HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017
Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud
I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra toppidrettsutøvelse til lavterskelaktivitet, sommer som vinter. Å
synliggjøre tilbudene er et klart mål for å øke aktiviteten, hele året.
Tiltak
Tilskudd til friluftsaktivitet

Fagområde BFK:
Friluftsliv, folkehelse

Andre som skal involveres:
Frivillige organisasjoner, kommunene

Tilskudd til turkort

Friluftsliv, folkehelse

Økt utnyttelse av idrettsanlegg
- Statusoversikt
- Åpen hallprosjekt
- Skolelag
- "Aktive lokalsamfunn"

Idrett, folkehelse, BUFT

Kommunene, Frivillige organisasjoner, turskiltprosjektet, BFK
ansattressurs
Kommunene, Idrettslag, Buskerud
Fylkeskommune, BIK (Idrettsråd)

Vinterleir for psykisk utviklingshemmede

Idrett, friluftsliv, folkehelse

Samordning av aktivitet og opplevelser i Buskerud

Friluftsliv, idrett, reiseliv,
fisk og vilt

Fysisk aktivitet i skolen

Friluftsliv, idrett, folkehelse,
utdanning
Idrett, friluftsliv, folkehelse,
utdanning,

Utvikle konseptet "Aktive Lokalsamfunn"
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Ringerike Folkehøgskole, Vinterleirstab, Røde kors evt andre,
NIF/BIK
Frivillige organisasjoner, reiselivsdestinasjonene,
kommunene

Kommunene, Frivillige organisasjoner, BIK, BUFT
BIK, kommuner, Gjensidigstiftelsen

Mål 2: Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Måten befolkningen er i aktivitet på endres stadig. Det må hele tiden jobbes for at friluftslivsarealer og anlegg for idrett og fysisk
aktivitet innbyr til aktivitet ved å være så attraktive og tilgjengelige som mulig.
Tiltak
Ivareta allemannsretten
Rådgivning og tilskudd - turskiltprosjektet

Fagområde BFK:
Friluftsliv, plan
Friluftsliv, folkehelse

Arbeide for sammenhengende kyststi i Buskerud
Arbeide for sammenhengende Pilegrimsled gjennom
Buskerud

Friluftsliv
Friluftsliv, kulturminne

Andre som skal involveres:
Kommunene, FNF
Kommunene,
Gjensidigestiftelsen, frivillige lag, FNF og BIK
Kommunene, Oslofjordens friluftsråd
Kommunene, Nasjonalt pilegrimsenter

Rådgivning forvaltningsplaner og tilskudd til
tilrettelegging av statlig sikra friluftslivsområder
Sikre friluftslivsområder

Friluftsliv, folkehelse

Kommunene

Friluftsliv

Spille inn viktige friluftsinteresser i eksterne og egne
planer
Arbeide for et universelt utformet friluftsområde i hver
kommune
Anleggsrådgivning for å sikre gode idrettsfunksjonelle
løsninger for idrettsanlegg
Fordele statlige midler til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet
Rådgiving og innspill til kommunedelplaner for idrett og
friluftsliv og fysisk aktivitet

Friluftsliv, plan

Kommunene, Oslofjordens
Friluftsråd, Miljødirektoratet
Kommunene, FNF

Plan, friluftsliv,
folkehelse
Idrett

Kommunene, Oslofjordens
Friluftsråd
Kommunene, BIK (idrettsråd)

Idrett, friluftsliv,
folkehelse
Plan, idrett, friluftsliv
og folkehelse

Kommunene, frivillige organisasjoner, BIK,
Kulturdepartementet
Kommunene, BIK, FNF

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Plan, friluftsliv,
folkehelse
Idrett

Kommunene, frivillige organisasjoner

Tildeling av pris for Årets
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Kommunene, BIK

Idrettsanlegg i Buskerud
Utrede friluftlivspris i Buskerud
Behovskartlegging nye idrettsanlegg
Synliggjøre nye muligheter for anleggsutvikling
gjennom offentlig – frivillig – privat samarbeid

Friluftsliv
Idrett, friluftsliv,
folkehelse
Idrett, friluftsliv,
folkehelse

FNF, kommunene
Kommunene, BIK (idrettsråd)
BIK

Mål 3: Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Utvikling av idretten og friluftslivet i Buskerud er avhengig av høy kompetanse. Gode møteplasser som legger opp til dialog på
tvers av fagområder, kommunegrenser og aktiviteter bidrar til at fremtidens idretts- og friluftslivstilbud i fylket vårt skapes.
Tiltak
Arrangere fagseminarer
Aktive facebooksider for idrett og friluftsliv i Buskerud
Løpende dialog, rådgiving og kontakt med kommunene
gjennom befaringer og besøk
Dele anleggsprosjekter med godeidrettsanlegg.no
Oppdaterte hjemmesider BFK
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Fagområde BFK:
Idrett, Friluftsliv
Idrett, Friluftsliv
Idrett, friluftsliv

Andre som skal involveres:
FNF, BIK, Kommunene, Frivillige org.

Idrett, friluftsliv
Idrett og friluftsliv,
kommunikasjon

Kommunene, BIK

Kommunene

Mål 4: Styrke frivillige organisasjoner
De frivillige organisasjonene er helt sentrale for å realisere en slik strategi. De arbeider for å skape aktivitet og sikre gode
rammebetingelser for sine medlemmer og skal støttes med grunnlag i deres egen kjernevirksomhet.
Tiltak
Opprettholde og utvikle samarbeidet med Oslofjordens
Friluftsråd
Opprettholde og utvikle samarbeidet med
Skjærgårdtjenesten driftsområde II og III
Støtte arbeidet til FNF Buskerud
Rådgiving om etablering av friluftsråd i Buskerud
Opprettholde og utvikle samarbeidet med BIK
Opprettholde og utvikle tilskuddsordningen til større
idrettsarrangement
Utrede mulighetene for interkommunalt samarbeid
mellom idrettsråd og friluftsråd
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Fagområde BFK:
Friluftsliv

Andre som skal involveres:
Oslofjordens Friluftsråd

Friluftsliv

Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens Friluftsråd

Friluftsliv
Friluftsliv
Idrett
Idrett, næring, reiseliv

FNF
Kommunene, Friluftsrådenes Landsforbund
BIK
Frivillige organisasjoner

Idrett, friluftsliv

BIK, kommunene, FNF

Mål 5: Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet
Buskerud har mulighet til å knytte seg på nasjonale prosjekter innenfor både idrett og friluftsliv. Med prosjekter følger ofte
økonomiske virkemidler og vilje til å utgjøre en forskjell. Buskerud skal være offensive i dette arbeidet.
Nasjonale prosjekter BFK deltar i som er omtalt tidligere i planen er ikke satt inn her:
• Friluftlivskartlegging
• Turskiltprosjektet
Tiltak
Bidra til utvikling av Olympiatoppen
sørøst - regionalt senter for toppidrett
Stimulere til at flere skoler i Buskerud
deltar i Den Naturlige Skolesekken (DNS)

Forkortelser;
Buskerud fylkeskommune: BFK
Buskerud idrettskrets: BIK
Norges idrettsforbund: NIF
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud: FNF
Buskerudungdommens fylkesting: BUFT
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Fagområde BFK:
Idrett, videregående skole idrettslinjer
Friluftsliv, utdanning

Andre som skal involveres:
BIK, Olympiatoppen, Særidretter
Kommunene, frivillige organisasjoner, vgs

