Strategiplan for Oslofjordens Friluftsråd 2018-2022.
1.

Prosess

Årsmøtet i 2017 vedtok at styret skulle utarbeide en ny strategiplan for OF som synliggjorde
organisasjonens utfordringer og veivalg. Et høringsforslag ble sendt medlemmene i mai 2017. De
ble gjennomført en høringsrunde hos medlemmene med frist 15.november 2017. OF tilbød seg å
orientere om virksomheten og forslaget til strategiplan på møter hos kommuner og fylkeskommuner
høsten 2017, og 20 av 30 kommuner og 5 av 5 fylkeskommuner (inkl Oslo) takket ja til en slik
orientering. Det er kommet skriftlige uttalelser fra 18 av OFs medlemskommuner/fylkeskommuner.

Styret har gått gjennom uttalelsene. Det er stor enighet om mål og arbeidsområder, mens det er
skepsis fra flere medlemmer til høringsforslagets formuleringer i spørsmål om geografisk virkefelt,
ressurser og organisasjonsform. Styret innstiller derfor på at årsmøtet i 2018 ikke skal konkludere på
disse punktene, men at det gjennomføres en videre utredning som også samordnes bl a med
kommune- og regionreformen samt Miljødirektoratets påbegynte gjennomgang av utvidelser av
Skjærgårdtjenestens arbeidsområde.

2.

Innhold

2.1

Visjon og slagord:

OFs slagord er «For fjorden og friluftslivet».

Vår visjon: Gjennom OFs innsats blir folk friskere, lykkeligere og føler en større tilhørighet. OF
fremmer et bærekraftig friluftsliv gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning.

2.2

Verdier

OFs verdier skal gjenspeiles i vår virksomhet. Våre verdier er:

Ta vare på › OF skal bevare naturmiljø og kulturminner.
Helsefremmende › OF skal tilrettelegge for en bedret folkehelse.
Gjøre tilgjengelig › OF skal gjøre strender og friluftsområder tilgjengelige.
Tilrettelagt › OF tilrettelegger for bruk av områdene
Kulturbærer› OF arbeider for å fremme en god friluftskultur.

2.3

Hovedmål:

Hovedmålene er nedfelt i OFs vedtekter:

1.
Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et
friluftsliv som ivaretar dette hensyn.

2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.

3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.

4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv.

2.4

Tjenester eller arbeidsområder

OF skal konsentrere seg om disse 10 tjenestene:

1. Sikring av arealer og rettigheter
2. Engasjement rundt kyststiene
3. Sekretariat og part i Skjærgårdstjenesten
4. Forvaltning, drift, vedlikehold og skjøtsel av friområder
5. Drift av svaibøyer gjennom vimpelabonnentordningen
6. Driften av Kystleden i Oslofjorden
7. Natur og friluftsveiledning gjennom kurs og arrangementer
8. Informasjon og kommunikasjon med brukere
9. Høringspart i planer og andre viktige saker for friluftslivet
10. Kompetanse og utredningsenhet for saker som berører friluftsliv, forurensing og vern.»

2.5

Geografisk virkefelt

OF skal løse oppgaver i sine medlemskommuner. Disse er kommuner med kystlinje fra svenskegrensa
til Telemark og vil også inkludere tidligere innlandskommuner som er slått sammen med
kystkommuner. Hovedregelen er at tilretteleggings- og driftsansvaret skal knyttes til friområder langs
fjorden, og at dagens ansvar videreføres for disse. For andre oppgaver som f. eks natur- og
friluftsveiledning, informasjon, kartlegging, utredninger ol, skal hele medlemskommunen være en del
av OFs arbeidsfelt. Tidligere innlandskommuner som blir en del av en kystkommune etter
kommunereformen, får tilbud om slike tjenenester.

OF skal inntil videre beholdes som en samlet enhet. Konsekvensene for OF av endringene i
kommune- og regionsstrukturen skal gjennomgås fortløpende. Oppgavefordelingen mellom
forvaltningsnivåene som følger av reformen, kan også spille en rolle for hvilket geografisk virkefelt OF
skal operere i.

2.6

Ressurser, kompetanse og organisasjonsform

Kompetansen som OF har bygget opp, skal fortsatt stilles til disposisjon for medlemmer og publikum.
OF har en engasjert og dyktig stab som utfører oppgaver som tilhører organisasjonens
kjerneoppgaver og som deltar i prosjekter på tangerende fagområder.

Det skal utredes videre om dagens organisering av OF som et frivillig samarbeidsorgan for kommuner
og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner er hensiktsmessig for å løse oppgavene i
fremtiden. Alternative organisasjonsmodeller skal utredes og ses i sammenheng med geografisk
virkefelt. Økonomiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser av ulike modeller skal utredes og
synliggjøres før avgjørelse tas.

Potensialet for mer effektiv ressursutnyttelse ved økt samarbeid mellom OF og skjærgårdstjenesten
skal ses nærmere på. Denne utredningen skal knyttes til Miljødirektoratets gjennomgang av
Skjærgårdstjenestens arbeidsoppgaver.

Økt tilstedeværelse i ytre fjord, særlig i nasjonalparkene, er et uttalt mål. OF bør ha minst en fast
medarbeider med tilhold i hhv Vestfold og Østfold. Dette er ikke minst begrunnet ut fra de
meroppgavene etableringen av nasjonalparkene har ført til. Staten bør i større grad bidra med midler
til at dette løses.

2.7

Økonomisk fundament

OFs inntekter er satt sammen av kontingenter, prosjektarbeid, driftstøtte fra Staten, støtte fra
næringslivet samt støtte og betalinger fra brukerne. Kontingentinntekter fra kommuner og
fylkeskommuner foreslås videreført på samme nivå som i dag, justert for endringer i folketall og
regulert ift kommunal deflator. Det er ønskelig at det statlige bidraget til løsning av oppgavene med å
tilrettelegge for friluftsliv økes, men også at OF fortsatt henter inntekter fra næringsliv, stiftelser og

brukerbetalinger. Endringer i organisasjonsform kan medføre en kostnadsreduksjon i form av at OF
får refundert momsutgiftene, men kan også føre til at andre inntekter blir mer usikre. Dette skal
utredes nærmere.

Samarbeid med andre aktører er nøkkelen til måloppnåelse. Det satses på å øke de frivillige
bidragene. Dugnadshjelp og annen frivillig innsats er verdifullt og OF må avsette ressurser til å
koordinere og administrere dette.

2.8

Rolle i det nasjonale friluftslivarbeidet

OF bekrefter sin ledende rolle i det nasjonale friluftslivsarbeidet. OF skal ta initiativ til samarbeid og
foreta avgrensinger mot andre aktører. OF skal utvikle nye metoder og ha en ledende innovativ
posisjon hva gjelder organisering og tilretteleggingen av friluftslivet. Det tas sikte på å avklare
forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund.

