbeid». 
Men det er viktig å følge dem opp og ikke pålegge dem oppgaver som 
oppleves som for krevende.  

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja. 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
Vi har valgt å gjøre tilbudet mer åpent, dvs. åpent for alle og tilpasset flere 
grupper. Det understrekes i programmet at alle skal kunne gjennomføre 
turen, også rullestolbrukere. Men fokus på at dette ikke er turer utelukkende 
for rullestolbrukere. 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Nå som tiltaket er etablert, er det ikke kostbart å drifte. Vi vil søke noen 
eksterne midler fra lokale stiftelser, men vil ikke være avhengig av disse for å 
at tilbudet skal leve videre.  
Hva må til for at det skal skje? 
Det er viktig at vi har frivillige turledere til planlegging og gjennomføring av 
turene. Ansatte i administrasjonen tar seg av alt «papirarbeidet».  
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TURGRUPPE FOR KVINNER 
 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og målgruppe 

TURGRUPPE FOR KVINNER 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT) 
Ukentlige turer i nærområdet for kvinner. Turene går på Fjell, en bydel der 
en stor andel av befolkningen har flerkulturell bakgrunn. Så målgruppen 
har særlig vært flerkulturelle kvinner. 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
Fjell kirke. 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Målgruppe. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER MED 
HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

Fjell kirke i tett samarbeid med DOT. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Det har vært samarbeid med Frisklivssentralen, Buskerud Pakistanske 

kvinneforening, Buskerud fylkeskommune, Ebru kvinneforening. 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Det har først og fremst vært rekruttert fra et innendørs treningstilbud for 
kvinner, som foregår i Fjell kirke. I tillegg har tilbudet vært gjort kjent hos 
samarbeidspartnerne. 
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
I et turområde på Fjell. Oppmøte ved Fjell kirke. 

Frivillighet og forankring 
Turene ledes av frivillige turledere.  
 

Finansiering 
Delfinansiert med midler fra Aktiv i friluft. Turgruppa er en del av 
prosjektet «Fjell i bevegelse» som får midler fra Fylkeskommunen. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Planlegging og organisering har vært gjort av ansatt prosjektleder 
(diakonen i Fjell kirke) med noe hjelp fra ansatt i DOTs administrasjon. 
 

Frivillige 

Turene ledes av frivillige. 

Samarbeidspartnere 

Se over. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Det er stor entusiasme for å samarbeide om å få et bedre friluftslivstilbud 
på Fjell. Mange forskjellige aktører er med i planlegging, organisering og 
rekruttering, men oppfølging har vært krevende 
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Hva har ikke gått bra? 
Rekruttering av deltakere går tungt, særlig i vinterhalvåret. Vi har ikke 
oppnådd målet på antall deltakere. 
 

Blir målgruppen nådd?  
Ja, men vi når ikke så mange. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde 
på dem? 
Vi trenger flere frivillige. Det er ganske stort frafall siden det ikke er så 
mange deltakere som møter opp. Da daler entusiasmen hos de frivillige. 
Det er viktig at de følges opp av de ansatte både ved at ansatte er med på 
noen av turene og at vi holder kontakten. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Usikkert. 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
Alle samarbeidspartnerne og de frivillige skal møtes og drøfte veien 
videre. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Vi trenger midler til å drifte prosjektet. Det må ansatte til for å organisere 
og rekruttere. 
Hva må til for at det skal skje? 
Vi må søke ytterligere midler. 
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UNG INTRO 
 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og 
målgruppe 

UNG INTRO 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT) 
Ukentlige friluftsaktiviteter for enslige mindreårige flyktninger. 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
Introduksjonssenteret. 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Målgruppe. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
MED HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

DOT. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

DOT har samarbeidet med Røde Kors for å gi deltakerne et mer variert tilbud. 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Tilbudet var for en «lukket» gruppe som allerede var etablert på 
Introduksjonssenteret. 
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
I turområder i Drammensdistriktet. 

Frivillighet og forankring 
Dette ble et særtilbud på siden av foreningens aktiviteter. DOT hadde ved 
oppstart av Ung Intro ingen etablert ungdomsgruppe å inkludere deltakerne 
(mindreårige enslige flyktninger) inn i.  

Finansiering 
Aktivitetene ble fullfinansiert av prosjektet. 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Ansatt prosjektleder i DOT sto for all organisering av aktiviteten og stilte som 
turleder på noen av turene. 
DOT betalte ungdom for å være turledere på turene. 
 

Frivillige 

Det ble ikke brukt frivillige. 

Samarbeidspartnere 

Introduksjonssenteret sørget for rekruttering. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Ganske tidlig begynte deltakerne å etterspørre kontakt med andre 
ungdommer. Prosjektleder fikk dem med på «ordinære» ungdomsaktiviteter 
i foreningen. Noen ganger ble det en stor suksess, andre ganger ikke (se 
under). DOT fikk erfaring med at de ikke ønsker å ha «segregerte» aktiviteter, 
men heller inkludere inn i de ordinære aktivitetene ved å senke terskelen på 
noen av dem. En tanke om å holde egne kurs i friluftsliv er også kommet ut 
av dette prosjektet. Slike kurs kan gjøre f.eks. flerkulturelle i stand til å være 
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med på de ordinære aktivitetene. 
En annen gledelig følge av Ung Intro er at DNT Ung Drammen nå har tre 
styremedlemmer med flerkulturell bakgrunn. 
 

Hva har ikke gått bra? 
I begynnelsen var Ung Intro et «segregert» tilbud til en liten gruppe. 
Prosjektleder tok deltakerne med på ordinære aktiviteter, men ofte manglet 
de både utstyr og ferdigheter som måtte til for å være med. Dette ble en 
ubehagelig situasjon både for flyktningene og for de øvrige deltakerne.  
 

Blir målgruppen nådd?  
Ja. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Det har vært vanskelig å rekruttere frivillige, så det ble benyttet betalte 
turledere. Vi så det som viktig at turlederne også var ungdom. Hvis de skal 
stille opp på dugnad, ønsker de at aktivitetene skal være spennende for dem 
selv også. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja. 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
DOT ønsker ikke å ha særaktiviteter for små grupper. De vil heller ha et mer 
variert tilbud som inkluderer flere. De er også i gang med å utvikle et 
grunnleggende friluftskurs, bl.a. for elever ved Introduksjonssenteret, slik at 
disse blir i stand til å være med på de ordinære aktivitetene. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Det er søkt midler for å utvikle og gjennomføre grunnleggende friluftskurs.  
Hva må til for at det skal skje? 
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UTELIV 
 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og 
målgruppe 

UTELIV 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT) 
Aktivitetsdager i friluft for tidligere rusmisbrukere. 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
DOT. 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Målgruppe. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
MED HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

DOT og Buskerud Jeger- og fiskerforening (NJFF). 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Ja, med Kirkens Bymisjon og Senter for rusforebygging (kommunalt). 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Dette har vært et lukket tilbud for brukere av Kirkens Bymisjon (KB) og 
Senter for rusforebygging (SFR). KB og SFR har sørget for rekruttering og 
kommet til aktiviteten med ledsagere (miljøterapeuter).  

Hvor har aktiviteten foregått?  
I turområder i distriktet, i skogen, langs Drammenselva og ved 
Drammensfjorden. 

Frivillighet og forankring 
Bare noen få frivillige har vært engasjert i dette tiltaket. Aktivitetene har 
stort sett vært driftet av ansatte i organisasjonene (DOT og NJFF). 
Tiltaket har ikke vært forankret i organisasjonene utover prosjektleder.  
 

Finansiering 
Har vært fullfinansiert med midler fra Aktiv i friluft.  
 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Ansatte i DOT og NJFF har planlagt, organisert og driftet aktivitetene, 
sammen med ansatte hos KB og SFR. 

Frivillige 

Én frivillig har vært med som turleder på et par av turene.  

Samarbeidspartnere 

KB og SFR har sørget for rekruttering/utvelgelse av deltakere, transport av 

deltakere og ledsagelse på aktivitetene.  

De har også vært med å planlegge turprogrammet og å evaluere tiltaket med 

jevne mellomrom. De har sørget for brukermedvirkning. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Friluftsorganisasjonene har kunnet bidra med det de kan best – å drifte 
friluftsaktiviteter – mens de andre aktørene har stått for rekrutteringen.  
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KB og SFR fikk gode friluftsaktiviteter til sine brukere uten å måtte arrangere 
det selv. DOT og NJFF fikk erfaring med en ny målgruppe og de fikk gjort sine 
tilbud kjent blant dem. 
DOT og NJFF ble synlige overfor nye samarbeidspartnere.  
 

Hva har ikke gått bra? 
Dette var et lukket tilbud for en helt konkret målgruppe og ble derfor 
sårbart. Da en av aktørene (SFR) trakk seg pga. at en av de ansatte sluttet, ble 
det få deltakere.  
 

Blir målgruppen nådd?  
Ja. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Vi har (nesten) ikke engasjert frivillige i dette prosjektet.  

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Nei, vi har avsluttet det i den formen det har vært.  
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
Det videreføres ved at DOT og NJFF hjelper Kirkens Bymisjon å planlegge 
friluftsaktiviteter og turer. De låner også utstyr når det trengs.  
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Den finansieres nå av Kirkens Bymisjon. 
Hva må til for at det skal skje? 
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UTESKOLE 
 

NAVN PÅ PROSJEKT 
PROSJEKTEIER 
Type aktivitet og målgruppe 

Uteskole 
NJFF Buskerud 
Gratis fiskedager for skoleklasser i 5.-9. trinn. Hver dag startet med en 
times teori i klasserommet hvor vi tok for oss folkehelse og friluftsliv, 
hvorfor det er viktig å være ute, bruk av fiskeutstyret, etikk og sporløs 
ferdsel, og sikkerhet på fiskeplassen. Deretter gikk eller syklet elevene til 
fiskeplassen. Resten av dagen ble brukt til aktivt fiske. Vi hadde med 
bærbar grill slik at elevene kunne få varmet maten sin, og kost seg på 
turen. 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ? 
NJFF Buskerud. 

Hva var først i fokus, aktivitet eller målgruppe? 
Det gikk hånd i hånd. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER MED 
HVEM? 

Hvem har driftet aktiviteten? 

NJFF Buskerud. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Nei. 

-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Hvordan har rekrutteringen foregått? 
Deltakerne ble rekruttert ved at vi sendte ut tilbudsbrev til aktuelle 
skoler. Vår erfaring er at tilbudsbrevet antakelig drukner i all annen 
kommunikasjon ved skolene, og at vi derfor må følge opp med 
telefonkontakt ved senere anledninger slik at vi får med flere skoler. 
 

Hvor har aktiviteten foregått?  
Langs Drammenselva, i gå- eller sykkelavstand fra skolene. 

Frivillighet og forankring 
Ingen frivillige har vært engasjert. Tiltaket var forankret i fylkesleddet i 
NJFF. 

Finansiering 
Fullfinansiert av Aktiv i friluft. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-HVEM GJØR HVA? 

Ansatte 
Ansatt i NJFF Buskerud planla, organiserte og driftet aktiviteten.  
 

Frivillige 

Ingen. 

Samarbeidspartnere 

Ingen, bortsett fra skolene. 



45 
 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Aktivitetene var svært populære hos elevene. Mange fikk oppleve å fiske 
for første gang. Lærere og skolenes ledelse var også begeistret for 
tiltaket. 
Det var mange gode dager hvor elever fikk flotte mestringsopplevelser 
knyttet til å kaste med fiskestang, og mange magiske øyeblikk når de fikk 
fisk. 
 

Hva har ikke gått bra? 
Vi fikk bare brukt 19 av 30 aktivitetsdager.  

Blir målgruppen nådd?  
Ja, man når alle elevene i den alderen. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og 
holde på dem? 
Ingen frivillige. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja, vi er i dialog med en skole om å fortsette samarbeidet for at skolen 
skal drive med mer friluftsliv i hverdagen. 
På hvilken måte? Er det nødvendig med noen endringer? 
I tillegg til å sende brev til skolene må vi ringe dem for å høre om de har 
fått invitasjonen. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk?  
Vi må søke om midler, i tillegg til at skolene betaler en egenandel. 
Hva må til for at det skal skje? 
 

 

ØVRIGE AKTIVITETER I DRAMMEN: 
 
Mandagsgruppen 
Mandagsgruppen var et aktivitetstiltak etter skoletid for 60 barn hver mandag på Fjell skole. Det var 
forskjellige aktiviteter som fotball, basketball, matlaging og friluftsliv. Barna kunne selv velge hvilken gruppe 
de skulle være på for et halvt år av gangen, og deltakelsen var frivillig. Ca. 15 barn hadde valgt friluftsgruppa, 
som hadde aktiviteter annenhver mandag. Turledere fra Turistforeningen og Buskerud Jeger og 
fiskerforening og en aktivitetsleder fra skolen hadde ansvar for friluftsgruppa. 
 
I tillegg ble det arrangert aktivitetsdager på Fjell for hele familien noen søndager i løpet av året. I 
sammenheng med dette prosjektet prøvde Turistforeningen å sette opp gratisbuss til Kom deg ut-dagen. 
Påmelding både til arrangementet og bussen gikk via skolen. Det ble en stor suksess. Over 100 personer fra 
Fjell, som ellers ikke ville vært med på Kom deg ut-dagen, ble med. Til sammen nådde vi ca. 370 personer 
med dette tiltaket i 2011.  
 
Tiltaket ble avsluttet høsten 2011 fordi tilbudet i regi av skolen ikke fortsatte. Fjell Barneskole meddelte at de 
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ikke fikk de økonomiske midlene de trengte for å fortsette. Imidlertid var dette tiltaket starten på et svært 
fruktbart samarbeid med Fjell skole. Resultatet har vært at vi har nådd hele familien til elevene ved skolen og 
at Turistforeningen og NJFF er blitt mer synlige på Fjell. 
 
Kveldsarrangement i forbindelse med Internasjonal uke (International Week for Global Understanding) 
Kveldstur for deltakere ved Internasjonal uke i Drammen, alder 14-20 år, pluss deres lærere og ledsagere. 
Turen gikk på beina fra Drammen sentrum, opp en lokalt kjent tursti i Bragernesåsen, via Åspaviljongen (et 
tradisjonelt serveringssted) med stopp her for solbærtoddi (utendørs), til Spiraltoppen og Friluftsmuseet. Her 
ble det servert lapskaus og dessert ute på et av tunene på Friluftsmuseet. Tur med håndholdte fakler ned 
Zikk-zakken tilbake til sentrum. Vi hadde også satt opp fakler langs hele ruta fra Spiralen til bunnen av Zikk-
zakken. Turen startet kl. 17, og deltakerne var tilbake i sentrum kl. 20. 
 
Siden arrangementet var for ungdom, rekrutterte vi dugnadere fra ungdomsgruppa: 12 ungdommer, flere av 
dem med flerkulturell bakgrunn. De ble rekruttert gjennom prosjektet Ung Intro, som nå er en del av DOT 
Ung. De frivillige var svært entusiastiske for å være med på noe som var så stort og omfattende å organisere. 
De fikk møte ungdom fra flere verdensdeler, snakke engelsk og vise fram byen sin. Det var god stemning 
under middagen med konsert av lokal “skaurocker”. 
Turen tilbake til byen med fakler i hendene og langs stien var en stor opplevelse for deltakerne. Fakkeltoget 
kunne også ses fra byen og flere hadde lagt merke til det. 
 
Dette var første gang Byen Vår Drammen samarbeidet med en av friluftsorganisasjonene. Det var de som tok 
kontakt med DOT, etter å ha blitt tipset av Marte Bøhm i Virksomhet Vei, natur og idrett i Drammen 
kommune. Byen Vår Drammen var imponert over at DOT på så kort tid kom med ideer til type 
aktivitet/arrangement, fikk tak i frivillige til å stille opp under arrangementet og kunne gjennomføre et så 
stort arrangement. Vi ser på dette tiltaket som et godt eksempel på et vellykket arrangement der de 
forskjellige aktørene bidro med det de er best til – til glede for deltakerne.  
 
Lunsjrunden 
Lunsjrunden var 30 minutters turer i lunsjpausen med utgangspunkt i arbeidsplassene i Drammen sentrum. 
Turistforeningen ba bedriften gi de ansatte 15 minutters ekstra lunsjpause to ganger i uken for at det skulle 
være tid både til en kort tur og å spise lunsj. I tillegg utarbeidet DOT flere turforslag i sentrum som de ansatte 
kunne gå på egen hånd.  
 
Deltakerne fikk en skritteller når de bestemte seg for å være med. Når de hadde oppnådd 30 000 skritt, fikk 
de et gavekort på kr 200,- i DOTs butikk.  
 
Tiltaket gikk over halvannet år, men det var tungt å rekruttere deltakere. Stort sett var det med 5-10 
deltakere. Konklusjonen var at tilbudet ikke var godt nok forankret i ledelsen til de ulike bedriftene. Lederne 
var positive til Lunsjrunden, men de var selv ikke med. Lunsjrunden ble derfor avsluttet våren 2012. 
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Aktivitetsbeskrivelser fra Haugesund: 
 

BLI MED PÅ TUR. HAUGESUND TURISTFORENING 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Haugesund Turistforening 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
 Målgruppen voksne inaktive 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

Haugesund Turistforening var en naturlig driver av denne aktiviteten. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, kommune eller andre, 
og førte dette til samarbeid? Kontakt med hvem?   
Det ble tidlig tatt kontakt med var de ulike stedene der en tenkte at inaktive 
«finnes». 
NAV: Arbeidssøkende  
Haugaland HMS: Bedriftshelsetjenesten har kontakt med de aller fleste 
arbeidsplasser og ser at mange trenger mer fysisk aktivitet. De kan også 
påvirke bedriftsledere. 
Legekontorer: Leger treffer alle. 
Fysioterapeuter: Kan oppfordre til fysisk aktivitet.     
Andre friluftsorganisasjoner ble kontaktet for å søke samarbeid om 
aktiviteten. Det gjaldt både Kajakklubben, Klatreklubben, Syklistenes 
Sykkelforeningen, Røde Kors og O-gruppa. 
Etter hvert viste det seg at det ikke var så lett å få til samarbeid med andre 
organisasjoner, det var i første rekke mangel på ressurser som var årsaken til 
at dette ikke ble så enkelt. De mindre organisasjonene har ikke ansatte og 
må gjøre alt på frivillig basis. Røde Kors hadde våren 2011 et enkelt 
førstehjelpskurs for deltakerne. 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering: 
Rekrutteringsprosessen startet egentlig ved å kontakt de ulike stedene vi 
tenkte det vill være naturlig å finne inaktive, som nevnt over. Vi har også hatt 
annonser i avisen. Vi har laget brosjyrer til utdeling på legekontorer, 
fysioterapeuter, NAV, sykehusets ulike grupper, og ellers der det ville være 
naturlig å treffe målgruppen. Vi informerte om denne aktiviteten der det var 
mulig å komme til, alle de stedene som er nevnt over, også på møter med de 
ulike friluftsorganisasjonene. 

Sted. Hvor skal dette foregå? 
 Denne aktiviteten skal skje i nærområdene, der folk lett kan ferdes. 
Haugesund har mange friluftsområder, spesielt byheiene med Djupadalen. 
Det var også viktig å legge turene på mange ulike steder slik at deltakerne ble 
kjent med de mange turområdene, ikke bare Djupadalen. 

Frivillighet og forankring 
Dette er en aktivitet som krever flere frivillige. Og for å nå frivillige ble 
aktiviteten informert om både på årsmøte og ellers der det var naturlig. Fra 
før var det en komite i foreningen som jobbet spesielt i forhold til 
utviklingshemmede og psykisk helse. Denne komiteen ble utvidet, og fikk 
etter hvert nytt navn: Folkehelsekomiteen. Denne komiteen skal jobbe for at 
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folkehelseperspektivet skal integreres i alle komiteer. Det var også viktig at 
styret i foreningen ble budbringere i dette, og at de vedtok det i sin 
handlingsplan at det skal satses på folkehelse i foreningen. 
 

Finansiering 
Det koster å drive denne aktiviteten. Det er mye arbeid både med 
rekruttering av deltakere og frivillige. Under prosjektperioden har det vært 
midler i prosjektet, det er også søkt midler fra Rogaland Fylkeskommune. 
Dersom Frisklivssentralen blir etablert i Haugesund vil det være aktuelt å 
inngå en partnerskapsavtale med kommunen. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Turgrupper for inaktive voksne i Haugesund. En gruppe på oppimot 20 
personer som går på tur en gang i uken, sammen med frivillige turledere. 
Overnattingstur på en av turistforeningshyttene er også et mål. 
 

Hvem møter 
De som møter opp er mennesker i målgruppen, samt en del som ikke er i 
målgruppene. Målgruppen er overrepresentert, og mange av deltakerne 
opplever at det har kommet i bedre form etter å ha vært med over en 
periode. De som ikke har vært i målgruppen er etter hvert «ført over» til 
turer i det ordinære turprogrammet, eventuelt har noen av dem også vært 
med som turledere for gruppen.  

Hvem gjør hva 
Ansatte 
Tilrettelegger, rekrutterer, organiserer, søker om midler, rapporterer, av og 
til turleder sammen med frivillige, legger opp turene, har kontakt med 
deltakerne utenom turene for å følge dem opp, sender SMS i forkant, har 
kontakt med de frivillige, motiverer etc 
 
Frivillige 

Er turledere og sørger for at det blir sosialt på turene. Har ansvar for å gi 

beskjed om at de ikke kan være med på oppsatt tur, og finne en reserve. 

Informere om Turistforeningen, være en god ambassadør for 

Turistforeningen. 

Samarbeidspartnere 

Det har vært noe samarbeid med frivillige friluftsorganisasjoner som Røde 

Kors, Orienteringsgruppa og Kajakklubben.  

Utenom det har vi hatt samarbeid med NAV, Haugaland, HMS, Helse Fonna. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Vi har truffet mange i målgruppen, og det er også en del som etter hvert har 
deltatt på det ordinære tilbudet til Turistforeningen. Det er mange som 
gjennom dette tilbudet har truffet hverandre også utenom oppsatte turtider. 
Noen av deltakerne er også blitt rekruttert til turledere for gruppen.  Det 
sosiale er veldig positivt. Vi har sett eksempler på at turgruppen er en viktig 
sosial arena for mange. Vi har også fått tilbakemelding på at denne 
turgruppen har vært det eneste som har fungert, alle mulige forsøk på å 
drive med fysisk aktivitet som trimgrupper, etc har ikke virket, men dette 
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virker. Det at det er personer i alle aldre, i ulike sosiale lag, har også en 
utjevnende effekt. 

Hva har ikke gått bra? 
Oppmøtet er ustabilt. Det har ikke blitt den jevne gruppen som møter hver 
gang. For ofte er det unnskyldninger for ikke å møte, og en del har falt fra. 
Dersom frafallet er  forklart med at de ikke lenger har bruk for tilbudet er det 
veldig bra, da er de i gang med aktivitet på egen hånd, og målet er nådd. 
Men vi vet i altfor liten grad om dette har endret aktivitetsnivået til 
deltakeren. Det har vist seg at målgruppen er ustabil, noe vi ikke helt kunne 
forutse i forkant. Etter hvert ser vi at det er nettopp dette som er grunnen til 
at de er lite aktive i utgangspunktet, og at det er mange unnskyldninger som 
dukker opp. Det tar lang tid å endre levevaner! 

Blir målgruppen nådd? 
Målgruppen blir nådd,   

  
Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Vi kunne tenke oss at det var litt flere frivillige som deltok, slik at det ble en 
jevnere fordeling på hvor ofte de måtte på tur. Men det er absolutt 
tilfredsstillende. At det er ansatte som organiserer og legger til rette gjør at 
de frivillige bruker av sin tid til å være turledere og inspiratorer på turene. 
Det er også viktig å vise turlederne at de gjør en flott innsats, og det er viktig 
å «premiere» dem ved å ha samlinger et par ganger i året. Da blir det sosialt 
med mat, og det blir også en arena for å komme med erfaringer og 
tilbakemeldinger på endringer og forbedringer. Det er også viktig å lytte til de 
frivillige underveis. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Det er absolutt grunnlag for å videreføre denne aktiviteten. Vi vet det går tid 
å få en slik aktivitet opp og gå.  
På hvilken måte? 
Denne aktiviteten vil fra nyttår av være en del av det ordinære turtilbudet i 
HT. Det blir et lavterskeltilbud, det blir ikke noen fast gruppe, men fast 
oppmøtested og fast dag en gang hver uke. Den blir da drevet i hovedsak av 
frivillige. 
På sikt vil vi knytte denne aktiviteten opp mot en frisklivssentral. Da må 
ansatte mer på banen med oppfølging. Da vil samarbeidet med 
Frisklivssentralen også ta en god del tid, og det er ikke den type arbeid en 
legger på frivillige. 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
Denne aktiviteten kan leve videre uten særlig økonomisk tilskudd, dersom 
deltakerne ikke skal følges opp. Det er imidlertid behov for en del midler 
dersom det skal brukes en del tid på rekruttering og oppfølging av både 
deltakere og møter med kommunen. Det som er en utfordring for denne 
gruppen er at det ikke er en gruppe det satses nok på. Barn og unge, eldre, 
funksjonshemmede, innvandrere etc kan en lett finne midler til. Voksne 
inaktive er det verre å finne steder å søke om midler.  
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FRILUFTSLIV FOR ALLE – HELE ÅRET. UTVIKLINGSHEMMEDE 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Initiativet kom fra lærer på videregående skole for tilpasset opplæring (TIO) 
Det manglet et friluftstilbud til utviklingshemmede på fritiden. 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
Både målgruppe og aktivitet var i fokus.  
  

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 
Lærer tok kontakt med Turistforeningen for å få foreningen til å tilby en 
aktivitet for denne målgruppen. Det ble jobbet først inn mot styret, det ble 
deretter dannet en styringsgruppe som jobbet videre med ideen. 
 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 
samarbeid? 
Det ble søkt samarbeid med kommunen, Friluftsrådet Vest og Rogaland 
Fylkeskommune. Haugesund Jeger og fisk ble også kontaktet.  
 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
Deltakerne i denne aktiviteten ble i første omgang rekruttert rundt 
opplæringstilbudet til Karmsund Videregående Skole. Deretter ble det tatt 
kontakt med alle de steder som det var naturlig å treffe denne målgruppen, 
boliger, vernede arbeidsplasser.   
Informasjon ble sendt til alle som har med denne gruppen å gjøre. I tillegg 
ble andre kommuner  på Haugalandet kontaktet. 
 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Det er fast møtested og dag. Ca 18 onsdager hvert år, fra kl 1700. Sted er 
alltid Djupadalen og Gapahuken ved Friluftshuset. Noen ganger er det 
arrangement andre steder, som seiling på Fosen og tur til Utsira. 
 

Frivillighet og forankring 
Det er tidligere nevnt forankring innad i Turistforeningens styre. Dersom 
dette skal være levedyktig må flere enn ansatte jobbe aktiviteten fram. 
Styringsgruppen jobbet med både søknader og ideer i starten. Det ble ansatt 
prosjektleder, og den ansatte fikk i oppdrag å starte denne aktiviteten.  
 

Budsjett og søkeprosess 
Det ble søkt midler gjennom Gjensidigestiftelse, samt Rogaland 
Fylkeskommune. Etter hvert har også flere kommuner bidratt. For å sette 
denne aktiviteten i gang ble det ansatt en person i 50 % stilling. Denne 
stillingen ble lønnet av tildelte midler fra Gjensidigestiftelsen og Rogalands 
Fylkeskommune. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Friluftsaktiviteter i Djupadalen, fiske, klatring, turer i ulendt terreng, aking 
om vinteren, ved saging, orientering. 
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Hvem møter 
De som møter til dette arrangementet er alle i målgruppen, sammen med 
sine ledsagere.  

Hvem gjør hva 
 
Ansatte 
Tilrettelegger, søker midler, kontakt med det offentlige, rapporterer, handler 
inn, planlegger aktivitet, sørger for at alt er på plass til de frivillige kommer. 
 
Frivillige 

Har ansvar for å møte opp på de dagene det er aktivitet, og har ansvar for å 

få inn vikarer dersom det er behov for det. De fleste har ansvar for en 

aktivitet. De andre hjelper til med aktiviteten. I tillegg til dette skal de 

frivillige være synlige i gruppen, være til stede og gode ambassadører for 

Turistforeningen. 

Hva bidrar eventuelle samarbeidspartnere med? 

Friluftsrådet Vest er med når det er fikse og båtaktiviteter, Jeger og fisk stiller 

med båt og garn, Orienteringsgruppa med orienteringsaktiviteter og 

Karmsund Videregående Skole deltar ved å rekruttere både deltakere og 

ledsagere. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Det kommer svært mange til dette arrangementet, opp mot 100 deltakere 
hver gang. Det er også mange rullestolbrukere som kommer, og det er kjøpt 
inn en terrenggående rullestol til dette bruket. Det er mange kommuner som 
er representert, flere enn vi hadde trodd i utgangspunktet. Noen kjører 
opptil 5 mil for å delta. 
 
 

 Hva har ikke gått bra? 
Dette er et arrangement som har gått veldig bra, og det er ikke lett å finne 
noe som har gått galt! 
Noen ganger er det behov for litt fornying, og det er planlagt turer med 
hundekjøring, og overnattingstur til Utsira. Det er ikke like lett å 
gjennomføre. Noe går på planlegging, og andre ganger er det manglende 
interesse. Det kan virke som om det er et større behov for fornying hos 
frivillige, og ikke hos deltakerne. 
For noen av deltakerne kan det være problematisk å komme seg opp i båter 
dersom det er båtaktiviteter på programmet. Det er planlagt aktivitetsbrygge 
i Djupadalen, og denne vil løse dette problemet. 
 
 

 
Blir målgruppen nådd?  
Ja, målgruppen blir nådd. Det er også mange ledsager vi når i dette 
prosjektet. De er ikke i målgruppen utviklingshemmede, men mange av 
ledsagerne er i målgruppen voksne inaktive.. Ved å delta på denne 
aktiviteten får de kjennskap til friluftsaktiviteter de ikke har kjennskap til fra 
før. Vi tror de tar dette med seg i egen fritid, samt i jobben. Vi tror de får et 
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annet fokus på hvor viktig det er med fysisk aktivitet 
 
 

  
Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Det er opptil 15 frivillige med på denne aktiviteten hver gang. De uttrykker at 
det er lett å møte opp fordi de kommer til «duk og dekket bord», de har sine 
faste oppgaver, og de blir lyttet til. De vet også at de er helt nødvendige for 
at aktiviteten skal foregå.  
 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Denne aktiviteten kommer til å videreføres. Det er både nok deltakere og 
frivillige som ivrer for at dette er viktig.  
På hvilken måte? 
Det søkes årlige tilskudd fra de kommunene det kommer deltaker fra. 
Haugesund Kommune har lagt det inn i sitt budsjett. Det samme har vi som 
mål skal skje i de andre kommunene også. Aktiviteten er imidlertid helt 
avhengig av ansatte for å kunne drives. Det er blitt en så stor, viktig og 
ressurskrevende aktivitet at uten ansatte vil dette ikke kunne overleve. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
Tilskudd til drift, materiell og noe utstyr. Det blir søkt tilskudd fra kommuner 
rundt om, og det blir også søkt midler det er mulig å få midler fra. Denne 
aktiviteten er helt avhengig av ansatte som organiserer og drifter. 
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FRILUFTSLIV FOR ALLE – HELE ÅRET. PSYKISK HELSE 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Daglig leder i Veksthuset i Haugesund, et dagsenter i psykiatritjenesten tok 
kontakt med Turistforeningen for å høre om det var aktuelt å starte 
turgrupper sammen med dem.  
 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
Både målgruppen og aktiviteten var i fokus i starten. 
  

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten?  
Haugesund Turistforening 
 Da denne aktiviteten ble startet ble det en del av Friluftsliv for alle, og den 
aktiviteten var allerede finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen og Rogaland 
Fylkeskommune (RUP) 
 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid?  

Det ble ikke søkt samarbeid med andre organisasjoner i denne aktiviteten. 

Psykiatritjenesten i alle kommuner ble kontaktet og ble invitert til å være 

med på turgruppene.   

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
 Psykiatritjenesten i Haugesund og andre kommunen rekrutterer. Allikevel er 
det et stort rekrutteringsarbeid som er gjort av Turistforeningen. Mental 
helse i de ulike kommunene er også kontaktet, og Turistforeningen har vært 
på medlemsmøter og fortalt om tilbudet. 
 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Fast sted i Djupadalen, 18 turer ca annenhver mandag formiddag. Etter hver 
tur er det samling i Gapahuken, det er bål, kaffe og litt mat laget på bål. 

Frivillighet og forankring 
Frivillige ble invitert til å være med på dette. Friluftsliv for alle var allerede 
godt forankret, dette ble bare en utvidelse. 

Finansiering   
Dette startet som en aktivitet for utviklingshemmede, og det ble søkt midler 
gjennom Gjensidigestiftelsen og Rogaland Fylkeskommune. Da det ble turer 
med fokus på psykisk helse ble dette bare en utvidelse. 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Turer i terrenget, samt pause etterpå med kaffe og noe å spise, gjerne laget 
på bål. Det er alltid en lang tur og en kort tur, tilpasset den enkeltes behov. 
Alle blir oppfordret til å prøve seg på den lengste turen, men ingen blir 
presset. 

Hvem møter 
Målgruppen møter opp. Det er til tider litt dårlig deltakelse, men dette er 
avhengig av om de ulike kommunene stiller med ledsagere. Denne 
målgruppen er også veldig ustabil i utgangspunktet. 
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Hvem gjør hva 
 
Ansatte: 
Ansatte organiserer, tilrettelegger,  
 
Frivillige: 

De frivillige er turledere og legger opp planer for hvor turen skal gå. De har 

ofte gått turen på forhånd for å forvisse seg om at det er farbart. Det kan 

være glatt om vinteren og ganske fuktig vår og høst. Turlederne forteller om 

de ulike stedene de går, og dette setter turdeltakerne stor pris på. 

Hva bidrar de ulike samarbeidspartnerne med? 

Psykiatritjenestene i de ulike kommunene bidrar med rekruttering. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Dette er et tilbud som psykiatritjenesten setter stor pris på, og det har blitt 
uttrykt at det er det meste vellykkede aktiviteten de har vært med på. 
Pensjonistene som er turledere er trygge å gå på tur med, og de forteller 
mange interessante historier om områdene de går tur i. 

 Hva har ikke gått bra? 
Det er for få deltakere med på turene i perioder. Dette har sammenheng 
med at det ikke alltid blir nok prioritert i de ulike kommunene. Dette er også 
mennesker som er ustabile, og i perioder også innlagt på institusjoner. 

 
Blir målgruppen nådd?  
Ja, målgruppen blir absolutt nådd 

 
Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
De frivillige stiller opp og tar ansvar for sin oppgave. Dersom en ikke kan stille 
tar de selv ansvar for å skaffe vikar. De har ansvar for å planlegge dagens tur. 
Turlederne setter pris på å bli gjort litt stas på. Vi har alltid 2 samlinger i året 
der vi serverer god mat. På disse samlingene er alle som er frivillige i 
folkehelseprosjektene med. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja. Denne aktiviteten bør fortsette 
På hvilken måte? 
På samme måte som tidligere. Det kan vurderes om det skal tas inn eksterne 
som kan bidra med annen kunnskap. 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
Det søkes tilskudd fra kommunene på Haugalandet, samt andre 
finansieringskilder. Det er viktig med ansatteressurs for å drive denne 
aktiviteten videre 
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RØDE KORS FRILUFT 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Røde Kors tok initiativ til å starte opp en gruppe for denne målgruppen da de 
ikke hadde noe annet alternativ innen Røde Kors 
 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
 Målgruppen var først i fokus 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

Haugesund Røde Kors driver denne aktiviteten gjennom Røde Kors Omsorg. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Haugesund Turistforening og speideren ble kontakt for å sjekke om denne 

aktiviteten ville komme i konflikt med deres aktivitet.   

Andre foreninger ble kontaktet for å få til et mulig samarbeid, både 

Kajakklubben, O-gruppa og Haugesund Turistforening.  Det ble søkt midler til 

prosjektet først gjennom Haugesund Kommune og Hum Fond/Distrikt iRøde 

Kors. Deretter ble det søkt midler gjennom AiF 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
  
Rekrutteringen skjer mye gjennom Røde Kors sine egne kanaler. Og det var 
naturlig å ta kontakt med byens ungdomsskoler. 
 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Aktiviteten skal skje i friluft, med fast oppmøtested på Røde Kors-huset i 
Haugesund. Derfra fraktes deltakerne i minibuss til aktivitetsstedet som 
endres fra gang til gang. Det er også aktuelt med noen undervisningskvelder 
innendørs. Som en av aktivitetene blir det hvert semester lagt opp til 
overnattingstur. 
 

Frivillighet og forankring 
Lokalforeningsstyret besluttet at dette var en aktivitet som skulle ligge under 
Omsorg. Det ble rekruttert frivillige fra Hjelpekorpset.  
 

Finansiering.  
 Det ble søkt midler til prosjektet først gjennom Haugesund Kommune og 
Hum Fond/Distrikt i Røde Kors. Deretter ble det søkt midler gjennom AiF. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Friluftsaktiviteter som klatring, kanopadling, kart og kompass, fiske, turer i 
skog og mark, sjøvett, miljø og førstehjelp 
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Hvem møter 
Målgruppen er ungdom som faller utenfor annen organisert aktivitet, det er 
både innvandrerungdom og etnisk norsk ungdom som deltar. Det er også 
gledelig at en del ressursungdom også er med. Det har i en periode kun vært 
gutter med på aktivitetene.  

Hvem gjør hva 
Ansatte 
Ansatte tilrettelegger og organiserer, har kontakt med ungdomsskoler, lager 
annonser, innkjøp, bestilling av arenaer, blir med på enkelte av 
arrangementene. 
Frivillige 

Driver aktiviteten for deltakerne, deltar på hver aktivitet. De har også kontakt 

med administrasjonen 

Hva bidrar eventuelle samarbeidspartnere med? 

Det har vært samarbeid med Haugesund Turistforening som har vært med 

som turledere på noen turer, Kajakklubben har stått for kajakkaktivitet et par 

ganger, Orienteringsgruppa har bidratt med orienteringskart og Friluftsrådet 

Vest har vært behjelpelige med innkjøp av skiutstyrspakker. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
I starten var det mange deltakere, og det var ikke noe problem med 
rekrutteringen, de kom av seg selv. Det ble også vurdert om det skulle lages 2 
grupper da en denne ble veldig full. Etter en tid falt mange fra, de ble opptatt 
med andre aktiviteter, eller fikk ikke tid pga av skolen tok mye tid. 

Hva har ikke gått bra? 
Rekrutteringen stoppet etter en tid opp. Dette kan ha sammenheng med at 
en av de ansatte gikk ut i permisjon, samt at en av de frivillige måtte trekke 
seg ut for en periode.   
Det er pr i dag ikke jenter med, det er også få innvandrerungdommer med. 

Blir målgruppen nådd? 
Målgruppen ungdom blir nådd, men innvandrerungdom blir ikke nådd i den 
grad det er ønskelig.  

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
 I perioder er det vanskelig å få de rette frivillige med. Det er viktig at de 
frivillige tar ungdommene på alvor, og at de samtidig er tydelige 
voksne/endre ungdom. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Friluftsgruppa kommer til å fortsette, så lenge det er nok deltakere og 
frivillige. 
På hvilken måte? 
Den kommer til å fungere på samme måte som før. 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
Friluftsgruppa får støtte fra Haugesund Kommune. Den er avhengig av at det 
er ansatte som organiserer og administrerer. Arbeidet med rekruttering av 
både frivillige og deltakere er også en oppgave for ansatte. 
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InnFRI HAUGESUND RØDE KORS 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Prosjektleder i AiF tok første initiativ 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
Målgruppe 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

Haugesund Røde Kors ønsket å drive denne aktiviteten sammen med andre 

organisasjoner. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 
samarbeid?   
Før aktiviteten ble startet begynte dette som en ide der Breidablikk 
Læringssenter, Nav Flyktning, «Gamle Slakthuset» (Arbeids- og språktrening 
for innvandrere), Røde Kors og prosjektleder i AiF samarbeidet for å finne en 
aktivitet som kunne være av interesse for denne målgruppe. Aktivitet i friluft 
var viktig. Andre friluftsorganisasjoner ble også kontaktet for et mulig 
samarbeid 
    
Tanker om finansiering? 
I første omgang finansiert gjennom AiF 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering 
Rekruttering gjennom NAV Flyktning som Røde Kors har godt samarbeid med 
i flere sammenhenger. Det blir også rekruttert via andre grupper som Røde 
Kors driver. Annonser i lokalavisen, plakater ble hengt rundt over hele byen 
Informasjon til hvem 
Det ble gitt informasjon til alle som har med innvandrere å gjøre. 
 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Aktiviteten skal foregå i friluft, samt samlinger for hele familien en gang i 
måneden. 
 

Frivillighet og forankring 
Haugesund Røde Kors hadde dette oppe i sitt styrende organ, og det ble 
besluttet at dette var en viktig målgruppe å satse videre på. 
Det ble søkt etter frivillige i Haugesunds Avis, samt hengt opp plakater rundt 
om i byen. 
 

Finansiering: Det ble sendt søknad til AiF. Ingen andre steder. 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Ukentlige turgrupper med turer i nærmiljøet, orientering, klatring, 
kajakkpadling etc 
I tillegg 1 – 2 månedlige aktivitetsdager som skitur, seiltur. 
 

Hvem møter 
Innvandrere i målgruppen, samt frivillige som også i en del tilfeller er inaktive 
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Hvem gjør hva 
Ansatte 
Tilrettelegger, organiserer, holder kontakten med det offentlige, rekrutterer, 
rapporterer, stiller på møter, organiserer aktivitetsdagene, skaffer frivillige 
 
Frivillige 

Er med på turene og aktivitetene, og holder kontakten med det sosiale 

Hva bidrar eventuelle samarbeidspartnere med? 

Den viktigste samarbeidspartneren er NAV Flyktning. Det har ikke vært 

aktuelt med samarbeid med andre organisasjoner. Kajakkpadling og klatring 

har ikke vært aktuelt for denne målgruppen. De blir oppfordret til å bli med 

på turer med Turistforeningen. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Det har vært et flott samarbeid mellom NAV Flyktning og Røde Kors i denne 
aktiviteten. På fellessamlingene hver måned er det stor oppslutning. 
 

Hva har ikke gått bra? 
Det kommer ikke så mange deltakere til de ukentlige turene. De går nok i 
hverdagen, hvorfor skal de da gå mer på tur? Dette er tilbakemeldingen fra 
deltakerne selv. 
De andre aktivitetene har imidlertid fått mange deltakere.  
 

 
Blir målgruppen nådd?  
Ja 
  

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Det er nok frivillige som møter, og det er noen ildsjeler som virkelig gjør et 
fantastisk arbeid 
 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja, denne aktiviteten kommer til å fortsette..  
På hvilken måte? 
Det er ikke sikkert den kommer til å fungerer videre slik det står beskrevet i 
søknaden. Det ser ut til at familieaktiviteter slår bedre an. Turvirksomheten 
er ikke like enkelt å gjennomføre. 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
Røde Kors InnFRI har fått støtte gjennom AiF. Nå får InnFRI også støtte andre 
steder fra. 
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NATURGØY. HAUGESUND TURISTFORENING 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Folkehelsekoordinator i kommunen var bekymret for barn med overvekt, og 
at de i tillegg var inaktive. 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
 Målgruppen overvektige/inaktive barn. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

Haugesund Turistforening ønsket å drive denne aktiviteten. Her var det 

kompetanse og interesse. 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, kommune eller andre, 
og førte dette til samarbeid? 
Folkehelsekoordinator tok kontakt med prosjektleder i AiF i mai 2011. Ønsket 
å få til et samarbeid for å skape aktivitet for målgruppen. 
Prosjektleder i AiF tok kontakt med helsesøstre, ergo – fysioterapitjenesten i 
Haugesund og det ble innkalt til møte i juni 2011. Det ble flere møter i løpet 
av høsten for få til en aktivitetsgruppe for målgruppen. 
Haugesund Kommune avsatte 2 personer i 20 % stillinger i 3 måneder for å 

starte opp samarbeidet med HT, samt se på hvilke rekrutteringsmåter som 

kan brukes i slike sammenhenger. Tiltaket ble også diskutert i 

arbeidsgruppen i AiF, med spørsmål om en mulig samarbeid med andre 

organisasjoner  

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
Rekruttering må skje gjennom helsestasjonene. Det er her barn i målgruppen 
blir sett. Informasjon ble sendt til de foreningene som det var naturlig å søke 
samarbeid med. 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Djupadalen er et veldig egnet sted for denne aktiviteten. Her er det mye 
natur, og mulighet for mange ulike aktiviteter i friluft. Her er det tilgang på 
vann, skog, 

Frivillighet og forankring 
Denne aktiviteten er avhengig av frivillige. Det ble søkt etter frivillige blant 
medlemmer, og enkelte medlemmer fikk i oppdrag å oppfordre spesielle til å 
bidra frivillig.  
For at denne aktiviteten skal være en del av HT var det også viktig å få styret i 
HT med på at dette var en aktivitet det skulle satses på. 

Finansiering 
Før aktiviteten kunne settes i gang var det viktig å gjøre seg opp en mening 
om hvilke midler som trengtes for å drive denne aktiviteten. Ansatte ressurs 
var det viktigste. Det måtte lages en oversikt over behovet for materiell og 
utstyr. 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Aktivitet i naturen av mange ulike slag. Klatring, fiske, padling, lek i naturen, 
orientering 

Hvem møter: 
Barn sammen med familier møter opp til aktivitetene. Barna er rekruttert via 
helsestasjoner og fysioterapitjenester for barn.  
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Hvem gjør hva: 
Ansatte: Tilrettelegger, planlegger, søker midler, deltar på møter, 
organiserer de frivillige, sørger for at de frivillige blir tatt vare på. 
Frivillige: Det er alltid 3 frivillige med hver gang. De har i oppgave å se at alle 

har det greit, hjelper til med aktivitetene, veileder barn og foreldre 

Samarbeidspartnere:  

Kommunen, Friluftsrådet. Håper var flere frivillige organisasjoner, men det 

har ikke vært enkelt å få til. 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Det er godt oppmøte på disse aktivitetene, det ser ut til at barn og voksne 
trives. Mange barn sprenger grenser for hva de prøver seg på. De opplever 
mestring, og ikke at de «taper». Foreldre er også godt fornøyd. Samarbeidet 
med skolehelsetjenesten har vært utrolig fin.  

Hva har ikke gått bra?  
 I starten ønsket vi å satse på barn fra 1. til 3. klasse. Det ble 1. til 7. klasse. 
Dette er en veldig naturlig miks av barn, de leker godt på tvers av alder. 
Blir målgruppen nådd? 
Målgruppen blir nådd. Både barn og voksne er på mange måter i målgruppen 
inaktive, selv om noen barn til tross for aktivitet er overvektige. Noen 
foreldre er aktive, men har inaktive barn. 
Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? Det er nok frivillige som møter hver gang. Det blir gjort enkelt å 
komme, uten at de har noen forberedelsesoppgaver. De frivillige synes dette 
er kjekt å være med på. Vi ser at det nok er noen frivillige som egner seg 
bedre enn andre.  

Blir målgruppen nådd? 
Målgruppen blir nådd. Både barn og voksne er på mange måter i målgruppen 
inaktive, selv om noen barn til tross for aktivitet er overvektige. Noen 
foreldre er aktive, men har inaktive barn. 
Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? Det er nok frivillige som møter hver gang. Det blir gjort enkelt å 
komme, uten at de har noen forberedelsesoppgaver. De frivillige synes dette 
er kjekt å være med på. Vi ser at det nok er noen frivillige som egner seg 
bedre enn andre. 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? Det er nok frivillige som møter hver gang. Det blir gjort enkelt å 
komme, uten at de har noen forberedelsesoppgaver. De frivillige synes dette 
er kjekt å være med på. Vi ser at det nok er noen frivillige som egner seg 
bedre enn andre. 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Denne aktiviteten kommer til å drives videre. Det er også så stor interesse for 
dette at andre kommuner allerede har vært i kontakt for å høre hvordan det 
fungerer. 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
Det er av avgjørende betydning at denne aktiviteten blir sikret økonomisk. 
Det er for 2013 søkt om RUP-midler, og det er et håp om at det sikrer drift i 3 
år framover. Det er også et håp om av denne aktiviteten sikres videre med 
tilskudd fra kommunen.  
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NATURMØTEPLASS VIKEDAL 4H 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
Vikedal 4H 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
Målgruppen er de som er med i 4H, og aktiviteten var bygging av gamme og 
naturmøteplass. 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

Vikedal 4H 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? Det ble tatt kontakt med kommunen, skoler, barnehager Dette 

er en aktivitet som 4H har hatt ideen til. Det ble søkt samarbeid med skoler, 

barnehager, idrettslag. Men dette er en aktivitet bare for 4H sine 

medlemmer. Selve naturmøteplassen er tilgjengelig for andre når den er 

ferdig. 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
Skoler og barnehager ble kontaktet for å tilby bruk av plassen 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Byggingen skjer på plassen. 

Frivillighet og forankring 
4H er bygget på frivillighet. Denne naturmøteplassen er godt forankret i hele 
foreningen, og det har blitt en god plass for hele bygdas befolkning. 

Finansiering 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Naturmøteplassen vil hele tiden være under utvikling 

Hvem møter 
Alle i 4H møter på denne naturmøteplassen, de har sine møter her og sørger 
for å utvikle den 

Hvem gjør hva 
Ansatte 
Det er ingen ansatte i Vikedal 4H 
Frivillige 

Alt arbeid er frivillig 

Hva bidrar eventuelle samarbeidspartnere med? 

Skoler og barnehager 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
 
Byggingen har gått veldig bra, det har ført til bedre samhold i bygda, mange 
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ny medlemmer. 

  
Hva har ikke gått bra? 

Ingen info om det som ikke har gått bra. 

 
Blir målgruppen nådd?  
 
Blir målgruppen nådd?  

Målgruppen barn i rett alder er nådd, men om de i utgangspunktet er 

inaktive er usikkert. Men de når flere av bygdas innbyggere enn tidligere 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 

dem? 

 Det har ikke vært noe problem med frivillige i dette arbeidet. 
 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Nnaturmøteplassen vil være under stadig endring og arbeid, det er dette som 
er formålet med plassen 
På hvilken måte? 
Som nevnt over 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

ORIENTERING MED ASYLSØKERE 
 

  Hvem tok initiativ: 
Haugesund Asylmottak tok kontakt med orienteringsgruppa til HIL, 
og ba om et samarbeid. 
 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
Målgruppe 

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

Orienteringsgruppa driver aktiviteten 

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Det ble ikke søkt samarbeid med andre organisasjoner. Dette er et 

samarbeid mellom Asylmottaket og Orienteringsgruppa. 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
Rekrutteringen skjer via Asylmottaket, og all informasjon blir levert 
ut der. 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
I starten foregikk orienteringen i byen, såkalte byposter. Etter hvert 
har noen av deltakerne begynt med orientering i terrenget. 
 

Frivillighet og forankring 
Dette er en aktivitet som i første omgang er basert på en frivillig fra 
O-gruppa. 
 

Finansiering 
Det blir hvert år trykket opp nye orienteringsmapper, og det er disse 
mappene som blir brukt. Utover det er det lite kostnader med denne 
aktiviteten. Det er ikke behov for ansatte. I oppstarten ble det søkt 
midler gjennom AiF, og disse midlene gikk til fornying av karter, samt 
noe til premiering av deltakerne. 
 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt. 
Orientering ved hjelp av kart. 
 

Hvem møter 
Deltakerne er beboere ved asylmottaket. 

Hvem gjør hva 
Ansatte 
Det er ingen ansatte i dette prosjektet 
Frivillige 

Det er en frivillig knyttet til dette. Han underviser i orientering, og 

deretter organiserer deltakerne aktiviteten på egen hånd. 
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Hva bidrar eventuelle samarbeidspartnere med? 

Ingen andre samarbeidspartnere 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
Noen av beboerne tenner virkelig på dette og er ivrige etter å finne 
poster. Noen har også begynt med orienteringsposter ute i terrenget. 
Dette er en super måte å bli kjent med byen på, og få aktivisert de 
som bare sitter og venter på en avgjørelse om de får bli i landet eller 
må ut. 
 

Hva har ikke gått bra? 
Asylsøkerne er gjerne her bare en kort tid, og om de får opphold 
flyttes de gjerne til en annen kommune.  
 

Blir målgruppen nådd?  
Ja 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og 
holde på dem? 
Denne aktiviteten drives bare av en frivillig.   Dette er et 
arrangement utenom den vanlige aktiviteten til O-gruppa, og som 
har med spesiell interesse å gjøre. Det er ikke sikkert at det vil 
fortsette dersom denne personen ikke ønsker å være aktiv i dette 
lenger. 
 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Ja 
På hvilken måte? 
Det er absolutt grunnlag for å fortsette aktiviteten. Og det er naturlig 
å fortsette på samme måte før da dette fungerer bra. 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til 
for at det skal skje? 
Aktiviteten har ikke behov for store økonomiske midler for å 
fortsette. Opptrykk av orienteringsmapper skjer hvert år, og 
kostnadene til hver mappe og premier er det som koster. 
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ORIENTERING MED RUSMISBRUKERE 
 

OPPSTART 
-MÅLGRUPPE 
-BEHOV 

Hvem tok initiativ: 
O-gruppa tok kontakt med Kirkens Bymisjon for å starte med orientering med 
rusmisbrukere 

Hva var først i fokus? Aktivitet eller målgruppe 
Aktivitet var først i fokus. Det ble startet opp orientering med asylsøkere, og 
da var det naturlig å tenke hvem andre kan ha glede av å være med på et 
lignende opplegg. 
  

UTVIKLINGSPROSESS 
-HVEM SAMARBEIDER 
 MED HVEM 

Hvem driver aktiviteten? 

O-gruppa   

Ble det søkt samarbeid med andre organisasjoner, og førte dette til 

samarbeid? 

Nei 

PLANLEGGINGSPROSESS 
-REKRUTTERING 
-INFO 
-STED  
  

Rekruttering. Hvem ble det sendt Informasjon til? 
Rekruttering gjennom Kirkens Bymisjon sine kontakter 

Sted. Hvor skal dette foregå?  
Orientering med byposter 

Frivillighet og forankring 
Det er en frivillig som driver aktiviteten 
 

Finansiering 
På samme måte som med orientering med asylsøkere ble det søkt midler 
gjennom AiF. Midlene gikk til opptrykk av nye kart, og disse ble levert ut til 
Kirkens Bymisjon.  
 

OPPSTART AKTIVITET 
-INNHOLD 
-HVEM GJØR HVA 

Hvilken aktivitet er planlagt 
Orientering med byposter 

Hvem møter 
Det har kun vært arrangert en tur i samarbeid med Kirkens Bymisjon. På 
denne turen møtte målgruppen som er rusmisbrukere. 
 

Hvem gjør hva 
Ansatte 
Ingen ansatte 
Frivillige 

En frivillig som driver aktiviteten 

Hva bidrar eventuelle samarbeidspartnere med? 

EVALUERING 
 

Hva har gått bra? 
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 Hva har ikke gått bra? 
Samarbeidet med Kirkens Bymisjon har vært vanskelig pga sykdom over 
lengre periode. Det viste seg på første tur at denne aktiviteten ikke kunne 
drives av bare en person, og denne gruppen måtte ha oppfølging om det 
skulle bli flere turer.  

Blir målgruppen nådd?  
På den ene turen som ble arrangert ble målgruppen nådd. 
 

Er det nok frivillige som stiller opp, og hva skal til for å nå dem og holde på 
dem? 
Den frivillige som skulle drifte dette kunne ikke være alene. Denne 
aktiviteten ble det ikke noe mer av. 
 

VIDEREFØRING Er det grunnlag for å videreføre denne aktiviteten? 
Nei 
På hvilken måte? 
 

ØKONOMI 
BÆREKRAFTIGHET 

Hvordan kan denne aktiviteten leve videre økonomisk? Hva må til for at det 
skal skje? 
 
Ikke aktuell problemstilling 

 
 

 

ØVRIGE AKTIVITETER I HAUGESUND 
 
Aktivitetsbrygge. 
Gjennom hele prosjektperioden ble det jobbet med å etablere en aktivitetsbrygge i Djupadalen i Haugesund. 
Djupadalen er senter for mange friluftsaktiviteter. I flere år har også området hatt friluftsaktiviteter for 
utviklingshemmede og bevegelseshemmede.  Hensikten med bryggen er å få bevegelseshemmede over i båter 
slik at det også kan være med på aktiviteter på vannet. Denne type brygge er ikke laget før, og under hele 
prosjektperioden har det vært jobbet med å finne løsninger for hvordan denne kan bygges og fungere på en 
tilfredsstillende og sikker måte. Brygga er nå ferdigtegnet, det har vært et godt samarbeid med Haugesund 
Kommune, Haugesund Turistforening og ergoterapeuter for å komme i havn med tegningene. Nå er det meste 
klart, og brygga vil monteres i løpet av 2013. 
 
Kajakklubben – innkjøp av barnekajakker: 
Kajakklubben søkte om innkjøp av barnekajakker til bruk i samarbeid med  Røde Kors (Friluft) og Haugesund 
Turistforening (Naturgøy). Etter at Kajakklubben hadde fått tildelt midler viste det seg at klubben ikke hadde 
kapasitet til å bistå med kajakkaktiviteter for barn. De deltok litt sammen med Friluft, og har dermed fått 
redusert tilskuddet. 
 


