ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2020
Hovedmål for 2020
FNF Akershus skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i gamle Akershus fylke, for å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i regionen.

Suksessfaktorer for FNF Akershus
•
•
•

Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF.
Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse.
Organisasjonsstabilitet og gode rutiner slik at tilsluttede organisasjoner opplever god service.

Forum, samarbeid og informasjon
FNF Akershus skal være et forum og en faglig ressurs for natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylket og bistå dem med
opplæring og kompetansebygging.

Strategi 1 - Styrke FNFs tilstedeværelse og innflytelse i Akershus
Mål:
1.1-2

FNF Akershus skal i 2020:
FNF Akershus skal etterstrebe
samarbeid med natur- og
friluftslivsorganisasjoner, lokale lag,
lokale FNF og friluftsråd som har sitt
virke i fylket.

•

FNF Akershus skal ha god kontakt
med myndighetene i fylket, herunder
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken
Fylkeskommune og kommunene.

•

•

•

Fortsette arbeidet sammen med nabofylkene for en god og effektiv
Viken-prosess. Det skal etterstrebes en organisering som ivaretar det
lokale hensynet til tross for at regionen blir større.
Gjennomføre en ny møterunde med relevante organisasjoner i
regionen med fokus på de tilsluttede organisasjonene (sammen med
FNF Oslo).
Videreutvikle kontaktlista over myndigheter, organisasjoner og
andre aktører i regionen for å effektivisere bruk og sørge for samsvar
med GDPR (i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og
FNF Oslo).
Synligjøre FNF som deltaker og høringspart for myndighetene, og
bidra til informasjonsutveksling og kontaktpersoner med hovedvekt
på ny Viken fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Viken.

1.3

FNF Akershus skal være representert
i de fora i fylket som er viktige å
være med i for å holde seg oppdatert
og for bidra med relevant
informasjon og kunnskap.

•
•
•

Fortsette representasjonen i «Regionalt råd for anlegg i Akershus».
Fortsette å følge med i vannregion-samarbeidet og deres fora.
Fortsette deltakelsen i det interne FNF forumet Region Oslofjord.

1.4

FNF Akershus skal ha kontakt med
politikere for å opplyse politikerne
om verdien av natur og friluftsliv.

•

•

Skaffe oversikt over politikerne i nye Viken fylkeskommune, politisk
plattform og introdusere FNF (i samarbeid med de andre Vikenfylkene).
Tilrettelegge for politisk påvirkning for natur- og
friluftslivsorganisasjoner i regionen ved å oppdatere dokument om
innspill til politikere og arrangere kurs i politisk påvirkning sammen
med FNF Oslo.
Invitere politikere til Friluftslivets uke.

•

Se punkt 2.3.

•

1.5

FNF Akershus bør ha minst én
nettverkssamling i året i tillegg til
årsmøtet.

Strategi 2 – Informere og styrke kunnskapen til natur- og friluftslivsorganisasjoner i Akershus
2.1

FNF Akershus skal informere om
høringssaker og andre relevante
natur- og friluftlivssaker i fylket.

•

Videreføre nyhetsbrevet «Friluftsnytt», som inneholder oppdatert
liste over høringssaker i Oslo og Akershus og andre relevante naturog friluftlivssaker i fylket, i samarbeid med FNF Oslo og OOF.
Vedlikeholde forumets nettsider og sosiale medier.
Ha løpende oversikt over når kommunene rullerer sine
kommuneplaner for å sørge for tidlig medvirkning for natur- og
friluftsorganisasjoner og gjøre dette tilgjengelig for de tilsluttede
organisasjonene.

•
•

2.2

FNF Akershus skal bistå natur- og
friluftslivsorganisasjoner med
momenter til høringsuttalelser i
aktuelle saker.

•

Bidra til tilgjengeliggjøring av informasjon for organisasjonene
(argumenter: hvor finnes verktøy, hvor finnes informasjonen, hva
sier relevante stortingsmeldinger/regionale og nasjonale planer, hva
sier offentlige bestemmelser o.l.).
Prioritere opplegg rundt kommuneplanens arealdel (i samarbeid
med OOF og FNF Oslo).

•

2.3

FNF Akershus skal ha et
informasjons- og skoleringsopplegg
rettet mot natur- og
friluftslivsorganisasjonene i fylket.

•

Videreutvikle eksisterende kurs- og seminarrekke for å øke
kompetansen blant natur- og friluftslivsorganisasjonene i regionen.
Arrangere kurs i artsobservasjoner og politisk påvirkning i samarbeid
med FNF Oslo.
Arrangere kurs i plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og i
geografisk informasjonssystemer i samarbeid med OOF og FNF Oslo.
Arrangere Damkonferansen 2020 i samarbeid med OOF og FNF Oslo.
Supplere eksisterende kursportefølje med kurs om vannforvaltning
da regionale vannforvaltningsplaner kommer på høring høst 2020 i
samarbeid med OOF og FNF Oslo.
Fokusere på de mindre organisasjonene i fylket som driftes av
frivillige.

•
•
•
•
•

2.4

FNF Akershus skal bidra til profilering
av tilsluttede organisasjoner.

•

Gjennomføre Friluftslivets uke.

Natur og friluftsliv
FNF Akershus skal arbeide for ivaretakelse av verdifulle områder for natur og friluftsliv i fylket. For å oppnå god måloppnåelse
skal FNF Akershus følge opp fylkesregionale planer, og i tillegg skal forumet bidra til å fremskaffe dokumentasjon og
kunnskapsgrunnlag relevant for natur og friluftsliv.

Strategi 3 – Generelt fokus på naturvern og friluftsliv
Strategi 4 – Spesifikt fokus på naturvern og friluftsliv
3.1-3

FNF Akershus skal arbeide for
ivaretakelse av verdifulle naturområder
og naturmangfoldet i fylket og bidra til
forståelse av hvorfor dette er viktig.
FNF Akershus skal arbeide for å sikre
god tilgang til friluftsområder og et godt
friluftlivstilbud med muligheter for
fysisk aktivitet, rekreasjon og
naturopplevelse, samt bidra til
forståelse av hvorfor dette er viktig.
FNF Akershus skal bidra til sikring av
arealer til friluftsliv, herunder statlig
sikring og frivillig vern.

•

•
•
•

Bidra til oversikt over bestemmelser og føringer som gjelder
natur og friluftsliv, og bistå i utarbeidelse felles sjekklister til bruk
i saksgjennomgang i samarbeid med andre FNF og andre
organisasjoner som ønsker å bidra.
Fokusere på kommuneplanens arealdel som saksområde.
Være aktiv tilrettelegger i Friluftslivets uke gjennom
arrangement, promotering og politikerkontakt.
Bistå tilsluttede organisasjoner i spørsmål rundt sikring av arealer
til friluftsliv, herunder statlig sikring og frivillig vern.

4.1-3

FNF Akershus skal bistå natur- og
friluftslivsorganisasjoner i deres arbeid
for ivaretakelse av natur- og
friluftslivsinteresser i saker som angår
• Marka og andre natur- og
friluftsområder i fylket
• fjorden og vassdragene i fylket
• viktig natur, grønne lunger og
nærfriluftsområder for
friluftsliv i forbindelse med
planlegging av nye eller
transformering av eldre
boområder i fylket.

•
•
•
•
•

Arbeide med tema manglende kartlegging i skog og frivillig vern
Kreve erstatningsområder av samme kvalitet og størrelse dersom
markagrensen endres og et areal fjernes fra Oslomarka.
Fortsette oppfølgingen av Areal- og transportplan for Oslo og
Akershus i kommunene.
Fortsette oppfølgingen av Ringeriksbanen i Bærum.
Følge arbeide med ny veiforbindelse øst for Oslo.

SAKSBEHANDLING
Saker fanges opp av forumet ved gjennomgang av nettsider fra relevante myndigheter, organisasjoner og andre
aktører, samt gjennomgang av tilsendte saker og andres nyhetsbrev per e-post. Sakene videreformidles primært
gjennom nyhetsbrevet Friluftsnytt, som gis ut i samarbeid med OOF og FNF Oslo.
Det forutsettes at organisasjonene har et selvstendig engasjement i saker FNF skal arbeide med, f.eks. gjennom å
abonnere på Friluftsnytt og melde fra om saker av interesse.
FNF Akershus skal bistå de tilsluttede organisasjonene og de lokale FNF med momenter til høringsuttalelser. FNF
Akershus kan skrive egne høringsuttalelser dersom tilsluttede organisasjoner ønsker dette, og vil da prioritere planer
på fylkesnivå og prinsipielt viktige saker. Se «Rutiner høringsuttalelser FNF Akershus», datert 05.02.2020 på forumets
nettsider.

