Forum for natur og friluftsliv
Nedre Slottsgate 25, 3. etg. 0157 OSLO
Org.nr. 915 455174

Årsberetning 2016
Virksomhetsoverdragelse
Forum for natur og friluftsliv (FNF) ble 1.1.2016 arbeidsgiver for koordinatorer som hadde
undertegnet kontrakt med FNF nasjonalt. Ny dagligleder ble ansatt fra samme dato. FNF ble
stiftet som egen virksomhet 7. mai 2015. FNF har tidligere vært driftet som et
samarbeidsforum siden 2000. Fylkeskoordinatorer har tidligere vært ansatt i ulike
organisasjoner.
Formålet med FNF:
Nasjonalt skal FNF ivareta arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise Forum for natur
og friluftsliv og følge opp det faglige arbeidet i disse. I fylkene skal FNF være et forum for å
fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker (jfr.
vedlegg 1).
FNF – et samarbeidsforum
Medlemmer i FNF nasjonalt er følgende organisasjoner: Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes
Landsforbund, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og
Fiskerforbund. Opptak av nye medlemmer nasjonalt forutsetter enstemmighet blant
medlemmene.
FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, en arena for natur- og
friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene og være en del av et felles
kompetansenettverk innen natur og friluftsliv mellom organisasjonene på lokalt, regionalt og
sentralt nivå.
Styret:
Stiftelsesmøtet valgte også et styre med personlige varamedlemmer, som i 2016 har fungert
på andre året. Styret består av følgende personer:
Nils Øveraas, Den Norske Turistforening fra mai 2016: Anne Mari Aamelfot Hjelle Vara:
Oddvin Lund
Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv. Vara: Siri Meland
Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund. Vara: Asgeir Knudsen
Silje Beate Fossbråten, 4H Norge. Vara: Sølvi Egner-Kaupang
Maren Esmark, Norges Naturvernforbund. Vara: Erling Solvang
Espen Søilen, Norges Jeger- og Fiskerforbund. Vara: Beate Krokan Carlsen
Emily Halvorsen, Ansattes representant. Vara: Johan Hval

Morten Dåsnes sitter som styrets leder på andre året.
Annen organisering:
Virksomheten drives i Nedre Slottsgate 25 i Oslo, samlokalisert med Norsk Friluftsliv.
Regionale FNF beslutter selv, innenfor rammen av styringsdokumentet, lokalisering av
fylkeskontorene. Alle fylker er dekket av FNF regionalt.

Styremøter
I 2016 hadde styret 8 styremøter og tre ekstraordinære styremøter hvorav to ble gjennomfør
via telefon. Til sammen ble det avholdt 11 styremøter og 98 saker ble behandlet.

Årsmøte
Det ble i 2016 avholdt to årsmøter.
Det ordinære årsmøte den 12.mai på «sentralen» Nedre slottsgate 3, i forbindelse med
Norsk friluftsliv sitt arrangement; Nettverkskonferansen og flerkulturelt friluftsliv og Norsk
Friluftslivs sitt årsmøte.
14.desember ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i Nedre Slottsgate 25, Oslo.
Standardvedtekter for FNF i fylkene ble behandlet på ekstraordinært årsmøtet.

Komiteer og utvalg
Lønnsprinsipputvalg ble satt ned for å utarbeide lønnsprinsipp for FNF koordinatorene.
Utvalget bestod av Lasse Heimdal, Norsk friluftsliv, Beate Krokan Carlsson, Norges Jegerog fiskerforbund, Erling Solvang, Norges Naturvernforbund, Morten Dåsnes, Friluftsrådenes
Landsforbund, Emily Halvorsen, tillitsvalgt og sekretær for utvalget, daglig leder Ragnhild M.
Angard.
Drøftelesemøte med tillitsvalgt, Emily Halvorsen og vara Thomas A. Sveri styreleder, Morten
Dåsnes og dagligleder, Ragnhild M. Angard ble avholdt.
Resultatet av arbeidet i komiteer og utvalg er:
Fem protokollførte drøftelsesmøter med tillitsvalgte er avholdt og innholdet i en
personalhåndbok og eventuelt lokalt særkrav ble påbegynt. Dette arbeidet fortsetter i 2017.
I 2016 fikk FNF fastsatt lønns- og ansiennitetsplassering for alle ansatte koordinatorer,
etablert lønnsprinsipp, justert ubegrunna lønnsforskjeller og vedtatt årlig lønnsjustering.

Økonomi
FNF mottok i 2016 driftsstøtte fra miljødirektoratet på 11 millioner. Denne støtten dekker en
stor del av lønnsutgiftene til koordinatorer, driften av regionskontorer og
administrasjonsutgifter for FNF nasjonalt.

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 1 259 459,75. Overskuddet skyldes i hovedsak
ubesatte stillinger og overførte midler fra forrige år. Styret i FNF nasjonalt avsluttet arbeidet
med lønnsplasseringer, etablering av lønnssystem og økte stillinger siste kvartal og ønsker å
bygge opp noe egenkapital for å kunne bære lønnskostnadene i første kvartal av 2017 pga.
utbetalingstidspunktet for driftsstøtten fra Miljødirektoratet. Styret har besluttet at dette skal
bygges opp over tid. Norsk Friluftsliv vil bistå med likviditet kommende år slik at lønn kan
utbetales. Det er ikke forventet økt driftsstøtte fra staten i 2017. Årets overskudd tilføres
egenkapital.
Økonomimodellen for FNF er et spleiselag mellom stat og fylkeskommuner.
Fylkeskommunale midler forutsettes å dekke driftsutgifter i fylkene og en andel av
lønnsutgiftenesom. FNF avsetter en viss sum av statlige midler til å dekke lønnsandel
og/eller driftsutgifter til fylker hvor fylkeskommunale midler ikke dekker disse utgiftene.
Styret har avlagt årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift. Det fremlagte
årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dets
stilling.

Andre forhold
Virksomheten har hatt 21 ansatte i 2016 i hele-, deltid og prosjektstillinger. FNF har generelt
lavt registrerte sykemeldings- og egenmeldingsdager. FNF har ansatt 11 menn og 10 kvinner
og FNF her jevnt over en god kjønnsbalanse blant ansatte og tiltak i denne forbindelse er
ikke gjort. Styret består av fire kvinner og tre menn. Ansatte i fylkene har egen representant i
styret. Arbeidsmiljøet har vært ansett som godt for regionale koordinatorer som er ansatt i
ulike organisasjoner.
Halvårlige samlinger for alle koordinatorer og besøk fra FNF sentralt til fylkene har vært
ansett som viktig for oppfølging av den enkelte koordinator og deres arbeidsmiljø.
Virksomheten er ikke kjent med skader eller ulykker tilknyttet driften i 2016.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Virksomheten medfører noe
nødvendig reisevirksomhet med bil og fly. Virksomheten er i stor grad engasjert i å bevare
det ytre miljø gjennom regionalpolitisk påvirkning og høringsuttalelser.

