
 
 

 
 
 

    Handlingsplan 2015 



 
Innledning  

Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den 
øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen reflekterer kommunenes (felles) prioriteringer og ønsker 
for hva samarbeidet med friluftsrådet konkret skal handle om. Det vil være rom for omrokkeringer/omprioriteringer 
underveis, men for å kunne oppnå best mulig resultat og gi valuta for medlemskontingent-pengene er det viktig at 
planen forankres i kommunene før Årsmøtet.  

 

Det er Friluftslivets År i 2015 og Ishavskysten friluftsråd 
ønsker å markere dette sammen med medlemskommunene 
på en synlig, inspirerende og informativ måte. Visjonen «Flere 
ut- oftere» skal vi leve opp til, og vi har som mål at Troms 
fylke blir landets mest synlige fylke på friluftsliv.  

 

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:  

- Friluftsskoler i fellesferien 
- Satsing på stien som ferdselsåre  
- Fokus på allemannsretten 

Fokus på friluftsliv i et folkehelseperspektiv er et stort satsningsområde, og også det punktet i handlingsplanen som 
uløselig er knyttet til alle de andre områdene. Folkehelse er en rød tråd i handlingsplanen og det er dermed også viktig 
å inkludere dette i alt hva friluftsrådet jobber med, og informerer om den viktige sammenhengen, og den positive 
effekten vårt arbeid har på befolkningens folkehelse.  

I 2015 vil administrasjonen bestå av: 

Daglig leder (100 %), Tine Marie Hagelin 
Aktivitetsleder (50 %), Elisabeth Bjerke Råstad/ Amund Hagen Kristiansen 
Prosjektleder for kartleggingsarbeidet (50 %): Maja Sjöskog Kvalvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Følgende prosjekter vil Ishavskysten og medlemskommunene jobbe med i 2015:  

 

1. Friluftslivets år 

I år er det Friluftslivets år og Ishavskysten friluftsråd vil være med å bidra 

til at friluftsliv settes på dagsorden i alle medlemskommunene, og i fylket 

for øvrig. Friluftsrådene i Troms har sammen med Troms fylkeskommune 

og FNF bestemt at Troms fylke skal bli årets beste friluftsfylke. Alle 

medlemskommunene til Ishavskysten friluftsråd har vedtatt å være 

«Friluftslivets år»-kommuner. Sammen med medlemskommunene vil friluftsrådet jobbe for at alle innbyggerne våre 

merker at det er Friluftslivets år i 2015: 

 Vi skal være synlige i media, med friluftsaktiviteter i nærmiljøet og med tilrettelegging for friluftsliv i naturen 
 Vi skal arrangere åpningen av Friluftslivets år den 13. januar sammen med de andre friluftsrådene, FNF og 

Troms fylkeskommune i Tromsø sentrum. I tillegg å samarbeide med de øvrige 4 medlemskommunene om 
lokale åpningsarrangementer samme dag 

 Vi skal spre det glade budskap om friluftslivet, vise de store helsegevinstene ved friluftslivet og samarbeide med 
frivillige lag og foreninger slik at innbyggerne benytter seg av deres spennende friluftstilbud 

 Løfte friluftsliv opp på den politiske dagsorden under kommunevalget høsten 2015 

 

 

2. Folkehelsearbeid i kommunene 
 

Ishavskysten friluftsråd hadde dialogmøter om folkehelsearbeid med medlemskommunen i 2013 og et folkehelsemøte 
om Helsedirektoratets aktivitetskampanje «Dine 30» i juni i 2014. I 2015 vil friluftsrådet følge opp det igangsatte 
arbeidet: kontakt og dialog med kommunenes folkehelsekoordinatorer/frisklivssentraler, og videreføre og konkretisere 
samarbeidet. Arbeid knyttet til folkehelse er et stort felt og det er behov for å konkretisere dette i det videre arbeidet. 
Sammen med medlemskommunene vil friluftsrådet jobbe for at friluftsliv i et folkehelseperspektiv blir prioritert.  

Det er flere konkrete prosjekter Ishavskysten friluftsråd vil jobbe med innen folkehelse i 2015:  

  

Folkehelsenettverk for medlemskommunene 

Friluftsrådet vil koordinere et nettverk for medlemskommunenes 
folkehelsekoordinatorer (eller personer som jobber med folkehelse). Her vil 
temaer og erfaringer drøftes og utveksles, diskutere mulige 
samarbeidsprosjekter. Det er mange flinke og engasjerte folk som jobber i de 
ulike kommunene, og dette vil kunne skape et tettere samarbeid med 
nabokommunene. Ambisjonen er å invitere til første samling vinter/vår 2015. 
Deretter vil det være to samlinger i året.  

 

 



   

 «Friluftsliv for alle» - et aktivitetsrettet friluftstilbud til barn og unge 

Sammen med alle medlemskommunene, og frivillige lag og foreninger, vil friluftsrådet 
arrangere «Friluftsliv for alle» i alle medlemskommunene i 2015. «Friluftsliv for alle» er 
et spennende, allsidig og inkluderende aktivitetstilbud en fast dag i uka fra mars/mai til 
oktober. Målgruppen er lite aktive barn, samtidig som det er åpent for alle. Friluftsrådet 
har utstyrsbaser i kommunen, og kan brukes i aktiviteter og turer. Målet er å ha det gøy 
ute i naturen, lære lavterskel friluftsliv samtidig som man er i fysisk aktivitet.  

Det vil arrangeres 84 aktivitetsdager i våre 5 medlemskommuner i samarbeid med kommunene og 31 lag og foreninger. 
Prosjektet vil koordineres av Ishavskysten friluftsråd. Fra januar til og med mars vil Elisabeth Bjerke Råstad lede 
prosjektet, og fra mars/april vil en ny aktivitetsleder være på plass. Amund Hagen Kristiansen vil jobbe i 50 % ut året og 
lede blant annet dette prosjektet. 

 

Pilotprosjektet «Turkameratene- vær en turvenn» i Tromsø kommune 

Dette er et nytt prosjekt som vi ønsker å kjøre i Tromsø kommune i 2015 
som et pilotprosjekt. Under slagordet «Vær en turvenn» ønsker vi å tilby et 
regelmessig, inkluderende og spennende turtilbud til voksne og eldre som 
søker turvenner, og de som trenger et ekstra dytt for å komme seg ut 
(spesielt eldre, enslige, innvandrere og inaktive).  

Sammen med inviterte lag/foreninger/gjester vil vi arrangere totalt 12 tur- og temakvelder i Tromsø kommune i perioden 
juni til oktober i 2015. Vi ønsker å tilby turer med et spennende og variert faglig innhold som er tilrettelagt for voksne av 
begge kjønn. Med inviterte lag/foreninger/fagpersoner vil vi arrangere tematurer om for eksempel sopp, meteorologi, 
historiske vandringer, fuglekikking, matlaging på tur osv. Hovedmålet vårt er å få enda flere ut på tur, være en bro 
mellom ensomme/enslige og det etablerte turtilbudet i kommunen.  

 

 

Aktivitetskonkurransen «Ti På Hjul» i alle medlemskommunene 

 Dette er et nytt pilotprosjekt som friluftsrådet ønsker å kjøre i alle 
medlemskommunene i 2015, i samarbeid med Norges Handikapforbund. Det er 
ikke arrangert lignende prosjekter i landet, så dette er nytt nasjonalt. Det er 
inspirert av "Ti på Topp", men denne gangen er målgruppen dem som det 
ordinære Ti på Topp ekskluderer: funksjonshemmede og andre personer med 
nedsatte funksjonsevner. Så vi ønsker å lage en aktivitetskampanje hvor hver 

medlemskommune velger ut minimum 2 "topper" som er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kan være en godt 
tilrettelagt turvei som leder inn til en gapahuk, fiskeplass etc. Eneste kriteria er at det må være parkeringsplass for 
rullestolbrukere der og at det er en tur som gir fysisk aktivitet. Så skal friluftsrådet stå får koordinering og markedsføring. 
Kampanjestart er i juni og varer til september. Vi vil kjøre en konkurranse, på lik linje som for FYSAK-kassene og Ti på 
Topp.  

 

 

 



 

3. Skolesatsing 

 

Læring i friluft er friluftsrådene og Friluftsrådenes Landsforbund 
(FL) sitt nasjonale skoletilbud med mål om mer og bedre 
uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Ishavskysten 
friluftsråd etablerte et nettverk med fire lærere fra tre av 
medlemskommunene (Balsfjord, Karlsøy og Lyngen) i oktober 
2013. I løpet av 2014 har 3 skoler til meldt seg på: Jægervatnet 
leirskole, og Kvaløya og Straumen skole. Nettverket vil jobbe for 
å skape positive endringer i skolehverdagen på sine skoler, både 
for elevene og lærerne.  

 

Det fokuseres på mer uteskole, lavterskel-undervisningsmetoder hvor en får fysisk aktivitet inn i ordinær undervisning, 
samt faglig påfyll og erfaringsutveksling for nettverkets lærere.  

I 2015 vil Ishavskysten friluftsråd: 

o Arrangere nettverkssamling høsten 2015. Dato og tema er ikke fastsatt enda 
o Arrangere kurs innen temaer som lærerne ønsker kompetanseheving 
o Oppdatere hjemmeside om prosjektet. Praktisk informasjon vil ligge tilgjengelig på nett 

Målet er at Storfjord også blir med i nettverket i løpet av 2015. 

 

Friluftsskole i fellesferien 

Ishavskysten friluftsråd vil sammen med øvrige friluftsråd 
arrangere friluftsskole i fellesferien i våre medlemskommuner. 
Friluftsrådet vil sammen med medlemskommunene fastsette 
rammene for friluftsskolen i hver enkelt kommune, da det kan 
variere fra kommune til kommune hva det er behov for. 
Friluftsskolen vil foregå i fellesferien, være fra 09.00-15.00 
mandag til torsdag, og fokusere på det enkle friluftslivet: lære om 

allemannsretten og ferdselskultur, sette opp camp, lære om kart og kompass, ekspedisjon og andre friluftstemaer. Vi vil 
bruke kommunenes utstyrsbaser og vi vil invitere lag og foreninger til å være med å arrangere. Dette vil være et billig 
tilbud. Pris er ikke fastsatt enda, men ca 100,-/dag per deltaker. Det vil være begrenset med antall plasser og bindende 
påmelding. 

4.      Verdikartlegging av friluftslivsområder 
Presset og kampen om arealene øker, og et områdes verdi og betydning for friluftsliv er ofte ikke 
kjent. I Ishavskysten friluftsråd sitt område er friluftsområdene mange, dog ofte ikke identifisert 
på kartet. Verdikartlegging av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, som har som mål å 
identifisere og verdivurdere friluftsområdene i hele Norge. Verdivurderinga vil gi 3 
klassifiseringer: lokalt, regionalt og nasjonalt viktig.  

Kartleggingsarbeidet er startet, og kartleggingen av Storfjord kommune er ferdig og skal ut på 
høring. Friluftsrådet har mottatt midler fra Miljødirektoratet via Troms Fylkeskommune til å 
ansette en prosjektansatt som vil ferdigstille prosjektet i Tromsø, Karlsøy, Balsfjord og Lyngen 



kommune. Maja Sjöskog Kvalvik er ansatt i 50 % stilling som prosjektleder.  

Arbeidet vil starte i januar 2015 og sluttføres innen juni 2016. Det vil bli etablert arbeidsgrupper i de fire kommunene, 
hvor en fra hver administrasjon vil være gruppeleder og kontaktperson opp mot prosjektleder i friluftsrådet.  

 
 

3.       Turkartpakke Balsfjord og Storfjord 

 
Sammen med Storfjord og Balsfjord kommune, lag og foreninger, vil friluftsrådet 
lage turkartpakker for disse to kommunene. Arbeidet med å utarbeide 
prosjektplan er ferdig i begge kommunene, og det er søkt spillemidler. I Balsfjord 
kommune har arbeidet kommet godt i gang, og kartene er nesten klare til 
produksjon.   

Målet er at turkartpakken i Balsfjord vil sendes til trykk i løpet av våren 2015 og distribueres til husstandene og skolene 
før tursesongen 2015. I Storfjord kommune vil første oppstartsmøte finne sted i starten av 2015. Om friluftsrådet får 
eksterne midler til prosjektene vil vi ansette en prosjektansatt som vil ha ansvaret for dette prosjektet.  

 

5. Statlig sikring av friluftsområder 

Arbeid med å statlig sikre nye friluftsområder krever mye arbeid. Både fra 
kommunens og friluftsrådets side.  

Storfjord kommune ønsker at friluftsrådet bistår dem med å statlig sikre 
friluftsområdet Sandørneset. Arbeidet er i gang og vil foregå i hele 2015. 

Det er et behov for å oppdatere/revidere mange av forvaltningsplanene til de 
statlig sikra friluftsområdene i kommunene. Friluftsrådet vil starte dialogen med eierne av de områdene det gjelder i 
2015. For de statlig sikra friluftsområdene som ikke har ferdig forvaltningsplan, må det avklares med kommunene 
hvordan dette arbeidet skal gjenopptas.  

Friluftsrådet vil ikke gå i gang med arbeid om å sikre flere områder i 2015, da dette krever mye ressurser. Arbeidet med 
Juksavatn i Balsfjord vil tas opp etter avklaringer med politisk ledelse i kommunen.  

 

 

6.       Ordførertur- en årlig tradisjon 
 

Ordførerturene har blitt en årlig tradisjon og en hyggelig fellestur i 
medlemskommunene. Dette er et positivt prosjekt som skaper mye positivitet i 
kommunene. Sammen med ordførere og ansatte i kommunene vil friluftsrådet 
arrangere ordførertur i alle kommunene i 2015.  

I 2015 går ordførerturene til: 

Tromsø: 17. mars. Vinteraktiviteter for alle og bålkos på Charlottenlund 
Karlsøy: 28. mars: Vinteraktiviteter for alle og bålkos ved Hansnes skole 
Balsfjord: 2. august. Fjelltur til Haugafjell 
Storfjord: 14. juni. Fellestur til Elvevolldalen 
Lyngen: 30. august. Fellestur til Lyngsdalen 



 

7. Kommunale prosjekter- turmålsatsing  
 

Friluftsrådet har i samarbeid med kommunene bestemt seg for å jobbe sammen om konkrete friluftsprosjekter. Innen 
kategorien turmålsatsing vil det kunne være et spekter av ulike prosjekter. Lista er ikke endelig, da dialogen rundt 
samarbeidsprosjekter pågår enda i noen kommuner.  

Følgende prosjekter vil friluftsrådet jobbe med i 2015:  

  

 «Fellesprosjektet Fløya» (Tromsø). Sammen med Tromsø kommune, Norsk 
Botanisk Forening Nord med flere, vil friluftsrådet lage et fellesprosjekt på 
vedlikehold/informasjon/kanalisering av løypenettet i/rundt/på Fløya. Det er et 
stort behov for vedlikehold av stiene og kanalisering av ulike brukergrupper. 
Videre er dette en hot spot for spennende og sjeldne arter, et yndet turmål for 
turister og et av byens mest besøkte bynære friluftsområder. Friluftsrådet og 
kommunen startet prosjektet sommer 2014, og inviterte aktuelle parter til 

folkemøte. Basert på innspillene fra folkemøte vil prosjektet ha 5 delprosjekter som vi vil jobbe med/starte i 2015:  

1. Reparere stien Aksla med å bygge en steinsti (Ansvar: Tromsø kommune) 
2. Sykkelrundløype (Ansvar: Sykkelbyen) 
3. Restaurere og forbedre uteområdet rundt Fjellheisen (Ansvar: Tromsø kommune) 
4. Lage 3 rundløyper med utgangspunkt i Fjellheisen (Ansvar: Ishavskysten friluftsråd) 
5. Forbedre Dalbergstien med informasjonsskilt/tavler/klopper. (Ansvar: Ishavskysten friluftsråd) 

I 2015 vil friluftsrådet lede og gjennomføre prosjekt 4 og 5.  

Fellesprosjektet Fløya er et prosjekt som vil pågå over flere år. 

 
 
 «Vandring i Lyngen» (Lyngen). Samarbeid med Lyngen kommune.  
Prosjekt Vandring Lyngen har fått tilskudd fra Innovasjon Norge og 
Troms fylkeskommune til å utvikle og markedsføre vandreløyper i 
Lyngen. Prosjekt Vandring i Lyngen har i dag grunneieravtale på 16 
løyper. 13 av disse løypene er nå kartlagt og lagt ut på digitale kart. Det 
er laget merke/skiltplan og tiltaksplan på hver enkelt løype. Det har vært 
gjennomført en grundig prosess med informasjon til berørte parter, 
herunder grunneiere og bygdelag, samt innhenting av tillatelse fra et 
berørte grunneiere i kommunen.  
 

Målet er at disse løypene skal tilrettelegges til våren/sommeren (2015) med nødvendig rydding, merking og skilting. 
Løypene blir utviklet og tilrettelagt etter Din Tur’s standard som bygger på Innovativ Fjellturismens standard og følger 
merkehåndboka.  

 
Lulledalen skogssti 
Sammen med Statskog AS vil friluftsrådet fortsette arbeidet med 
tilrettelegging av Lulledalen skogssti for rullestolbrukere. I 2014 ble de 
første 150 meterne tilrettelagt, i år vil arbeidet fortsette. Planen er at 
arbeidet skal være ferdig innen «Ti På Hjul»-konkurransen starter i juni, 
slik at vi kan åpne turstien og aktivitetskampanjen på samme tid.  
 
 



 

Turstiprosjektet Grunnfjord-Hansnes 

Kvinneutvalget Karlsøy jeger- og fiskeforening vil utbedre de allerede eksisterende og etablerte turstiene som er i dette 

området, ved å rydde, kloppe og merke de forskjellige løypene. Det vil også etableres en ny løype fra Blåfjell til 

Gråsteinåsen. Løypen til Storheia er godt ryddet og merket, det kan ikke sies om de andre løypene. Det vil kreve stor 

dugnadsinnsats for å få ryddet og merket stiene etter DNT`s standard. 

Hvor løypene starter, hvor lange der er, og hvor de ender er ikke så godt kjent blant etablerte og nye beboere. 

Kvinneutvalget ønsker derfor å begynne merkingen av stiene fra fylkesvegen på Hansnes og i Grunnfjord. Løypen som 

begynner fra Ringvassøy kirke skal være hovedoppstart på Hansnes, mest fordi det er lettere med parkering utenfor 

kirken, og det er den som er mest brukt i dag. Det vil bli laget og satt opp to små "portaler" på Hansnes, som viser en 

oversikt over området, samt informasjon om løypene, og lengde på dem. Det samme i i Grunnfjord. 

Ishavskysten friluftsråd vil samarbeide med Kvinneutvalget i dette prosjektet, og stå for utarbeidelse av turportalene og 

informasjonsarbeidet til nett.  

 

Kanotur i Lyngen 

Lyngen kommune og friluftsrådet har søkt om midler til å arrangere en todagers kanotur med overnatting i Lyngen.  

 

Grøtfjordstranda friluftsområde 

Tromsø kommune vil i 2015 tilrettelegge for friluftsliv på den populære Grøtfjordstranda på Kvaløya. Det vil bli satt opp 

et handicaptoalett og forbedring av tilgjengeligheten i regi av kommunen, og friluftsrådet vil søke om midler til å få kjøpt 

inn en rullestolmatte som vil gjøre stranda tilgjengelig for rullestolbrukere.   

 

8. Kurs i 2015 

 
Det vil arrangeres følgende kurs i 2015: 
 

 Kurs i allemannsretten 
 «Klart det går»-kurs for voksne med ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser 
 Kurs i universell utforming (ved behov) 
 Klatrejungel (sammen med Tromsø kommune) 

 

9. Informasjonsarbeid 

 
Friluftsrådet vil jobbe aktivt med informasjon knyttet til våre felles prosjekter med medlemskommunene, legge ut info på 

vår hjemmeside og få med media så mye som mulig. Følgende konkrete info-prosjekter vil friluftsrådet gjennomføre i 

2015: 

 

 

Turkort for turmål i medlemskommunene.  
Friluftsrådet vil sammen med medlemskommunene lage 3 turkort for 3 utvalgte turer i Karlsøy, 
Balsfjord, Tromsø og Storfjord kommune. Kommunene må selv stå for info, bilder og kart, og så 
vil friluftsrådet sette det sammen, trykke det og dekke kostnadene. Turkortene vil være 
tilgjengelig på sentrale plasser i kommunene: bensinstasjoner, bibliotek, kino, rådhus, skoler og 
fritidsklubber etc.  
 
 
 



 
 
Turkalender for arrangerte turer i medlemskommunene.  
Inspirert av turkalenderen som Midt-Troms friluftsråd gir ut hver sommersesong, vil Ishavskysten 
friluftsråd lage en tilsvarende turkalender for våre medlemskommuner. Her vil friluftsrådet 
koordinere innsamling av info om fellesturer og lage turkalenderen, dekke trykkostnader og 
distribuere gratis til husstandene.  

 

 

 

Mobile utstyrsbaser med turutstyr 

Friluftsrådet har kjøpt inn turutstyr til medlemskommunene som vil lånes 
ut sammen med de mobile utstyrsbasene. I 2015 vil friluftsrådet sammen 
med medlemskommunene få laget synlige og tilgjengelig informasjon om 
tilbudet. Både på hjemmesidene til kommunene, og brosjyre/infoskriv.  

  

Aktiviteter/råd/utvalg utenom prosjekter: 

-          Rådgivende utvalg for Lyngsalpene landskapsvernområde 
-          Delta på kommunestyremøter 
-          Arbeidsgruppe folkehelse i Lyngen 

 
 
Tilskuddsordninger 
 
Ishavskysten friluftsråd har søkt følgende tilskuddsordninger for å gjennomføre prosjektene i 2015 og drifte 
administrasjonen: 
 
Troms fylkeskommune 

- Fysisk tilrettelegging for friluftsliv 
- Skilting og merking av turløyper 
- Friluftsaktivitet 
- Administrasjonsstøtte 

Friluftsrådenes Landsforbund 

- Spillemidler aktivitet  
- Administrasjonsstøtte 
- Friluftsliv og folkehelse  
- Læring i friluft  
- «Klart det går»-kurs 

Medlemskommunene 

- Medlemskontingent  

  

 



Budsjett Ishavskysten friluftsråd 2015  
 

Hva                                                                             Beløp    Prosjekt/kommentar 
 

Fastlønn 707 200 
 Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks      15 000 
 Bevertning 30 000 Årsmøte, styremøter, mat på reise   

Kurs/konferanseavgifter 50 000 inkl flyreiser  

Husleie 160 000 For 2014 

Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 90 000 
 Kjøregodtgjørelse  45 000 Utover prosjekter  

Møtegodtgjørelse (styrehonorar) 36 000 For 2014 og 2015  

PC og utstyr til PC - inkl. programvare 30 000 Pc, harddisk etc 

Engasjement/prosjekter  280 000 Lønn: aktivitetsleder 

Engasjement/prosjekter  68 000 Lønn: arbeid utover ord. arbeidstid 

Engasjement/prosjekter  35 000 Lønn: brukerassistert arbeid 

 
  

 Prosjekter 
  Annet inventar og utstyr 50 000 Friluftslivets år 

   Brosjyrer og bøff 65 000 Friluftsliv for alle 

Kjøregodtgjørelse 27 000 Friluftsliv for alle 

Godtgjørelse lag og foreninger 84 000 Friluftsliv for alle 

Mat 100 800 Friluftsliv for alle 

   Kjøregodtgjørelse 15 000 Ti På Hjul 

Brosjyrer og utstyr 30 000 Ti På Hjul 

   Kjøregodtgjørelse 10 000 Turkameratene  

Godtgjørelse lag og foreninger 24 000 Turkameratene  

Brosjyrer, mat  10 000 Turkameratene  

 
  

 Kurs/konferanseavgift 30 000 Læring i Friluft 

Kjøregodtgjørelse 10 000 Læring i Friluft 

 
  

 Honorar til ledere 100 000 Friluftsskoler 

Kjøregodtgjørelse/transport 10 000 Friluftsskoler 

Bevertning 50 000 Friluftsskoler 

Annonse, reklame, informasjon  10 000 Friluftsskoler 

Leie av lokale 25 000 Friluftsskoler 

 
  

 Trykking, distribusjon  80 000 Turkalender 

Kjøregodtgjørelse 2 000 Turkalender 
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Trykking av turkort  10 530 Turkort 

 
  

 Utstyr og materiale 16 792,50 Fløya 

Bevertning 2000 Fløya 

 
  

 Trykking av turkart 156 250 Turkartpakke Balsfjord 

Annet inventar og utstyr 68 750 Turkartpakke Balsfjord 

Porto og andre fraktutgifter 10 000 Turkartpakke Balsfjord 

 
  

 Engasjement/prosjekter (Maja) 240 000 Kartleggingsprosjektet 

Sosiale utgifter 86 400 Kartleggingsprosjektet 

Engasjement/prosjekter (Nina) 10 000 Kartleggingsprosjektet 

Kjøregodtgjørelse 45 000 Kartleggingsprosjektet 

Kurs/konferanseavgifter 20000 Kartleggingsprosjektet 

PC og utstyr til PC - inkl. programvare 30000 Kartleggingsprosjektet 

Bevertning 20 000 Kartleggingsprosjektet 

Kvelds- og overtidstillegg  20000 Kartleggingsprosjektet 

Husleie 60 000 Kartleggingsprosjektet 

Abonnementsavgifter/tellerskritt telefon/faks 2400 Kartleggingsprosjektet 

Info/brosjyrer etc 10 000 Kartleggingsprosjektet 

Lønn friluftsrådet (opplæring)  117 900 Kartleggingsprosjektet 

Bevertning 25 000 Ordførerturer 

Godtgjørelse lag og foreninger 42 450 Lulledalen skogssti 

Godtgjørelse lag og foreninger 17 600 Kanotur Lyngen 

Utstyr, arbeid med tilrettelegging etc  200 000 Kommunale prosjekter 

   Sum utgifter  3 490 073 
 

   Inntekter 
  Friluftsliv for alle (FL+Fylkeskommunen) 656 600 

 Ti På Hjul (Fylkeskommunen) 103 300 
 Turkameratene (Fylkeskommunen) 112 000 
 Læring i Friluft (FL) 55 000 
 Friluftsskoler (FL + Fylkeskommunen) 129 000 
 Turkalender (FL + Fylkeskommunen) 90 000 
 Turkort (Fylkeskommunen) 42 530 
 Fløya (Fylkeskommunen) 38 000 
 Kartleggingsprosjektet (Troms 

fylkeskommune) 660 000 
 FL (adminstøtte) 325 000 
 Troms fylkeskommune (adminstøtte) 200 000 
 Medlemskontingent fra medlemskommunene 808 600 
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Tromsø kommune (kartleggingsprosjektet) 100 000 
 Lulledalen skogssti (Fylkeskommunen) 42 450 
 Kanotur Lyngen (Fylkeskommunen) 17 600 
 Turkartpakke Balsfjord (spillemidler) 

Overføring fra fond (til husleie) 
256 000 
160 000 

 Sum inntekter 3 721 080 
 Overskudd 231 007 
  

Kommentarer til budsjettet: 

Inntektene er stipulerte, og det er ikke sikkert at samlet inntekt blir slik det er satt opp her. I inntektene 

vil 100 000,- av kartleggingsmidlene overføres til 2016, da det er lønnsmidler for prosjektleder fra 

januar-juli 2016.  

Det er søkt om lønnsmidler i alle prosjektsøknadene. Det er inntekten minus de faktiske utgiftene som 

utgjør lønnsmidlene per prosjekt, og vil dermed ikke vises av dette budsjettet hvor mye som går til hvert 

prosjekt av lønnsmidler. Dette fordi vi ikke vet hva de faktiske inntektene er per budsjett når dette 

budsjettet settes opp.  

Det er satt opp en post til sist i utgiftene som heter «Kommunale prosjekter». Dette er midler som kan 

brukes til kommunale prosjekter i regi av kommunen om de stipulerte inntektene vil bli en realitet. Dvs at 

det er midler til gode som kan brukes til å gjennomføre tilretteleggingstiltak i kommunal regi i 2015.  

Det er satt av et overskudd på 231 007,- I denne summen er 100 000,- til kartleggingsprosjektet i 2016.  

I utgifter utenfor prosjekter er det satt opp 3 rader med engasjement/prosjekter. Den første er 

lønnsutgifter for aktivitetsleder som vil lede aktivitetsprosjektene våres. Den andre raden er for 

arbeidsinnsats utover ordinær arbeidstid i 25 % i 5 mnd. I den siste raden er det satt av 35 000,- til å 

engasjere en til å delta i prosjektet «Turkameratene» om det er behov for det. Friluftsrådet ønsker å 

involvere brukergruppen mer i arbeidet vårt enn vi har gjort tidligere, og denne posten er satt av til å 

kunne ansette en tidligere deltaker hos Frisklivssentralen (feks) til å hjelpe oss med å tilpasse prosjektet 

målgruppen og være med på aktivitetene/turene.  


