
           15. mars 2019   

    

Til årsmøtedelegater i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

 

Årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 2019 

Sted: Kommunehuset i Gjemnes, Batnfjordsøra 

Tid: Onsdag den 20. mars 2019 kl. 09.00 til 1200.    Lunsj serveres etter møtet. 

Det blir gitt presentasjon av:  

• Aktivportalen: Frivillighetens nye felles web-side for å fremme aktivitet og frivillig engasjement.  

• Strandrydding og tilskudd fra Miljødirektoratet. Våre tiltak. 
 

Saksliste: 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak 2 Valg av møteleder og referent, samt to årsmøtedelegater til å underskrive møteprotokollen. 

Sak 3 Godkjenning av friluftsrådets årsberetning for 2018. 

Sak 4 Godkjenning av regnskap for 2018 med revisjonsmelding. 

Sak 5 Fastsettelse av kontingent for 2019. 

Sak 6 Forslag til budsjett for 2018.  

Sak 7 Brev fra nye Heim kommune om medlemskap i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. 
 
Sak 8 Forslag til ny strategiplan for perioden 2019 – 20124. 
 
Sak 9 Nye vedtekter fra 2020.  
 
Sak 10 Forslag til årsplan 2019. 

Sak 11 Valg av styreleder og nestleder, revisor, valgkomite samt årsmøtedelegater til Friluftsrådenes 

Landsforbund. 

 

Britt Engvig Hjelle   Styreleder                                                                         Ola Fremo Daglig leder 

Sak 1  



Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 2  
Valg av møteleder og referent, samt to 
a rsmøtedelegater til a  underskrive 
møteprotokollen. 
 

Forslag til vedtak: Til møteleder velges styreleder Britt Engvig-Hjelle, og som referent velges Ola Fremo. 

Til å undertegne møteprotokoll velges følgende: ………………. 

 

Sak 3  
Godkjenning av friluftsra dets a rsberetning 
for 2018. 
 

Forslag til vedtak: Årsberetning for 2018 til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal godkjennes. 

 

Nedenfor følger årsberetning for 2018:  

 

 
 

  
 



Årsberetning 2018 for Friluftsrådet 
Nordmøre og Romsdal 

 
 
§ 1 FØREMÅL 

FRILUFTSRÅDET si oppgåve er i samband med medlemskommunane, offentlege etatar på ulike nivå 
og interesserte organisasjonar å arbeide for: 

• stimulering til friluftsaktivitetar for alle – gjennom å oppleve og mestre opphald og 
utfordringar i naturen på ein bærekraftig måte. 

• sikre nye friluftsområde, tilrettelegging og drift av friluftsområde. 
 

§ 2 MEDLEMMER 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal er et samarbeidsorgan for kommunar og 
organisasjonar som arbeider for friluftsliv. 

Medlemskommuner i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal pr. 31.12.18: Halsa, Sunndal, Kristiansund, 
Molde, Surnadal, Gjemnes, Tingvoll, Eide, Averøy, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Smøla, Aure og 
Rauma kommune. Som organisasjon er Møre og Romsdal Jeger og fiskeforening også medlem av 
friluftsrådet. 
 
 

Administrasjonen har i 2018 bestått av 2,50% faste stillinger, fire prosjektstillinger, en i 50%,  og en i 100% 
fra september 2017 til september 2019, og en person på lønnstilskudd fra NAV i 60% stilling. Vi har også i 
2018 har en korttidsengasjert med innsamling av strandsøppel på Smøla i ca 25% stilling. 
 
Kontorforhold er organisert med leie hos Idrettskretsen i Møre og Romsdal sine lokaler i Idrettsveien 2 i 
Molde. 
 
Styremedlemmer og vararepresentanter til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har i 2018 bestått av: 

Kommune Styrerepresentant Vara til styret  
Aukra Tove Charlotte Æsøy Geir Gøncz 

Averøy Lars Einar Sørvik Håkon Solli 

Eide Emelie Mathilde 
Holden Langnes 

Ellen Krakeli 

Fræna Hans Bjarne Tennøy Ragnhild Aas  

Gjemnes Olav Bjørn Nilssen Heidi Jordahl 

Halsa Trine Kristiansen 

Glåmen 
Tove Karin Halse Lervik 

Kristiansund Britt E. Hjelle   Bente Elshaug 

Midsund Malvin G. Bjørnerem Kolbjørn Stølen 

Molde Ingvil Grytli Tore Birkeland 

Nesset Hogne Frydenlund John Walseth 

Rauma Rolf Herman Bjerkeli  Ole Kjell Talberg 



Sandøy Hans Endre Sæterøy Anett Husøy Hersel 

Sunndal Maja Solli Siv Grete Sponås 

Surnadal Egil Nedal  

Tingvoll Torstein Gjetvik Gunn Anita Kvisvik 

JFF m&R Åsa Fredly Håvard Wiggen 

Aure Guro Amundsen Marit Width 

Smøla   

 

Styreleder: Britt E. Hjelle 

Nestleder: Rolf Herman Bjerkeli  

AU: Britt E. Hjelle, Rolf Herman Bjerkeli og Ingvil Grytli. 

Nye Medlemskommuner: Aure kommune er ny medlemskommune i Friluftsrådet N&R. 

Årsmøte ble avholdt på Batnfjordsøra i Gjemnes torsdag den 26. april 2018. 

Styremøter Det er avholdet 4 styremøter og behandlet 25 saker i 2018. 

Overbygning/avtaler: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) har en avtale med Møre og Romsdal 

fylkeskommune gjennom God Helse-samarbeidet, Friluftsrådenes Landsforbund og, og medlemskap i FNF 

(Forum for Friluftsliv) Møre og Romsdal.  

Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal ble etablert høsten 2018 i et samarbeid med staten (50%), 

fylkeskommunen 25 (25%) og medlemskommunen med de to friluftsrådene (25%). Båt og mannskap er 

stasjonert i Ålesund, og skal betjene hele fylke. FNR sitter i styret til Skjærgårdstjenesten samtidig som 

driftsansvaret er underlagt Sunnmøre Friluftsråd. 

Friluftsskolen ble i 2018 gjennomført på 10 destinasjoner enten i regi av Friluftsrådet alene, eller i 

samarbeid med andre aktører lokalt. 

Stikk UT ble for første gang gjennomført som et fellesprosjekt i Møre og Romsdal med felles hjemmeside 

og felles Stikk UT-kart til samtlige husstander.  Stikk UT-Ski ble etablert vinteren 2017, og for første gang 

gjennomført samlet i de to friluftsrådene i Møre og Romsdal i 2018/19 i et samarbeid med Skikretsen, og 

lokale skilag/klubber. Friluftsrådene kjøper skispor-tjenester fra Løyper.net til samtlige skidestinasjoner, og 

dette fungerer meget godt. 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder startet høsten 2017, og arbeidet pågår i god dialog med 

medlemskommunene. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Det desidert største og mest omfattende prosjektet i 2018 var rydding av strandsøppel med 3 millioner 
kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet. Konsulentselskapet Salt Lofoten ble leid inn for å bistå administrativt 
og faglig, og med enkeltprosjektet «dypdykk». I arbeidet med strandrydding ble det etablert en ekstra 
satsing i øykommunen Smøla, med et godt samarbeid med kommunen og Plastjegerne på Smøla.  
Friluftsrådet hadde også et godt samarbeid med de to interkommunale selskapene NIR og RIR vedrørende 
mottak og fakturering for dette avfallet. Friluftsrådet nådde sin målsetning og samlet inn ca. 130 tonn 
strandsøppel i 2018. 
 
 



Økonomi. Drifta av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt 
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund og fra Møre og Romsdal fylkeskommune.  
Samla kontingent fra 17 medlemskommunene i 2018: 972 981,- 
Administrasjonstilskudd Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018: 220 000,- 
Administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund i 2018: 530 000,- 
 
Sum driftsinntekter var i 2018 på 9 040 910,- (2017: 4 812 899,-  2016: 5 205 043,-  og 2015: 4 965 210,-) 

Sum egenkapital i 2018: 1 907 910,- (2017: 1 070 363,-  2016: 1 681 561,-  og 2015: 1 699 300,-) 
 
Virksomheten hadde i 2018 et positivt årsresultat på kr. 837 547,-. (tilsvarende i 2017 var et underskudd på 
611 199,-).  
 
Friluftsrådet hadde også i 2018 mye av sin virksomhet basert på prosjektmidler, ca 77%.  
 
Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt, og samlokaliseringen med idrettskretsen, 
skikretsen, MRT/DNT, og Nasjonalforeningen er meget positiv. Det har ikke vært gjennomførte særskilte 
tiltak i forhold til arbeidsmiljøet i 2018. Det har ikke blitt rapportert om skader og ulykker på 
arbeidsplassen. Friluftsrådets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. FNR bestod i 
2018 av 3 kvinner og 3 menn.   
Det totale sykefraværet lå på 1,3% i 2018.  
 
Ytre miljø Virksomheten medfører i seg selv svært begrenset påvirkning på det ytre miljø. Friluftsrådet 
vektlegger natur og miljøvennlige løsninger i arbeidet med å fremme friluftsliv. 
 
Framtidig utvikling Alt tyder på et stort behov for videre satsing på friluftsliv for å møte 
folkehelseutfordringene og folks ønske om økt aktivitet og friluftsliv. Friluftsrådet N&R vil trolig i 2019 
satse mer på det sjønære friluftsliv med tilrettelegging og aktiviteter i fokus. Det vil også i 2019 bli søkt om 
statlige midler til arbeidet mot og marin forsøpling. 
 
Prosjektarbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (oppstart 2017) i 
medlemskommunene er godt etablert, og svært mye av dette arbeidet vil være gjennomført i 2019.  
 
Arbeidet med å utvikle fellesprosjektet (Idrettskretsen, skikretsen, Nasjonalforeningen og DNT) 
Aktivportalen til en bredere fritid og aktivitets-portal for frivilligheten går sin gang, og mye av dette 
inovasjon og utviklings-arbeidet vil bli realisert i 2019. Det søkes fortløpende om midler til dette arbeidet, 
og vi håper fylkeskommunen vil ta del i dette fra 2019. 
 
Samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune vedrørende det pågående utviklingsarbeidet av 
turplattformen Morotur og tilhørende APP er meget konstruktivt, og til felles nytte for tilreisende, og egen 
befolkning. Morotur-registrerte turer er også turregistreringsplattformen til Stikk UT og KulTUR. 
 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal opplever et godt samarbeid med medlemskommunene, Møre og 
Romsdal fylkeskommune og med frivilligsektor i hele Nordmøre og Romsdal.  
 
Antall medlemskommuner vil i 2020 bli redusert gjennom kommunesammenslåing uten at dette bør få 
andre konsekvenser. 
 
Det har i 2018 pågått positive samtaler med Trøndelag fylkeskommune vedrørende kommunene Heim og 
Rindal som mulige nye medlemskommuner i 2020. 
 
 
 



 
 
 
Britt Engvig Hjelle                                                                                Ola Fremo 
Styreleder        Daglig leder 
 
 
 
 
 

 

Sak 4  
Godkjenning av regnskap for 2018 med 
revisjonsmelding. 
 

Regnskapet legges fram med et årsresultat på kr 837 547,- og en egenkapital på kr. 1 907 957,- 

Forslag til vedtak: Styrets framlagte regnskap for 2018 godkjennes, og revisors beretning tas til etterretning. 

Regnskap for 2018 følger som vedlegg. 

Revisors beretning blir først lagt fra på årsmøte grunnet korrigeringer i regnskapet helt fram til årsmøte. 

 

Sak 5  
Fastsettelse av kontingent for 2020. 
 

Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal for 2020 

indeksreguleres i tråd med tidligere praksis. 

Tidligere praksis: 

Medlemskontingent til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal historisk og for 2019. 

Kommune Innbyggere  
(2018) 

Kontingent  2016 
(Innb. X kr 8,10) 

Kontingent 2017 
(Innb. X 8,32) 

Kontingent 2018 
(innb X 8,55) 

Kontingent 2019 
          8,82 

Kristiansund 24 274 198 506,- 204 056,- 209 697,- 214 097,- 

Molde 27 001 210 988,- 219 581,- 229 328,- 238 149,- 

Rauma   7 487   60 369,-   62 333,-   64 056,-   66 035,- 

Nesset   2 956   24 308,-   24 710,-   25 393,-   26 072,- 

Midsund   2 019   16 491,-   17 372,-   17 852,-   17 808,- 

Sandøy   1 238   10 408,-   10 566,-   10858,-   10 919,- 

Aukra   3 539   27 353,-   29 269,-   30 079,-   31 214,- 

Fræna   9 800   78 732,-   80 845,-   83 080,-   86 436,- 

Eide   3 433   28 155,-   28 845,-   29 642,-   30 279,- 



Averøy   5 849   45 773,-   48 472,-   49 812,-   51 588,- 

Gjemnes   2 641   20 776,-   21 340,-   22 170,-   23 293,- 

Tingvoll   3 045   24 818,-   25 816,-   26 530,-   26 856,- 

Sunndal   7 106   58 360,-   59 499,-   61 218,-   62 675,- 

Surnadal   5 928   48 008,-   49 662,-   51 034,-   52 285,- 

Halsa   1 574   13 008,-   12 871,-   13 226,   13 882, 

Smøla   2 134    17 813,-   18 305,-   18 822,- 

Aure  3 553     30 694   31 337,- 

SUM: 113 577 866 045 913 050,- 946 885,-  1 001 747,- 

 

 

Sak 6.  
Forslag til budsjett for 2019.  
 
 
Forslaget til budsjett 2018 bygger på regnskapstallene for 2017. Budsjettforslaget for 2018 legges fram med et 

budsjett i balanse. 

Budsjettet er et rammebudsjett og administrasjonen ved daglig leder vil foreta en detaljert budsjettfordeling på de 

ulike satsingsområdene som er beskrevet i årsplan for 2019.  

Forslag til vedtak: Framlagte budsjett for 2019 godkjennes. 

Budsjett 2019 følger som vedlegg. 

 

Sak 7. Brev fra nye Heim kommune om 
medlemskap i Friluftsra det Nordmøre og 
Romsdal. 
 

Bakgrunn: Medlemskommunen Halsa blir en del av nye Heim kommune i Trøndelag fylke fra 2020. I den forbindelse 

har nye Heim kommune sendt oss følgende vedtak fra fellesnemda: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - MEDLEMSKAP I FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
FOR HEIM KOMMUNE  
Fellesnemnd behandlet i møte 28.02.2019 ovennevnte som sak nr. 16/19.  

Følgende vedtak ble fattet:  

Heim kommune tegner medlemskap i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal fra 1. januar 2020. Medlemskontingent 

f.t kr. 8,55 pr. innbygger regulert med konsumprisindeksen legges inn i budsjett for Heim kommune fra 2020.  
På bakgrunn av Fellesnemnda sitt vedtak, ber vi om at det opprettes avtale om medlemskap i Friluftsrådet Nordmøre 

og Romsdal for Heim kommune, fra 1.1.20. Avtalen sendes til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 

Kyrksæterøra – eller til postmottak@hemne.kommune.no.  

 

Med vennlig hilsen Hemne kommune 

mailto:postmottak@hemne.kommune.no
mailto:postmottak@hemne.kommune.no


Årsmøte i Friluftsrådet N&R vedtok i 2018 følgende:  

Sak 8. Vurdering av fremtidig søknad fra Heim kommune (Halsa, Hemne og deler av Snillfjord 

kommune) som medlem i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. 

Vedtak: Årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal stiller seg positive til en eventuell søknad om medlemskap i 

FNR fra nye Heim kommune (Halsa, Hemne og deler av Snillfjord kommune). 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ingen innsigelse til forslaget når Trøndelag fylkeskommune stiller seg positive 

til økonomisk støtte tilsvarende MRfylke. Trøndelag fylkeskommune har muntlig gitt signal om at de ønsker å bidra 

med økonomisk støtte til drift av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal tilsvarende Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Forslag til Vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal tar opp Heim kommune som nytt medlem i Friluftsrådet 

Nordmøre og Romsdal fra 2020. 

 

Sak 8. Forslag til ny strategiplan for perioden 
2019 – 2023. 
 

Forslag til vedtak: Framlagte forslag til strategiplan for Friluftsrådet N&R 2019 – 2023 godkjennes. 

Bakgrunn: 

Friluftsrådets strategiplan skal etter vedtektene revideres, og nedenfor følger forslag til strategiplan for 2019 – 2023. 

Administrasjonen og styret i friluftsrådet har gjennomgått gjeldende strategiplan, og foreslår ny strategiplan for 

perioden 2019 -2023. (Se nedenfor) 

Endringene i forslaget til ny strategiplan er i hovedsak som nedenfor. Se forslag til endringer i kulepunktene 

nedenfor: (Viktige nøkkelord og setninger er uthevet med rød skrift) 

Arbeidsområde 1 -Arbeide sammen: 

• FNR skal være et kompetansesenter og drive utviklingsarbeid innen friluftsliv for hele regionen. 

• FNR skal bidra til utvikling og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal i samarbeid med 
samarbeidspartnere. 

• FNR skal definere sin rolle innen feltet friluftsliv og miljømessig bærekraft. Det skal utformes en 
bærekraftstrategi med mål og tiltak for FNRs arbeid som berører feltet.  

 

Arbeidsområde 2 -Aktivitet: 

• Stikk UT!-konseptene Stikk UT!-KulTUR/bedrift/ski videreutvikles. Nye konsept som Stikk UT! Padling/Sjø og 
Stikk UT! Sykkel skal vurderes. Til vurdering tas også postvegen, pilegrimsleden og fiskeplasser. 

• Disse konseptene utvikles i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

• FNR skal være en viktig aktør i arbeidet mot marin forsøpling. 

• Stimulere til mer sjønært friluftsliv i samråd med Skjærgårdstjenesten. 

• FNR skal være pådriver og samarbeidspartner for en digital aktivitetsportal. 

• FNR skal arbeide for at friluftsliv og fysisk aktivitet får større plass i skole, SFO og barnehage og skal 
utarbeide en egen strategi for dette arbeidet.  

• Utvikle «Naturlos»-tilbudet og presentere dette for regionens innbyggere. 
 



Arbeidsområde 3 -Areal: 

• Bidra til kunnskap, kjennskap og bruk av regionens friluftsområder i samarbeid med medlemskommunene og 
Morotur.no 

• Bidra til gode og samordnete digitale kartløsninger   

• Bidra til at kommunene starter/reviderer arbeidet med kommunal sti- og løypeplan 
 

Arbeidsområde 4 -Anlegg: 

• FNR skal jobbe for planmessig utvikling av turstier, klopper, skitraseer, turveier, padleruter og sykkeltraseer, 
blant annet gjennom sti og løypeplaner i medlemskommunene. Det skal jobbes for å utvikle flere 
friluftsporter, knutepunkt for friluftslivsaktiviteter.  

• FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til friluftslivsanlegg som tilrettelegger for sjønært 
friluftsliv. 

 

Forslag til strategiplan for perioden 2019 til 2023: 

Strategi 2019-2023 

Visjon: Friluftsliv for alle, hele året. 

Hovedmål:  

FNR skal fremme et bærekraftig friluftsliv fylt med glede og livskvalitet  

Målgrupper: 

Alle innbyggerne i medlemskommunene. Egne tiltak rettet mot barn/unge og lite aktive.  

Arbeidsområde 1: Arbeide sammen 

Mål: FNR skal være en tydelig og synlig samarbeidsaktør innen friluftsliv i medlemskommuner og på regionalt 

nivå.  

Delmål: 

• FNR skal være en god og forutsigbar arbeidsplass  

• FNR skal samarbeide godt med sine medlemskommuner.  

• FNR skal være et kompetansesenter og drive utviklingsarbeid innen friluftsliv for hele regionen. 

• FNR skal videreutvikle et konstruktivt samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL), Sunnmøre Friluftsråd, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og relevante aktører innen 
friluftsliv og folkehelse. 

• FNR skal være en medspiller i God Helse-nettverket og arbeidet med Morotur. 

• FNR skal framstå visuelt tydelig, og arbeide etter kommunikasjonsstrategi.  

• FNR skal nå ut med kunnskap og informasjon om friluftsliv til befolkningen. 

• FNR skal arbeide for å styrke sitt økonomiske grunnlag. 

• FNR skal bidra til utvikling og drift av Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal i samarbeid med 
samarbeidspartnere. 

• FNR skal definere sin rolle innen feltet friluftsliv og miljømessig bærekraft. Det skal utformes en 
bærekraftstrategi med mål og tiltak for FNRs arbeid som berører feltet.  
 

Arbeidsområde 2: Aktivitet 



MÅL: FNR skal jobbe for at hele befolkningen driver med varierte friluftslivsaktiviteter året rundt. 

Delmål: 

• Stikk UT! skal være Norges beste turkassetrim. 

• Stikk UT! skal videreutvikles for å nå nye målgrupper, aktivisere hele året og samarbeide med naturlige 
samarbeidspartnere.  

• Stikk UT!-konseptene Stikk UT!-KulTUR/bedrift/ski videreutvikles. Nye konsept som Stikk UT! Padling/Sjø og 
Stikk UT! Sykkel skal vurderes. Til vurdering tas også postvegen, pilegrimsleden og fiskeplasser. 

• Disse konseptene utvikles i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

• FNR skal synligjøre trillevennlige turer. 

• Friluftsskolen skal være et ettertraktet friluftslivtilbud for barn og ungdom. FNR skal arbeide for å fremme 
tilbudet i stadig flere medlemskommuner i samarbeid med lokale og regionale foreninger. 

• FNR skal ha økt fokus på friluftsliv for barn, unge og lite aktive innbyggere i samarbeid med lokale og 
regionale aktører.  

• Utvikle flere tiltak i vinterhalvåret. 

• FNR skal være en viktig aktør i arbeidet mot marin forsøpling. 

• Stimulere til mer sjønært friluftsliv i samråd med Skjærgårdstjenesten. 

• FNR skal være pådriver og samarbeidspartner for en digital aktivitetsportal. 

• FNR skal arbeide for at friluftsliv og fysisk aktivitet får større plass i skole, SFO og barnehage og skal 
utarbeide en egen strategi for dette arbeidet.  

• Utvikle «Naturlos»-tilbudet og presentere dette for regionens innbyggere. 

• Samarbeide med regionale friluftslivsarrangement. 
 

Arbeidsområde 3: Areal 

Mål: FNR skal bidra til at areal blir kartlagt, bevart og tilrettelagt for friluftsliv. 

Delmål: 

• Kartlegge og verdsette de viktigste friluftsaktivitetene og områdene i medlemskommunene med midler fra 
fylkeskommunen/Miljødirektoratet. 

• FNR skal delta i relevante planprosesser.  

• Bidra til statlig sikring og utvikling av friluftslivsområder i samarbeid med medlemskommunene.  

• Øke kompetansen om sikring av areal til friluftsformål. 

• Bidra til kunnskap, kjennskap og bruk av regionens friluftsområder i samarbeid med medlemskommunene og 
Morotur.no 

• Fremme stien som friluftslivets viktigste arena. Søke om midler til klopping og utbedring av stier.  

• Bidra til gode og samordnete digitale kartløsninger   

• Bidra til at kommunene starter/reviderer arbeidet med kommunal sti- og løypeplan 

• Jobbe for at medlemskommunene har en helhetlig og bærekraftig forvaltning av sine friluftsområder. 

 

Arbeidsområde 4: Anlegg  

Mål: FNR skal være en pådriver for utvikling av anlegg for friluftsliv. 

Delmål: 

• Legge til rette for friluftsliv der folk bor. 

• FNR skal øke kompetansen og bidra til økt skilting av turstier i samarbeid med medlemskommunene og 
frivillige organisasjoner. 

• FNR skal jobbe for planmessig utvikling av turstier, klopper, skitraseer, turveier, padleruter og sykkeltraseer, 
blant annet gjennom sti og løypeplaner i medlemskommunene. Det skal jobbes for å utvikle flere 
friluftsporter, knutepunkt for friluftslivsaktiviteter.  



• FNR skal bidra til gode arenaer for friluftsliv hele året.  

• Øke kompetansen og medvirke til flere søknader knyttet til spillemiddelordningen, tilskudd i sikra områder 
og andre tilskuddsordninger.  

• Støtte idrettslag og løypelag med GPS og abonnement på Løyper.net (skispor-oppdatering). 

• FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til friluftslivsanlegg som tilrettelegger for sjønært 
friluftsliv. 
 

Arbeidsområde 5: Allemannsretten 

Mål: FNR skal sikre og styrke allemannsretten. 

Delmål: 

• FNR skal sikre at allemannsretten ivaretas i aktuelle beslutningsprosesser. 

• FNR skal øke kunnskapen om allemannsretten og- plikten blant befolkningen i medlemskommunene.  

• FNR skal videreutvikle samarbeidet knyttet grunneierorganisasjonene i hele regionen. 
 

Sak 9 Nye vedtekter fra 2020.  
 
Forslag til vedtak: Styret får i oppdrag å legge frem forslag til nye vedtekter som bl.a. omhandler 
interkommunalt samarbeid etter den nye kommuneloven, og størrelse på kontingent i Friluftsrådet 
Nordmøre og Romsdal. 

 
Sak 10 
Forslag til a rsplan 2019. 
 

Forslag til vedtak: Framlagt årsplan for 2019 godkjennes. 

Forslagt nedenfor bygger på foreslåtte «Strategiplan for perioden 2019 – 2023».  

Endringer og nøkkelord i teksten er skrevet med rødt i forslaget nedenfor slik at det skal være enkelt å forstå 

forslagene til endringer og nye punkt. 

 

 

Å rsplan 2019             

1. Arbeide sammen    

Mål Tiltak Ansvar 

Være en god og forutsigbar 

arbeidsplass 

Utarbeide budsjett og nødvendige planer og rutiner for 

driften. 

 



Sikre at HMS blir ivaretatt (justeres etter HMS-dag).  

Oppdatere stillingsinstrukser til alle.  

Jevnlig gjennomgå årsplan og budsjett/regnskap. 

Fortløpende prioritere oppgaver for den enkelte 

ansatte.  

 

Avholde fellesmøte hver mandag med status og 

gjennomgang av oppgaver. 

 

Sikre forsvarlig drift og god 

dialog med styret og 

medlemskommuner. 

Avholde fem-seks styremøter, AU-møter etter behov 

og årsmøte med fremlegging av årsrapport og 

regnskap. 

 

FNR skal bidra til utvikling og drift av 

Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal i samarbeid 

med partnere. FNR skal påse at Skjærgårdstjenesten får 

en konkret, balansert og best mulig oppgaveportefølje i 

Nordmøre og Romsdal.  

 

Et godt samarbeid med FL 

Være oppdatert på FL sine satsingsområder.  

Delta på daglig-leder-samling og i andre aktuelle fora.  

Delta med minst én ansatt på ansatte-samlinga til FL.  

Delta på den årlige friluftslivkonferansen og FL sitt årsmøte.  

FNR skal videreutvikle et 

konstruktivt samarbeid med 

MR Fylkeskommune  

Sunnmøre friluftsråd  

FNF – være styremedlem  

Turistforeningene  

NJFF   

Speiderkretsene og grupper  

Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Andre relevante aktører  

Være en aktiv medspiller i God 

Helse- nettverket 

Bidra til en videreutvikling av God Helse nettverket som 

felles folkehelse-plattform. 

 

FNR skal være et 

kompetansesenter og drive 

utviklingsarbeid innen friluftsliv 

for hele regionen. 

Undersøke og prøve ut nye konsept for økt deltakelse 

innen friluftsliv, i dialog med styret. 

 

FNR skal definere sin rolle innen feltet friluftsliv og 

miljømessig bærekraft. Det skal utformes en 

 



bærekraftstrategi med mål og tiltak for FNRs arbeid 

som berører feltet. 

FNR skal følge opp forprosjektet knyttet til utvikling av 

en digital aktivitetsportal sammen med Møre og 

Romsdal Idrettskrets, Nasjonalforeningen for 

folkehelsen, FNF og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Forbedre og systematisere FNRs 

kommunikasjonsarbeid 

Holde kommunikasjonsplanen oppdatert.  

Publisere nettsaker.  

Sende ut nyhetsbrev.  

Publisere Facebook-oppdateringer.  

Ha løpende kontakt med relevante medier.  

Ferdigstille ny hjemmeside for FNR i samarbeid med 

bl.a. Sunnmøre Friluftsråd. 

 

Kompetanseheving 
Gjennomføre intern kompetanseheving innen friluftsliv  

og Excel. 

 

Sikre økonomisk grunnlag for 

FNRs ulike prosjekter 

Søke tilskudd gjennom FL, Fylkeskommunen og andre 

ordninger. 

 

Lage årshjul som inkluderer søknadsfrister og 

rapporteringsfrister til de mest relevante aktørene. 

 

Etablere langsiktige sponsoravtaler for hele fylket på 

"nye" Stikk UT! 

 

Hjelpe medlemskommuner til å 

realisere friluftslivsprosjekt 

Informere om mulige tilskuddsordninger.  

Følge opp enkeltprosjekt i medlemskommunene.  

Være synlige og bidra til økt 

oppslutning om følgende tiltak 

Bidra på forespørsel til Fjellfestivalen, Nordic Light, 

Rabalderfestival og Bjørnsonfestivalen. 

 

Bidra til Norsk Vandrefestival på Nordmøre gjennom 

styreverv og sekretærtjeneste. 

 

Friluftslivets uke, Natt i naturen/Gapahukens dag (spre 

informasjon). 

 

 2. Aktivitet 
 

 

Mål Tiltak Ansvar 

Gjennomføre Stikk UT! – Sommer.   



Arrangere Stikk UT!: Landets 

beste turtrim i samarbeid med 

medlemskommunene og 

frivillige lag. 

Gjennomføre Stikk UT! - Ski.   

Videreutvikle Stikk UT! slik at vi når nye målgrupper og 

aktiviserer befolkningen hele året.  

 

Lage langsiktig strategiplan for utvikling av Stikk UT – 

konseptene.  

 

Revidere informasjonshefte fra 2015 om Stikk UT! -

konseptene (til samarbeidspartnere). 

 

Stikk UT!-konseptene Stikk UT!-KulTUR/bedrift/ski 

videreutvikles. Nye konsept som Stikk UT! Padling/Sjø 

og Stikk UT! Sykkel skal vurderes. Stikk OUT – på 

engelsk. 

 

Etablere og gjennomføre Stikk UT! -ski, og Stikk UT i 

vinterhalvåret. 

 

Videreutvikle Stikk UT! -bedrift slik at den er bedre 

tilpasset bedriftenes behov. Øke antall bedrifter til 120. 

 

Presentere KulTUR –løyper som alternativ når Stikk UT! 

–sesongen avsluttes. 

 

Sende ut Stikk UT! nyhetsbrev 4 ganger i løpet av 

sesongen? 

 

 

Gjennomføre min 2 møter med Stikk UT! –gruppa (og 

ellers ved behov). 

 

Utvikle Stikk UT for lag og organisasjoner, etter modell 

fra Stikk UT-bedrift, i samarbeid med bl.a. skikretsen.  

 

Tilby brukerne en mini-folder for «Mine turer» som et 

lavterskeltilbud. 

 

 

Ha Stikk UT- brosjyra klar til sesongstart 1. mai   

Videreutvikle samarbeidet mellom Stikk UT! og 

Fylkesmannen, grunneierlag, skogeierlag og andre 

relevante aktører. 

 

Søke midler til turskilt via ny ordning med spillemidler.  

FNR skal ha økt fokus på 

friluftsliv lite aktive innbyggere 

Bistå med finansiering og organisering av turer i 

samarbeid med Frisklivssentraler, Aktiv på dagtid og 

andre relevante aktører. Kristiansund og Molde 

prioriteres.  

 



Opprettholde samarbeid med høgskolen i Molde om 

kurs for studenter. 

 

Gjennomføre Klart-det-går-kurs, for voksne som ønsker 

å lage gode aktiviteter for barn og unge med 

funksjonsnedsettelse. 

 

Videreføre tiltak for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i samarbeid med Høgskolen og MRT – 

FTU (Friluftsliv tilrettelagt for Funksjonshemmede). 

 

Implementere gradering av trillevennlige turer i 

morotur-beskrivelsene i samarbeid med MRFK. 

 

FNR skal bidra til å synliggjøre trillevennlige turer.   

FNR skal ha økt fokus på 

friluftsliv for barn og unge 

Videreføre satsing på Stikk UT! For barn og familier.  

Videreføre satsing på Friluftsskoler.  

FNR skal arbeide for at friluftsliv og fysisk aktivitet får 

større plass i skole, SFO og barnehage og skal utarbeide 

en egen strategi for dette arbeidet. 

 

Gjennomføre kurs i Læring i friluft.  

Friluftsskolen skal være et 

ettertraktet friluftslivtilbud for 

barn og ungdom. FNR skal 

arbeide for å fremme tilbudet i 

stadig flere medlemskommuner 

i samarbeid med lokale og 

regionale foreninger. 

Friluftsskole i vinterferien på Skaret (3 dager)  

Friluftsskole sommer på Viken Gård (2 uker á 5 dager)  

Friluftsskole i høstferien i Kristiansund (3 dager)  

Friluftsskole i Tingvoll (5 dager)  

Friluftsskole under Norsk vandrefestival (3 dager)  

Samarbeide med MOI, Fjellfestivalen, Vandrefestivalen 

og andre aktører som har eller ønsker å starte 

Friluftskoler. 

 

Øke innvandrere og flyktninger 

sin deltakelse i friluftsliv og 

fysisk aktivitet 

Få økt deltakelse fra innvandrere og flyktninger på 

friluftsskole. 

 

Låne ut henger med sykler til aktuelle sykkelkurs og 

brukere. Vurdere å gjennomføre egne kurs med 

sykkelopplæring for innvandrere. 

 

Samarbeide med "Utenlandsk kultur møter norsk 

natur" i Kristiansund (eventuelt inngå 

samarbeidsavtale). 

 



Satsing på nærturer, der folk bor 

Videreutvikle visningen av KulTUR på stikkut.no og 

morotur.no. 

 

Spre kunnskap om KulTUR på web i media, hos 

medlemskommunene og blant publikum. 

 

Vurdere opprettelse av nye KulTUR-løyper.  

Bistå kommunene med informasjonshenting, tekst-, 

utforming og registreringsarbeid til de ulike løypene. 

 

FNR skal være pådriver og 

samarbeidspartner for en digital 

aktivitetsportal. 

Utvikle hjemmesiden Aktivportalen.no slik at den blir 

verktøy for å nå våre overordnede mål.  

 

Delta i arbeidsgruppe for portalen/AFFA (Aktiv Fritid 

For Alle). 

 

Utvikle siden slik at den i større grad rettes mot 

aktivitet for alle.  

 

Søke videre finansiering fra MR Fylkeskommune, 

miljødirektoratet og andre instanser. 

 

Videreutvikle Naturlos (turer med turguide) som 

lavterskeltiltak. 

 

Friluftsliv for alle hele året – 

andre tiltak 

Opprettholde en utstyrsbase til egen bruk og utlån til 

samarbeidspartnere og spesielle grupper. 

 

Øke friluftsaktiviteten i vinterhalvåret.  

Stimulere til mer kystfriluftsliv  

Utvikle Skjærgårdstjenesten slik at kystfriluftslivet 

styrkes i vår region. 

 

Styrke kystfriluftslivet gjennom bruk av FNRs øvrige 

satsningsområder (sikring og utvikling av arealer og 

anlegg, Stikk UT!, Friluftsskole etc.) 

 

FNR skal være en viktig aktør i 

arbeidet mot marin forsøpling 

Utvikle Skjærgårdstjenesten innen feltet marin 

forsøpling i tråd med vedtatt prinsippavtale med 

Sunnmøre friluftsråd, Møre og Romsdal 

fylkeskommune og staten ved M.dir. 

 

Søke midler fra Miljødirektoratet og andre relevante 

aktører. 

 

Gjennomføre panteordning og legge til rette for 

strandrydding. 

 

Drive informasjons- og holdningsarbeid.  



3. Areal 
   

Mål Tiltak Ansvar 

Synliggjøre friluftslivsanlegg i 

regionen 

Bidra til at «nye» Morotur blir kjent, og tatt i bruk, av 

kommuner og det frivillige. bl.a. til å registrere 

gapahuker, badeplasser, aktivitetsplasser, padleturer 

osv.  

 

 
Svare på fylkeskommunale og kommunale 

henvendelser og bidra i relevante høringsprosesser 

 

Samarbeide med 

medlemskommune  

Kartlegge og verdsette friluftslivsområder i 

medlemskommunene med midler fra 

fylkeskommunen/Miljødirektoratet. 

 

Fremme stien som friluftslivets viktigste arena. Søke 

om midler og bidra til at kommunene starter arbeidet 

med kommunal sti- og løypeplaner. 

 

Jobbe for at medlemskommunene har en helhetlig og 

bærekraftig forvaltning av sine friluftsområder. 

 

Fremme ordningen for statlig 

sikring av friluftsområder I 

sammen med FNF 

Samarbeide med kommunene i arbeidet med statlig 

sikring av friluftsområder.  

 

Søke M.dir om sikring der det er nødvendig, og midler 

til tiltak i statlige sikrete friluftsområder. 

 

Bidra til statlig sikring av øyer og sjønære områder for å 

styrke det kystnære friluftsliv. 

 

4. Anlegg 
   

Mål Tiltak Ansvar 

Legge til rette for friluftsliv der 

folk bor. 

 

FNR skal jobbe for planmessig utvikling av turstier, 

klopper, skitraseer, turveier, padleruter, sykkeltraseer 

og friluftsporter (Sti og løypeplan). 

 

Søke midler og koordinere skilt-bestillinger fra 

kommunene.  

 

FNR skal bidra til at det er gode 

arenaer for friluftsliv hele året.  

 

Bidra til å ruste opp stier med stor slitasje på utvalgte 

Stikk UT!-traseer gjennom bl.a. bruk av spillemidler. 

 

Spre informasjon og gi råd om spillemiddelordningen 

og oppfordre medlemskommuner til å søke. 

 



Bidra med informasjon og kunnskap til arbeidet med 

opprusting av stier og klopper. Produsere veileder for 

klopping og stibygging. 

 

Støtte idrettslag og løypelag med GPS og abonnement 

på Løyper.net (skispor-oppdatering). 

 

Tilrettelegge for kystfriluftsliv 

FNR skal i samarbeid med Skjærgårdtjenesten bidra til 

friluftslivsanlegg, som kystledhytter/gapahuker/ 

teltplasser, og andre tiltak som tilrettelegger for 

kystfriluftsliv. 

 

5. Allemannsretten  
   

Mål Tiltak Ansvar 

Spre informasjon om 

allemannsretten -og plikten til 

publikum 

Dele ut FLs fakta-kort om allemannsretten på ulike 

språk. 

 

Samarbeide med grunneierorganisasjoner vedrørende 

informasjon og tiltak i tråd med allemannsretten. 

 

Ha allemannsretten som tema på Friluftsskoler  

Spre Stikk UT! Vett-reglene.  

Gjennomføre informasjonskampanje om 

allemannsplikten under Stikk UT! -sesongen 

 

 

Sak 11 Valg av styreleder og nestleder, 
revisor, valgkomite samt a rsmøtedelegater til 
Friluftsra denes Landsforbund. 
 

Forslag til vedtak: Til styreleder for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal velges: Britt Hjelle (Kristiansund), 

og som nestleder: Rolf Herman Bjerkeli (Rauma).  

Til revisor velges: MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS.   

Til valgkomite etter kommende kommunevalg velges: Knut Sjømæling, Hans Bjarne Tennøy og Ingrid 

Rangønes. 

Som delegat til årsmøte velges: Britt Hjelle, Ingvil Grytli, Egil Nedal og Rolf H. Bjerkeli. Vara: Olav Nilssen,  

Erling Hustad, Marte Melbø, Bente Elshaug. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


