
Hvordan skape 
mer aktive og 
inkluderende 

lokalsamfunn?
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av voksne oppfyller 
Helsedirektoratets 
minimumsanbefalinger 
for fysisk aktivitet. 

40% av unge mellom 13 
og 26 år velger å ikke 
delta i det organiserte 
idrettstilbudet 

deltar i 
organisert idrett i 
19-årsalderen.25%

De fleste kommuner i dag har et 
idrettsråd som jobber for å bedre 
rammevilkår for den organiserte 
idretten. Dette treffer kun 20-30 
prosent av befolkningen. 

Minimalt av anleggsinvesteringene 
de siste årene har gått til turveier, 
turstier og andre aktivitetsanlegg 
som retter seg mot de som er 
aktive utenfor den organiserte 
idretten.

Et aktivitetsråd jobber for å 
kartlegge behov og skape dialog 
mellom kommunen og frivillige 
organisasjoner som fremmer 
friluftsliv, egenorganisert idrett og 
annen fysisk aktivitet. 

Opprettelsen av et aktivitetsråd 
setter kommunene bedre i stand 
til å vite hva som skal til for å få 
enda flere i aktivitet, og iverksette 
nødvendige tiltak som treffer 
befolkningens ønsker og behov. 

På den måten skaper vi aktive og 
inkluderende lokalsamfunn!

av den aktive 
befolkningen over 
15 år driver med 
egenorganiserte 
aktiviteter.

74%

30%
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Grupper med størst behov for midler 
og tiltak sitter sjelden ved bordet 
når ressursene fordeles. Mange av 
hovedprioriteringene treffer de som 
har god helse og er fysisk aktive fra 
før. 

En stadig større utfordring i 
samfunnet er å tilby aktiviteter for 
alle uavhengig av økonomi og 
sosial bakgrunn. Det må fremover 
tilrettelegges på en måte som 
inkluderer flere, styrker mangfoldet 
og utsatte grupper, med tilbud som 
alle har råd til å være med på. 

God folkehelse er den viktigste 
forutsetningen for at flest mulig 
kan leve aktive og meningsfulle liv. 
Likevel har inaktivitet og redusert 
hverdagsaktivitet blitt en av nåtidens 
største samfunnsutfordringer. 
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5 grunner til å etablere 
Aktivitetsråd i din 
kommune
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5

Egenorganiserte aktiviteter har lenge 
vært i stor vekst og treffer en stor 
andel av befolkningen. I de fleste 
kommuner finnes det en større 
bredde av frivillighet, grupper og 
ressursmiljøer som kan mobiliseres 
for å fremme friluftsliv, lavterskel 
og egenorganisert fysisk aktivitet 
for grupper som ikke nås gjennom 
tradisjonelle tiltak.

Sist men ikke minst - folk er naturlig 
mer aktive når de driver med det 
de liker godt! Om kommunen 
legger til rette for et bredere og mer 
inkluderende aktivitetstilbud - så får 
vi det mer moro der vi er!
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3 viktige steg 
ved etablering av 
aktivitetsråd

LOKAL TILPASNING
Det finnes flere 
fremgangsmåter for 
etablering av aktivitetsråd 
i din kommune. Det 
kan ha ulike funksjoner, 
roller, fokusområder, 
og kan organiseres 
og struktureres på 
ulike måter. Det er 
derfor nødvendig å 
gjøre vurderinger og 
tilpasninger etter lokale 
forhold og behov.

1 2 3GODE 
RAMMEBETINGELSER
Et aktivitetsråd skal 
synliggjøre tilbud 
og behov for en stor 
andel av kommunens 
innbyggere. For å få til 
dette må kommunen 
legge til rette for at 
rådet har forutsigbare 
og langsiktige 
rammebetingelser for 
å lykkes i sitt arbeid. 
Kommunen må derfor 
være beredt på å støtte 
rådet økonomisk både i 
etableringen og i videre 
drift. 

HELHETLIG SATSING OG 
BRED FORANKRING
Etablering av aktivitetsråd 
bør anses som en viktig 
del av en helhetlig 
satsing på fysisk aktivitet 
i det forebyggende 
folkehelsearbeidet. Det 
bør forankres bredt både 
administrativt og politisk, 
og bør innlemmes som et 
viktig tiltak i kommunale 
planer for frivillighet, 
folkehelse og fysisk 
aktivitet.



marianne storm
Prosjektleder Fredrikstad Aktivitetsråd

+47 995 14 266
fredrikstad@aktivitetsrad.no

Høsten 2019 ble Norges første 
aktivitetsråd etablert i Fredrikstad som 
et pilotprosjekt og et samarbeid mellom 
Norsk Frilufsliv og Tverga. Rådet har 
ansatt prosjektleder Marianne Storm, 
som allerede er i dialog med over 30 
ulike miljøer innen egenorganisert fysisk 
aktivitet og friluftsliv. At disse nå får sine 
behov og ønsker hørt, gjør det lettere 
for kommunen å oppfylle sin visjon om 
”flere mennesker, mer aktive, enda oftere”. 
Flere, åpne og gratis nærmiljøanlegg, 
tilrettelagt nærfriluftsliv og anlegg for 
egenorganiserte aktiviteter gjør at flere 
naturlig kommer i aktivitet.

Aktivitetsråd i 
fredrikstad

Det handler om å leve 
et aktivt liv, hele livet! Da må 

vi prioritere menneskene 
og prioritere mulighetene 

Egenorganisert aktivitet og lek, og 
hverdagsfriluftslivet, må få større 

plass i framtiden og vår utfordring 
blir å tilrettelegge for mangfoldet..

- André Flatner, 
Etatssjef Aktive Liv
Fredrikstad kommune

”

Aktivitetsrådet i 
Fredrikstad jobber for å få 

flere fysiske aktiviteter frem 
i lyset, skape nettverk og 
bedre rammevilkår slik at 

større del av befolkningen 
kan være aktive

- Marianne Storm
Prosjektleder

Fredrikstad Aktivitetsråd

”
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Norsk Friluftsliv
+47 952 40 336
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Tverga er en ideell og frivillig organisasjon 
som ble etablert i 2018 av Ungdom og 
Fritid og Oslo Skateboardforening på 
oppdrag fra Kulturdepartementet. 

Gjennom å tilby kunnskap, nettverk, 
profesjonell veiledning og verktøy 
bidrar Tverga til utviklingen av aktive 
lokalsamfunn med attraktive møteplasser 
for egenorganisert idrett og fysisk 
aktivitet.

Tverga og Norsk Friluftsliv bistår med 
råd, veiledning og verktøy fra idé 
til etablering. Kontakt oss for mer 
informasjon.

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 
18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, 
med over 950 000 medlemskap og fl ere 
enn 5000 lag og foreninger. 

Organisasjonene har individuelle 
medlemskap og er åpne for alle. De 
er landsomfattende eller har mer enn 
10 000 medlemmer. Organisasjonene 
har ikke motorferdsel eller organisert 
konkurranseaktivitet som hovedformål.


