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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 29. august 2018, kl. 16:30 – 18:30

Sted:

OOFs lokaler i Storgata 28A

Til stede:

Martin Veastad (AOOK), Rigmor Arnkvern (BNF), Hans Christian Wilter
(NJFF Akershus), Jørgen Fog (Skiforeningen), Ulf Kristiansen (NOA) og
Tom Fremstad (OOF)og Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus).

Meldt forfall: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn)

Sak 42/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 20. juni 2018
Referat fra styremøtet 20. juni 2018 ble gjennomgått.
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 43/2018

Valg av styrets representant til valgkomite
På årsmøtet i år ble det vedtatt at FNF Akershus skal ha en valgkomite. Per Rune Stav
(NJFF Akershus) og Ingvild Kavli (AFK)ble valgt av årsmøtet som medlemmer. Styret
skal velge sin representant på styremøtet.
Mari Ann Vinje (Rælingen kommune) ble foreslått på forrige styremøte. Hun har blitt
spurt og har sagt ja. Tom fortalte kort om Mari Ann da hun også sitter i styret til OOF.
Hun kommer fra Ski, jobber i Rælingen og bor i Oslo. Hun har god kjennskap til
organisasjonene, og hun har sittet styret til NOA.
Vedtak:
Styrets representant blir Mari Ann Vinje (Rælingen kommune).

Sak 44/2018

Regnskap 1. halvår 2018
Vedlagt ligger foreløpig oppsatt regnskap for 1. halvår 2018, 1. januar – 30. juni.
FNF Akershus ligger godt innenfor vedtatt budsjett for 2018.
Styret tok dette til orientering.

Sak 45/2018

Viken-sammenslåing og FNF
Onsdag 27. juni hadde FNF Akershus, FNF Buskerud og FNF Østfold et uformelt møte
angående sammenslåing av fylkene til storfylket Viken. Referat fra møtet ligger
vedlagt. Nytt møte blir mandag 17. september med koordinatorer og
styremedlemmer fra alle fylkene. Sverre, Tom og Maria deltar fra FNF Akershus.
Sammenslåingen Viken ble diskutert. Punkter fra diskusjonen:
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•

•
•

Hvor sannsynlig er det at Viken sammenslåingen blir noe av? Foreløpig ser alt ut
til å avhenge av hvordan vippepartiet KrF vurderer arbeidsoppgavene regjeringen
planlegger å gi de nye fylkene etter regionreformen. Arbeidsoppgavene legges
fram 15. oktober.
Hvorfor drøftes ikke dette tungt på nasjonalt nivå i FNF? FNF nasjonalt sitt styre
bør gi en formell tilbakemelding på dette.
Heller fokusere på sammenslåing Oslo og Akershus da denne sammenslåingen
har mer å si for vår samhandling.

Vedtak:
Koordinator tar en e-post runde med gruppa som skal i møtet 17. september for å
høre om dette møtet bør utsettes til etter 15. oktober.
Det er ønskelig å sende et brev til FNF nasjonalt for å etterspørre det nasjonale styrets
tanker rundt dette. Koordinator forhører seg med FNF Østfold og FNF Buskerud om de
vil være med på dette.
Sak 46/2018

Regionalt råd og FNF Akershus sine deltakere
FNF Akershus har Ulf Kristiansen (NOA), Hanne Tretterud Lund (DNT OO) og
koordinator som representant for natur- og friluftsorganisasjonene i fylket. Ulf
Kristiansen ønsker å gå ut av rådet.
FNF Akershus sin deltakelse i rådet ble diskutert. Punkter fra diskusjonen:
•

•
•

•
•

•

I dag er FNF Akershus sine representanter Maria R. Tesaker (ansatt koordinator,
FNF Akershus), Hanne Tretterud Lund (ansatt, DNT OO) og Ulf Kristiansen
(frivillig, NOA).
Disse ble oppnevnt av FNF Akershus sitt styre i 2017, etter en forespørselsrunde
om kandidater fra de tilsluttede organisasjonene.
Rådet tar for seg et bredt spekter av saker, med hovedfokus på regionale anlegg
og rullering av handlingsplanen for regional plan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. Det kan være vanskelig å ha oversikt over det store spennet av saker
når en ikke jobber med dette daglig/er ansatt.
Rådet har nå begynt å finne sin form, men er fortsatt under utvikling.
Skal styret finne en ny kandidat som kan erstatte Ulf? På den ene siden er det
positivt at friluftslivet er godt representert, på den annen side tar møtene ofte en
hel dag hver gang.
Nå som rådet er godt i gang, og både fylkeskommunen og rådsmedlemmene vet
mer hvordan rådet skal fungere, skal vi høre med de tilsluttede organisasjonene
som har ansatte om de ønsker være med?

Vedtak:
Koordinator forhører seg med fylkeskommunen om deres ønsker rundt dette. Deretter
inviterer koordinator på nytt de tilsluttede organisasjonene som har ansatte til å
anbefale kandidater til rådet. I denne invitasjonen bør en beskrivelse om hva rådets
er, hvilke oppgaver det har og ca. tidsbruk for rådsmedlemmer komme fram.
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Valg 2019
Sak 47/2018

Politisk påvirkning – brev til kommunepolitikere
På regional koordinatorsamling (Akershus, Østfold, Buskerud, Oslo, Agder og
Vestfold) i august sammenfattet koordinatorene et dokument med politiske innspill
(vedlagt). Dokumentet er ment som et utgangspunkt til videre arbeid regionalt og
lokalt.
Brev til kommunepolitikerne ble gjennomgått og diskutert. Punkter fra diskusjonen:
•
•
•

Brevet er utformet med hensikt å brukes som innspill til partienes
partiprogrammer og videre i valgkampen.
Godt brev med mange gode punkter. En god liste for kommunepolitiker.
Angående hva det skal brukes til:
o Brevet kan sendes som et hjelpedokument til alle lokale natur- og
friluftsorganisasjoner med oppfordring til å bruke dette. I tillegg kan vi be
om konkrete innspill eller komme med forslag der vi har dette.
o Det burde stå MAL – politiske innspill, og deretter be lokale komme med
konkrete eksempler.
o Brevet er et godt utgangspunkt for en kommunekåring – hva gjør
kommunene etter denne lista. Deretter kan vi kåre beste kommune.
Det var noe skepsis til dette med tanke på uthenging av «dårlige»
kommuner. Kan løses ved å kun fokusere på det som er
gjennomført/positivt gjort av kommunene.
o Brevet og kommunekåring kan være et utgangspunkt for neste års
Friluftslivets uke som er rett før valget.
o Skal FNF Akershus sende noe fra oss? Til kommunepolitikere og/eller
fylkespolitikere? Her var det uenighet. Kommunepolitikere: sender brev
som hjelpedokument til lokale organisasjoner. Fylkespolitikere: Dette kan
bli for krevende. Men siden lista er såpass generell kan det også være
mulig.

Vedtak
Koordinator sender brevet som hjelpedokument til alle lokale natur- og
friluftsorganisasjoner med oppfordring om å bruke dette og komme med konkrete
eksempler.
Koordinator undersøker muligheten med å sende noe overordnet felles ved å forhøre
seg med de tilsluttede organisasjonene om dette.

Saker
Sakslista er de 2 siste utgavene av Friluftsnytt:
Utgave 10, 6. juli og utgave 11, 13. august.
Jeg har gjennomgått de to siste nyhetsbrevene og plukket ut relevante saker (kommenter gjerne på
utvalg om uenig).
Sak 48/2018

Kommuneplaner
Kommuneplaner: Aurskog-Høland (25. sept), Gjerdrum (1. sept og 1. okt), Sørum (26.
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sept). Koordinator jobber løpende med sjekklister til kommuneplan, og ser om det
blir tid til å få svart på noen av disse.
Koordinator har allerede svart på planprogrammet til Gjerdrum kommunes
kommuneplan (fristen er 1. sept). Les uttalelsen her. Fristen 1. oktober gjelder
arealinnspill. Koordinator har foreløpig ikke fått noen lokale tilbakemeldinger, så en
eventuell uttalelse blir i så fall generell.
Koordinator vurderer sin kapasitet når det gjelder Aurskog-Høland og Sørum.
Eventuelt kan generelle uttalelser sendes angående disse.
Styret tok dette til orientering.
Sak 49/2018

Bogen hyttefelt, Hurdal
Bogen hyttefelt i Hurdal kommune er innskrenket pga. innspill om natur- og
friluftsverdier til kommuneplanen og er nå på ny høring (Frist 7. sept).
Vedtak:
Vi sender en uttalelse siden FNF Akershus uttalte seg til kommuneplanen.

Sak 50/2018

Nes kommunedelplan klima, energi og miljø
Nes kommunedelplan klima, energi og miljø er på høring (frist 21. sept).
Vedtak:
Skriver ikke pga. kapasitet og at planen hovedsakelig handler om energi som er
utenfor FNF Akershus sin årsplan.

Sak 51/2018

Vannforsyning Oslo
I forbindelse med etableringen av en ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo, blir
det eksisterende planområdet foreslått utvidet med totalt 34 430 dekar. Nytt
plankart er på høring (frist 3. okt), og det er flere høringsmøter. OOF ser på saken et
av informasjonsmøtene om det er noe nytt og vil uttale seg om dette er tilfelle.
Tom var på informasjonsmøte, og han fikk tatt en prat med kommunen om å ta
massehåndteringen på alvor da masseoverskuddet er et stort problem i regionen.
Styret tar dette til orientering.

Sak 52/2018

Sikkerhetsavdeling på Ila
Bærum kommune varsler om oppstart av planarbeid og legger også ut planprogram
til offentlig ettersyn for ny sikkerhetsavdeling på Ila innenfor Markagrensa (frist 10.
sept). Departementet har tillatt planarbeid, men mener at Markaloven normalt ikke
tillater et slikt tiltak. Bærum kommune ser for seg en justering av markgrensa.
OOF vil uttale seg i saken og vil være prinsipielt imot.
Styret tar dette til orientering.
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Orienteringssaker
•

Rammeplan for vindkraft – natur- og friluftsorganisasjonene går sterkt imot
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber for tiden med å utarbeide et forslag til en
nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet med den nasjonale rammen er å bidra til at
de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Innspillsrunden for
regionale interesser varer til 20. sept.
Av foreslåtte områder for mulige vindkraftverk, har Akershus kun en bit i Eidsvoll kommune.
Resterende av foreslått felt er i Hedmark. FNF koordinator der uttaler seg, og jeg har satt han
i kontakt med DNT for området i kanten av Eidsvoll.
Blant nasjonale, regionale og lokale natur- og friluftsorganisasjoner er det stor motstand mot
dette. Mange FNF har også jobbet lenge med saken.
Meninger og motstand kort oppsummert:
o Rammeplanens kunnskapsgrunnlag har huller og mangler
o Medvirkning, særlig regionalt og lokalt, er for svak
o Tidsfristen 20. sept. må forlenges for å sikre og prosess.
Ta kontakt med koordinator dersom noen ønsker mer informasjon rundt dette.

•

Handlingsplan friluftsliv lansert i juli
Regjeringen lanserte ny handlingsplan for friluftsliv i sommer.
Se handlingsplanen her. Koordinator fra Østfold har laget et samarbeid som er vedlagt
referatet. Natur- og friluftsorganisasjonene er positive, og det kan bli et løft for friluftslivet
hvis planen blir fulgt opp.

•

Uttalelse kommuneplan Vestby
Uttalelse sendt som støtter FNF Vestby sin uttalelse som FNF Akershus bidro til.
Se uttalelsen fra FNF-A her og uttalelsen fra FNF-V her.

•

Uttalelse felles veinorm Romerike
Uttalelse sendt ang. fokus på fremmede arter og artsrike veikanter.
Se uttalelsen her.

•

Nytt design av Friluftsnytt
FNF Akershus, FNF Oslo og OOF har pussa opp nyhetsbrevet så det er mer oversiktlig, lettere
å lese og ser mer profesjonelt ut; vi har fått gode tilbakemeldinger på dette så langt. Vi har
også gjort påkrevde tiltak i forbindelse med GDPR.

•

Ny informasjonsbrosjyre
FNF Akershus har nå fått en informasjonsbrosjyre. Denne er trykket og tilgjengelig digitalt på
nettsiden.

•

Friluftslivets uke, program og aktiviteter
Friluftslivets uke starter neste uke. Program for Oslo og Akershus er utarbeidet i samarbeid
med FNF Oslo. Trykket versjon er sendt ut til alle biblioteker og frisklivssentraler i regionen,
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og digital versjon er sendt til alle kommuner og organisasjoner i regionen og promoteres på
sosiale medier. FNF Akershus er medarrangør på Friluftslivets dag på Besøkssenter våtmark i
Fetsund og kurs i politisk påvirkning på Frognerseteren friluftssenter i løpet av uka.
•

FNF sin 2. årlige samling i oktober, 18. - 19. okt.
Årets 2. nasjonale FNF-samling finner sted i Oslo 18. – 19. oktober. Det er koordinatorsamling
dagen før, 17. oktober. Invitasjon til styremedlemmer kommer.

•

Politisk påvirkning, kurs 5. september
I forbindelse med friluftslivets uke inviterer FNF Akershus, FNF Oslo og OOF.
Se informasjon og påmelding her.

•

Kurs i sosiale medier, 6., 7. og/eller 8. november
FNF Akershus, FNF Oslo og OOF inviterer til kurs i sosiale medier for organisasjoner i
november. Mer informasjon kommer.

•

Kurs i Markaloven, 21. november
FNF Akershus, FNF Oslo og OOF inviterer til kurs i Markaloven i november. Mer informasjon
kommer.

Koordinator arbeider nå og framover med
•
•
•
•
•
•

Sjekklister for uttalelser til kommuneplan
Uttalelser i saker som nevnt ovenfor
Handlingsprogram Aktivitetsløftet (Regional plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv) og
regionalt råd for anlegg
Videre med innspill til kommunepolitikernes partiprogrammer
Videre med nettside-prosjekt for FNF
Viken-sammenslåing og FNF

Eventuelt
Sak 53/2018

Ringeriksbanen – veien videre
Ulf Kristiansen tok opp Ringeriksbanen og veien videre. Bane NOR behandler nå alle
høringsuttalelsene som har kommet inn (over 200 stk.). Ulf etterspurte hva
organisasjonene nå gjør videre, og det jobbes det politisk.
Punkter fra diskusjonen som fulgte:
•
•

Det er Regjeringa om har bestemt trasé og prosjektets gang, ikke Stortinget.
Kan det være mulighet for at dette skrinlegges?
De nasjonale organisasjonene bør selv jobbe politisk mot Stortinget. FNF
Akershus bør ikke bruke tid på dette.

Neste styremøte
Datoer for de to neste styremøtene, 17. oktober og 5. desember må flyttes pga. nasjonal FNF samling
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og konferansen «Forskning i Friluft».
Nye datoer for årets to siste styremøter:
•
•

Tirsdag 16. oktober, kl. 16:30 hos OOF (i stedet for 17. okt)
Onsdag 12. desember, kl.16:30 hos OOF (i stedet for 5. des)

Oslo, 4. september 2018
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf.: 45 16 68 79
e-post: akershus@fnf-nett.no
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Liste over oppfølgingssaker
Tema
Videre om FNF Akershus’
arbeidsform og rolle

Lagt inn
23. nov -16

Tatt opp
Ulike temaer tatt opp på hvert styremøte 2017
(minus styremøtet 11. oktober 2017)

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning + bruk
av logo

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)
26. april -18 (logo nevnt)

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

-

Tanumplatået

29. nov -17

26. april 2018

