Årsmelding 2019
Forum for natur og friluftsliv

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå.
Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.
FNF er en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles
interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og
friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.
I regionene kan FNF være et felles talerør/ felles representant for organisasjonene i
FNF i konkrete saker når det er enighet om dette.
Med 18 ansatte koordinatorer i fylkene gir Forum for natur og friluftsliv service og
støtte til alle landets natur- og friluftslivsorganisasjoner som jobber i tråd med vårt
formål og som ønsker å slutte seg til ordningen. I gjennomsnitt har om lag 14
organisasjoner i hvert fylke, sluttet seg til.

Styret
Stifterorganisasjonene og de ansatte oppnevner representanter med varamedlemmer
til nasjonalt styre. Styret har bestått av følgende personer:
Styremedlem
Maren Esmark (styreleder, 1. år)
Dag Terje K. Solvang (nestleder)
Eldar Berli
Lasse Heimdal
Asgeir Knudsen
Sven Nordby Anderssen
Marius Nilsen

Vara
Ove Vigdal
Simen R. Halvorsen
Beate Krokan Carlsson
Hans Erik Lerkelund
Katrine Skalleberg
Martin Lillehagen Hanssen
Thomas Andre T. Sveri

Organisasjon
Naturvernforbundet
DNT
NJFF
Norsk Friluftsliv
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Padleforbund
Ansattes representanter

Annen organisering
FNF nasjonalt leier kontorplass hos Norsk Friluftsliv i Nedre Slottsgate 25, Oslo. FNF
har i 2019 mottatt bistand fra Norsk friluftsliv til bl.a. økonomiarbeid og betaler en
kompensasjon for dette.
Regionale FNF beslutter selv, innenfor rammen av styringsdokumentet, lokalisering av
kontor.
Hele landet er dekket av FNFs regioner.
FNFs nasjonale styre har besluttet at FNFs regioninndeling skal tilpasses nye
fylkesgrenser innen 2023.

Epost dagligleder@fnf-nett.no
Telefon 415 06 236
www.fnf-nett.no

Adresse Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Organisasjonsnummer 915 455 174
Bankkontonummer 1503.65.07966

Styremøter
Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker i året.

Årsmøte
Ordinært årsmøte ble avholdt i Nedre Slottsgate, Oslo, 9. mai.
Årsmøtet bestod av Sahar Azari (Norges Naturvernforbund), Bitten Sveri (Norsk
Friluftsliv), Eldar Berli (Norges Jeger- og Fiskerforbund), Dag Terje K. Solvang (Den
norske Turistforening), Steinar Saghaug (Friluftsrådenes Landsforbund). Til stede var
også medlemmer av styret og observatører.
Årsmøtet vedtok Årsplan 2019 og Strategiplan 2019-2023. Årsmøtet ba styret nedsette
et utvalg for å utrede konsekvens av foreslått vedtektsendring i § 3 hos FNF nasjonalt.

Høringsrunder og utvalg
På bakgrunn av årsmøtets og regionale FNFs ønsker om at regionale FNF involveres i
organisatoriske saker, har styret FNF nasjonalt vektlagt etablering av gode rutiner for
medvirkning og høring.
Styret har i tråd med årsmøtevedtak nedsatt et utvalg for å utrede konsekvens av
tidligere foreslått vedtektsendring i § 3 hos FNF nasjonalt.

Økonomi
Hovedinntekten i FNF nasjonalt var driftstilskudd fra Miljødirektoratet med 12
millioner kroner. I tillegg kom mva-kompensasjon. Samlede inntekter utgjorde 12,55
millioner kroner.
Midlene er i hovedsak benyttet til lønn til koordinatorene, men også fellestiltak, sentral
administrasjon og noe til driftsmidler av FNF i fylker med behov. I 2019 ble det særlig
investert vesentlig i nye digitale løsninger som var med å bidra til et samlet
underskudd med 437.000 kroner. Det er bygget opp en egenkapital med 3,1 millioner
kroner som nødvendig sikkerhet for det ansvaret FNF nasjonalt har for de ansattes
lønn og sosiale kostander og som likviditetsreserve.
FNF finansieres gjennom et spleiselag mellom stat og fylkeskommuner.
Fylkeskommunale midler forutsettes å dekke driftsutgifter i fylkene og en andel av
lønnsutgiftene. 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
reviderte årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av
virksomheten og dens økonomiske stilling.
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Andre forhold
I 2019 har vi fortsatt å bistå organisasjonene i å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i arealforvatningssaker, med solid kompetanse og god service.
Arbeidet er utført i 18 fulle koordinatorstillinger i fylkene og en administrativ stilling
nasjonalt.
FNF har generelt lavt nivå på registrerte sykemeldings- og egenmeldingsdager.
Ved årsslutt hadde FNF ansatt 10 menn og 8 kvinner i koordinatorstillinger, hvorav en
kvinne som vikar. Daglig leder var kvinne. Grunnet god kjønnsbalanse blant ansatte er
tiltak i denne forbindelse ikke vurdert som nødvendige. Styret består av 1 kvinne og 6
menn, styreleder er kvinne.
Koordinatorene har egen representant i det nasjonale styret. Arbeidsmiljøet har vært
ansett som godt. Halvårlige samlinger for alle koordinatorer og besøk fra FNF nasjonalt
til fylkene har vært ansett som viktig for sosialt fellesskap, faglig styring og oppfølging
av den enkelte koordinator og deres arbeidsmiljø.
Det er nedlagt betydelig arbeid i å videreutvikle FNFs arbeid på digitale flater. Arbeidet
må følges opp og gode rutiner innarbeides kommende år:
• Ekstern IKT leverandør som tilbyr kurs, opplæring og supporttjeneste er
anskaffet og samarbeid igangsatt.
• Ny nettsideløsning
• Ny intranettløsning/nytt elektronisk arkiv.
• Standardisering av PCer med nyinnkjøp og oppgradering av Microsoft-tjenester.
• Ny grafisk profil
• Etablert felles regnskaps- og reiseregningssystem for alle regionale FNF.
Virksomheten er ikke kjent med skader eller ulykker tilknyttet driften i 2019.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i uforholdsmessig 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.
Oslo, 1. april 2019

Maren Esmark
Styreleder

Dag Terje Solvang
Nestleder

Lasse Heimdal
Styremedlem

Sven Andersen
Styremedlem
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Styremedlem
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Styremedlem
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Ansattes representant

Ole Lilleås
Daglig leder

Side 3 av 3

