
Friluftslivet er Norges arena for folkehelse.
«Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn 
oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av» (Helsedirektoratet 2014)

«Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser 
størst grad av sosial likhet i deltakelse» (Breivik og Rafoss, 2017) 

«Nærhet til natur og mulighetene for å være fysisk aktiv har avgjørende 
betydning for hvor aktive folk er» (Meld St. 18 (2015-2016) Friluftsliv)

«Friluftsliv har stor helsefremmende betydning, og det å bidra til at enda 
flere utøver friluftsliv jevnlig er et viktig tiltak for å bedre folkehelsen.» 
(Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, Regjeringen, 2013) 





Spesielle utfordringer i Drammen











Investering i skau 
gir avkastning 
også økonomisk



Aktiv i Friluft-avtalen mellom DNTD og Drmk

• Partnerskapsavtale: folkehelse, aktivitet, arenaer. Bynært Friluftsliv

• Etablert i 2010

• Stått stille i mange år på 350.000 

• Aktiviteten har økt voldsomt og DNTD har 50 % flere medlemmer i 
Drammen kommune

• Kommunen har blitt over dobbelt så stor i areal

• Befolkingen har økt med ca 55%

• DNTD har økt innsatsen etter kommunesammenslåingen

• Behov for betydelig oppjustering av avtalesum

• Motsvarer Aktive Lokalsamfunn

• Strategisk og operativt samarbeid fra kommunens side er like viktig 
som det finansielle elementet



Arenaen flest nordmenn bruker.

Arenaen flest inaktive ønsker å ta i bruk.

Arenaen som nordmenn som står utenfor de vanlige tilbudene i 

samfunnet, bruker.

Den i særklasse billigste arenaen for brukerne og for forvaltningen.

I en kommune med dårlig råd, som består av 75 prosent skau, og 

en befolkning med mange utenfor.





Liten vilje/mulighet til utvikling av den arenaen som vil få flere 
drammensere i aktivitet

• Redusert samarbeid fra kommunens side siden sammenslåingen

• Lavere tilskudd til friluftsforeninger år for år

• Utfordringer vedr. struktur, plan eller innsatsvilje ved forslag om nye arenaer 
for friluftsliv

• Ikke et økonomisk spørsmål
• Betraktelige investerings- og tilskuddsøkninger til idrett siden 

kommunesammenslåingen. F eks Aktive Lokalsamfunn, fotballhall, kunstgressbaner
• Oppkjøp av en dansebedrift

• Friluftslivet forringes og reduseres. Ansvar og oppgaver faller i større grad på 
frivilligheten



• DF og Drammen kommune – politikere OG hele 

administrasjonen - bygger bedre oppvekstvilkår

og bedre folkehelse gjennom styrking av 

mulighetene for egenorganisert og organisert 

aktivitet i naturen

• Aktiv deltagelse fra kommunen

• Arenaer

• Arrangementer

• Tilskudd

• Oppmerksomhet og synlighet

• Oppvekst

• Øvrig forvaltning

Ambisjon



• Nærfriluftsliv

• Bynære hytter og andre nærarenaer i 
tett samarbeid med tidl. Drammen 
kommune

• Et tusentalls små og store 
utendørsaktiviteter pr. år

• Sterk speiderbevegelse

• Tur-orientering, jakt og fiske

• Inkludering

• Seniorer

• Psykisk utviklingshemmede

• Mennesker m/nedsatt funksjonsevne

• Flerkulturelle

• Fattigdom

• Barn og ungdom

• Ensomme

• Åpne, gratis aktiviteter

• Inkluderingssamarbeid 
med kommunen

Drammens unike friluftsliv: kort historikk















Tidl. Drammen vs. Nye Drammen

• 305 km². 

• 245 km² skog og utmark inkl
ferskvann. 

• 102.000 innbyggere

• 80 prosent bruker 
friluftsinfrastrukturen

• 138 km². 

• 98 km2 skog og utmark inkl
ferskvann. 

• 65.000 innbyggere



Ønske

• Det tette samarbeidet mellom Drammens friluftsliv og Drammen kommunes 
administrasjon – inklusive ledelse og operativt nivå, i de relevante 
programområder – videreføres og videreutvikles

• Prosesser og ansvarsområder i kommunens administrasjon avklares

• Friluftsliv styrkes i alt budsjettarbeid



Takk for oss!



Arenaer


