
 

Budsjett og handlingsplan 2021 – med regnskap og evaluering         
 
 

 Inntekter: Utgifter: 

Stimuleringsmidler fra 
Rogaland fylkeskommune 

Kr; 104.000,-  

Div. inntekter Kr; 0,-  

Egeninnsats/kapital. Kr. 104.000,-  

Dalaneuka  Kr 30.000,- 

Tre friluftsskoler  Kr 60.000,- 

Friluftsskvelder  Kr 44.000,- 

På topp i Dalane  Kr 20.000,- 

Utstyrsbank  Kr 54.000,- 

SUM: Kr, 208.000,- Kr; 208.000,- 

 
 
 
 
 
  



 

 
Utfordring: Tiltak: Mål: Forankring: Tidspunkt: Evaluering: Utgifter: Inntekter: Ansvar: 

Utjevne helse- 
forskjeller og 
forebygge utenfor 
skap 

En ukes sommerleir for 
barn 10- 13 år. 
Friplasser for 
minoritets-språklige 
barn, og barn i familier 
med dårlig økonomi. 

Gjennomføre frilufts 
leir med 30 barn. 
Overnatting i telt, 
lage mat ute, stelle 
seg selv, 
gjennomføre trygge 
friluftsaktiviteter. 

Friluftsrådets 
handlingsplan 
for 2021 

Første uke 
i sommer-
ferien for 
skolene 

Rapport etter 
gjennomført leir 
Dalaneuka 
gjennomført uten 
overnatting 

Kr; 
30.000,- 
 
30.000,- 

 Friluftspedagog 

Utjevne helse- 
forskjeller og 
forebygge utenfor 
skap. 

Tre friluftsskoler for 
barn 10-13 år. 
Friplasser 

Gjennomføre tre 
friluftsskoler med til 
sammen 60 barn 

Friluftsrådets 
handlingsplan 

I skolenes ferie, 
vinter og 
sommer ferie 

Rapport etter hver 
friluftsskole 
Tre friluftsskoler 
gjennomført, en 
vinter og to sommer 

Kr; 
60.000,- 
 
60.000,- 

 Friluftspedagog 

Bidra til økt fysisk 
aktivitet hos 
inaktive voksne og 
eldre 

Frilufts kvelder i alle 
Dalane kommune. 
Dette er et frilufts-
arrangement hvor det 
legges spesielt vekt på 
at alle mennesker skal 
kunne delta. 
 

Gjennomføre 44 
kvelder.  
20 i Eigersund, åtte i 
hver av de tre 
mindre kommunene 

Friluftsrådets 
handlingsplan 

Onsdager 
gjennom hele 
året 

Halvårsrapporter. 
39 av 43 
friluftskvelder ble 
gjennomført med 
2030 deltakere 

Kr; 
44.000,- 
 
44.000,- 

 Dagligleder, 
prosjekt ansvarlig, 
innleid hjelp 

Bidra til økt fysisk 
aktivitet hos 
inaktive voksne og 
eldre 

På topp i Dalane 
Telltur 

20 turmål fordelt 
med fem i hver 
kommune, minst ett 
nytt turmål i hver 
kommune.  
Legge inn 100 turet 
i www.telltur.no  

Friluftsrådets 
handlingsplan 

Fra mai til 
november 

Opptelling av 
innleveringer og 
registreringer på 
Telltur.no 
God deltakelse i 
tematurkonkurransen
e. God økning av 
registrerte besøk på 
TellTur, en dobling fra 
2020 

Kr; 
20.000,- 
 
20.000,- 

 Daglig leder og 
innleid hjelp 



 

Utfordring: Tiltak: Mål: Forankring: Tidspunkt: Evaluering: Utgifter: Inntekter: Ansvar: 
Utjevne helse- 
forskjeller og 
forebygge utenfor 
skap 

Utstyrsbank for 
friluftsutstyr. 
To utstyrsbanker, 
hovedlager i Egersund 
og filial på Moi. 

Drifte 
utstyrsbanken hvor 
skoler, lag, 
foreninger kan låne 
utstyr gratis, og 
enkeltpersoner kan 
leie utstyr.  
Vedlikehold, 
fornying og 
administrasjon av 
utstyret krever til 
tider mye tid. 

Friluftsrådets 
handlingsplan 

Hele året Gjennomgang av 
hvem som har lånt 
utstyr og hva slags 
utstyr. 
Mye utlån til skoler, 
god økning av utlån 
til private. Det går 
mest i ski og utstyr til 
vannaktiviteter 

Kr; 
54.000,- 
 
54.000,- 

 Friluftspedagog og 
daglig leder 

Totalt:      Kr; 
208.000,- 

  

 


