AKTIVITETSLØFT-SEMINARET 2018 - GRUPPER
GRUPPENS SAMLEDE OVERSIKT: Follo
Leder for gruppa: Vegard Sines Petersen
Intensjonsrunde 1: Follo
Tiltak i nåværende handlingsprogram for 2018 – 2021 det er inngått intensjoner om å vurdere /
utrede i neste handlingsprogramperiode 2019 - 2022:
Prior- Tiltak
itet
Breivoll –
1
Bunnefjorden.
Regional arena for
friluftsliv og fysisk
aktivtet.
Årungen området
med roarena

HP-nr
D.1-2.4.j /
B.1.3.f

Ansvar for første
kontakt
DNT Oslo og
Omegn v/
Henning Wikborg

D.1-2.3.l

Skole – idrett og
B.2.1.b
friluftsliv i skolen
videreutvikles
Prosjekt for å
B.1.3.f
utvikle modeler for
deltagelse i
organisert fysisk
aktivitet, idrett og
friluftsliv for barn
og unge i familier
som lever under
fattigdomsgrensen.

Samarbeidspartnere
Kommunen i Follo og Oslo kommune
(ønskes), NJFF, OF; AIK, FNF Akershus
og Oslo, Akershus fylkeskommune

(FNF Oppegård v/Harald Lundstedt
tar noen initiativ i området).
OF v/ Annika
Ljungstrøm

Kommunene og regionale
organisasjoner (ønskes)

Oppegård
kommune v/
Vegard Petersen

Oppegård og Ski kommuner
samarbeider. Utvide til flere
kommuner?
AIK (og eventuelt OF og DNT)
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Intersjonsrunde 2: Follo
Nye tiltak det er inngått intensjoner om å vurdere /utrede for neste handlingsprogamperiode 2019 –
2022:
Prior- Tiltak
itet
Follo-nettverk for fysisk
1
aktivitet, idrett og friluftsliv for
(foreløpige) tema:
- Kommunedelplaner – felles
behov
- Skilting og merking
- Idrett og friluftsliv i skolene
Årlig Follo-møte i arbeidet med
regionale samarbeidstiltak fra
2019
Kompetansenettverk for
arrangementskompetanse i
Akershus
Håøya – regionalt område

Friluftslivets Dag i Follo i
Friluftslivets uke

Ansvar for første
kontakt
Regionalt råd v/
Vegard Petersen

Samarbeidspartnere

Regionalt råd v/
Vegard Petersen

Kommunene i Follo

Akerhus
fylkeskommune

Frivillighet idrett og friluftsliv,
kommunene politisk og administrativt,
Ruter
Oslo kommune og Frogn kommune
(ønskes)

OF / AFK

FNF Akershus

Kommunen i Follo,
OF (vedr. friluftsliv i skolene)

Alle kommuner og
friluftslivsorganisasjoner i Follo

Det ble ikke skrevet intensjonsavtaler under gruppearbeidet i Foolo-gruppa, men det
anbefales i den videre oppfølgingen.
Oppfølging: Når det gjelder KS-nettverket om Fritidserklæringen som starter i juni i år, der
Ski, Oppegård og Ås deltar, vil fylkeskommunen ha en koordinerende rolle i Akershus.
Tiltak det er enighet om å samarbeide videre om sendes innen 1. juli 2018 på e-post til:
post@afk.no merket «Innspill - Aktivitetsløftets handlingsprogram 2019 – 2022».
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