
BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon

D E T  N Y T T E R ! 



“Helse er 

vår største 

rikdom.” 
VIRGIL
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FOREBYGG MER – REPARER MINDRE! 
Med samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven har 
kommunene fått ansvar for folkehelsearbeidet i egen befolkning. 
Et lokalt ansvar gir større ansvar, men også flere muligheter til 
å planlegge og organisere ut fra egne behov og ressurser. 
Målet er å forebygge mer og reparere mindre. 

Høsten 2010 fikk Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) midler fra 
Helsedirektoratet til pilotprosjektet «Aktiv i friluft». Målsettingen var 
å vise hvordan kommunen og frivillige organisasjoner kan samarbeide 
om å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet i nærmiljøet. 
Kommunene Haugesund og Drammen deltok. 

En del av arbeidet var å sette igang tiltak som gjorde størst mulig 
bruk av naturen. Friluftslivet er et viktig virkemiddel for å fremme 
den fysisk aktiviteten i det lokale folkehelsearbeidet. 

Vi la også stor vekt på å utvikle nye, kostnadseffektive modeller 
for det lokale samarbeidet mellom kommunen og de frivillige 
organisasjonene.

Etter to års arbeid kunne vi konkludere: DET NYTTER! 
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DET NYTTER!
Drammens og Oplands Turistforening, 

Buskeruds Jæger og fiskerforening, 

Oslofjordens Friluftsråd, Kirkens Bymisjon 

og Drammen kommune har innledet 

samarbeid om friluftslivsaktiviteter 

for tidligere rusmisbrukere. 

Det ble en vinn vinn situasjon for alle. 

Friluftsorganisasjonene sørget for spennende 

aktiviteter, mens Kirkens Bymisjon og 

Drammen kommune rekrutterte deltakere 

som hadde stor glede av tiltaket.
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“Sammen 
kan vi gjøre 
så mye.” 

HELEN KELLER
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FÅ MED ALLE!

Prosjektet har hatt som målsetting å nå grupper som ikke 
oppfyller Helsedirektoratets anbefaling om en times (barn) 
eller en halvtimes daglig fysisk aktivitet (voksne). 
Uttalte målgrupper har vært:

• Ungdom som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud.

• Mennesker med behov for aktivitet under rehabilitering 
     eller behandling.

• Personer med bevegelsesnedsettelser.

• Utviklingshemmede.

• Flerkulturelle.
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DET NYTTER!
Haugesund Turistforening har sammen med 

psykiatritjenesten etablert turgrupper med fokus 

på psykisk helse. Turgruppene ledes av turist-

foreningens turledere, og på alle turene blir det 

informert om områdets historie. Turene avsluttes 

alltid med kaffe og litt mat laget på bål.
 

Aktiviteter i friluft for utviklingshemmede er 

et annet populært lokalt tiltak. Annenhver 

onsdag møtes opp mot 100 deltakere til felles 

friluftslivsopplevelser (fiske, natursti, klatring, 

orientering, vedarbeid og aktiviteter med båt). 

Hver gang avsluttes aktiviteten med kaffe og 

mat laget på bål. Dette er et samarbeidsprosjekt 

mellom Haugesund kommune, Turistforeningen, 

orienteringsgruppa i Haugesund Idrettslag, 

Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening 

og Friluftsrådet Vest. 9



“Jeg har gått 

meg til mine 

beste tanker.” 

SØREN KIERKEGAARD
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VÆR OPTIMIST PÅ BEFOLKNINGENS VEGNE!  

Vi tok utgangspunkt i denne kunnskapen:

• Turer i nærmiljøet er den aktiviteten de fleste 
     inaktive ønsker å gjøre mer av.

• Fysisk aktivitet i friluft gir en ekstra helsegevinst.
 

• Samarbeid mellom frivillig sektor og 
     kommunen/fylkeskommunen gir synergieffekt.
  

• Frivillige organisasjoner inviterer inn i et varig,
     sunt og aktivt miljø.
  

• Deltagelse i frivillige lag og organisasjoner 
     bygger sosial kapital.
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DET NYTTER!
Turgruppa for kvinner på Fjell i Drammen 

har ukentlige turer på dagtid i nærområdet. 

Turene ledes både av etnisk norske og 

flerkulturelle turledere. Dette er et 

samarbeid mellom Turistforeningen, 

Fjell kirke, Frisklivssentralen og Buskerud 

Pakistanske kvinneforening. Diakonen i 

Fjell kirke drifter prosjektet. Hun har god 

kontakt i miljøet og flere rekrutterings-

arenaer. Få kjenner til Turistforeningen i 

innvandringsbydelen på Fjell. Samarbeid 

er derfor særdeles viktig.
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“Helse er mer enn 

mosjon og maten vi 

spiser. Det handler 

om holdningen vi 

har til oss selv.” 

ALBERT SWEITZER
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SAMARBEID MER 
Samarbeid må ha en verdi for alle parter. For friluftslivs-
organisasjonene kan et samarbeid gi flere aktive medlemmer 
og potensielle dugnadsarbeidere, et større mangfold blant med-
lemmene og en ytterligere større sosial arena. Kommunene kan 
gjennom aktive innbyggere få økt trivsel og bedre helse i befolk-
ningen, redusere helseutgifter ved redusert sykefravær og syke-
behandling. De frivillige kan tilby kommunen konkrete tiltak for 
befolkningen, kompetanse på friluftsliv og tilrettelagte aktiviteter.

REKRUTTER!

• Tradisjonell rekruttering til aktiviteter når ofte mennesker 
     som allerede er aktive.

• Inaktive mennesker er krevende å nå.

• Gjennom samarbeid mellom sektorene når vi flere.

• Det er viktig å finne de rette samarbeidspartnerne.
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DET NYTTER!
«Aktiv i friluft» har motivert til økt samarbeid 

på mange områder i pilotkommunene.

I Haugesund er det satt i gang et samarbeid 

mellom Haugesund Turistforening og skole-

helsetjenesten om aktiviteter i friluft for 

overvektige og inaktive barn og deres familier. 

De møtes ukentlig, og er med på varierte 

aktiviteter.

Turgrupper for innvandrere (InnFRI). Dette er 

et samarbeid mellom NAV Flyktning, Lærings-

senter for innvandrere og Haugesund Røde 

Kors. Målet er å få flere innvandrere ut på tur. 

Det blir også arrangert familieaktiviteter som 

trekker mange deltakere. På fellessamlingene 

hver måned er det alltid stor oppslutning.
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“Veien til suksess 
er alltid å være 

underveis.” 
SITAT UKJENT
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SUKSESSFAKTORER FOR 
SAMARBEID MED FRIVILLIGHETEN   

• Frivillige organisasjoner bidrar ut fra egne kjerneaktiviteter 
     og ressurser.

• Møteplasser for dialog mellom kommunen og frivilligheten.

• Forutsigbarhet når det gjelder tilgang på ressurser. 

• Etablering av stillingsressurser i frivilligheten til organisering 
     og koordinering. 

• Når frivillige organisasjoner utfører arbeid 
     på dagtid, må dette kompenseres.

• Organisering og pleie av frivillige. 
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DET NYTTER!
Rekruttering til friluftsliv har skjedd gjennom 

tilrettelegging av naturmøteplasser i nær-

miljøet. På Blektjern har Drammen kommune 

og Turistforeningen tilrettelagt for at enkelt-

personer, grupper og forskjellige aktører har 

lett tilgang til et område som inviterer til 

aktivitet – i nærheten av der de bor. 

Flere aktører bidrar til rekruttering og bruk av 

stedet – Fjell kirke holder friluftsgudstjeneste, 

skole, barnehager og SFO holder aktivitets-

dager, 4H arrangerer familiedager, Fjell bydels-

nettverk holder møter og Drammens Sports-

fiskerforeningen sørger for kultivering av fisk 

i tjernet. 
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Når du annerkjenner 

andres arbeid setter 

du samtidig pris på 

det du selv gjør.
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GODE RÅD PÅ VEIEN  

• Ansettelse av personer i organisasjonene, som har 
     fokus på rekruttering av nye frivillige og koordinering 
     av aktiviteter, vil styrke kjerneaktiviteten og tilrettelegge 
     aktiviteter for andre målgrupper. 

• God forankring hos alle involverte parter.

• Et tydelig kommunalt engasjement.

• Fysiske møteplasser og tydelig rolleavklaring.

• Kunnskap og forståelse for hverandres kultur.

• Bruke tid til å etablere kjennskap, nettverk og godt samarbeidsklima.

• Rette personer er viktigere enn titler.

• Sentrale personer må ha mandat fra 
     og påvirkningsevne i egen virksomhet.

• Organisasjonene må gjøre mer av det de er best på.

• Kommunen må koordinere samarbeidet mellom
     kommune og frivillighet.
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Friluftslivets fellesorganisasjons (FRIFO) medlemsorganisasjoner:

• Den Norske Turistforening

• Forbundet KYSTEN

• Skiforeningen

• Norges Jeger- og Fiskerforbund

• Norges Turmarsjforbund

• KFUK-KFUM-speiderne

• Norges Klatreforbund

• Norsk Orientering

• Norges Padleforbund

• Norges Røde Kors Hjelpekorps

• Norges speiderforbund

• 4H Norge

• Syklistenes Landsforening

• Kristen Idrettskontakt

• Norsk Kennel Klub

Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO
Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO • Tlf. 23 31 09 80
Epost: post@frifo.no • www.frifo.no

For mer informasjon om prosjektet «Aktiv i friluft» ta kontakt med:


