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Rutiner i prosjektet Friluftslivskartlegging i Buskerud (2015/178)
Rolleavklaring
FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER/ ROLLE
Oppstartsfasen





Arrangere oppstartsseminar
Lage oppstartspakke
Etablere og vedlikeholde egen prosjektside på internett
Søke økonomisk støtte fra Miljødirektoratet (følges opp hvert år)

Igangsettings- og gjennomføringsfasen





Bidra med veiledning og stimulere til framgang gjennom nettverksarbeid med kommunene
Delta på møter i kommunene og nettverkene (1-3 møter per kommune)
Gjøre arbeidet kjent til andre relevante fylkeskommunale instanser gjennom blant annet
referansegruppe på fylkesnivå, referatsaker til politikere på fylkesnivå med mer
Fordele tilskudd til kommuner som deltar (se mer informasjon om tilskuddsordningene
senere i notatet)

Avslutningsfasen



Arrangere avslutningsseminar/ veien videre (i nettverk?)
Bidra med GIS-kompetanse og økonomisk støtte til GIS-arbeidet

KOMMUNENS OPPGAVER/ ROLLE


Er beskrevet i Forslag Politisk oppstartsvedtak (en del av oppstartspakka) og i veileder M98/2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Prosjektets avslutning
Prosjektet er avsluttet når kommunen har lagt sine områdetyper med verdi inn i Naturbase.
Sluttrapportering fra kommunene til fylkeskommunen gjøres ved å sende en melding til
fylkeskommunen på postmottak@bfk.no om at arbeidet er gjennomført.
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Tilskuddsordninger
TILSKUDD TIL KOMMUNENE: GJENNOMFØRING AV KARTLEGGINGSARBEIDET
Når arbeidsgruppa er etablert, vedtak om oppstart er gjort og arbeidet med kartlegging av områder
har kommet i gang, kan kommunene søke om prosjekttilskudd på kr. 30.000,- for gjennomføring av
Friluftslivskartlegging. Til dette brukes eget søknadsskjema som kommunen får tilsendt elektronisk
ved å sende bekreftelse på at de er interessert i å delta.
Framgangsmåte for å kunne få utbetalt tilskudd:
1. Invitasjon om å delta ble sendt til kommunene 20.01.15. Kommunen gir tilbakemelding om
de ønsker å delta til fylkeskommunen på postmottak@bfk.no.Tilbakemeldingen er ikke
bindende. Kommunen får så tilsendt søknadsskjema for tilskudd.
2. Kommunen etablerer arbeidsgruppe, gjør vedtak om oppstart og starter arbeidet med
kartlegging av områdetyper.
3. Kommunen fyller ut spørreskjemaet «Friluftslivskartlegging i Buskerud – oppstartsfasen»
4. Søknadsskjema fylles ut og sendes til Buskerud fylkeskommune på postmottak@bfk.no.
5. Fylkeskommunen overfører 30.000,- kr til kommunen som tilfredsstiller kriteriene.
6. Rapporteringskrav for de 30.000 kr:
o Fylle ut erfaringsundersøkelse (link til denne kommer senere)
o Resultatene av kartleggingen og verdsettingen legges ut i Naturbase
o Sende melding om avsluttet prosjekt til postmottak@bfk.no
TILSKUDD TIL KOMMUNENE: GJENNOMFØRING AV DIGITALISERINGSARBEIDET
Digitaliseringsarbeidet, prosessen fra papirkart via digitale kart og fram til det ferdige resultatet er
synlig i Naturbase, har vist seg å være flaskehalsen i prosjektgjennomføring. Derfor kan kommunene
søke om tilskudd på inntil 30.000 kr for å få gjennomført arbeidet, enten ved kjøp av tjenester eller
som tilskudd til eget arbeid. Tilskuddet utbetales på grunnlag av enkelt regnskap over faktiske
utgifter (ved kjøp av tjenester) eller oversikt over timebruk for eget arbeid.
Enkel søknad med budsjett sendes til postmottak@bfk.no og merkes med «Søknad
friluftslivskartlegging». Før søknad om digitaliseringstilskudd tildeles, må fylkeskommunen ha hatt en
kvalitetsgjennomgang av kartleggings- og verdsettingsarbeidet, gjerne i form av et møte.

KONTAKTPERSON I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Lise-Berith Lian
e-post:
Lise-Berith.Lian@bfk.no
direkte:
32 80 85 99

