Til Vestfold og Telemark Fylkeskommune
v/ Rune Hogsnes og Sven Tore Løkslid
Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien
post.vtfylke@t-fk.no
24.05.19

Disse er tilsluttet FNF Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Oslofjordens Friluftsråd,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Speidere fra Vestfold krets av Norges Speiderforbund
Vestfold KFUK-KFUM Speidere, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn
Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn
Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Norges Padleforbund ved Havpadlerne
Tønsberg og Sandefjord Kajakk, Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges
Sopp- og Nyttevekstforbund ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes
Landsforening i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk.
__________________________________________________________________________________

Innspill til nytt Vestfold og Telemark fylke
"Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling"
Forum for natur og friluftsliv (FNF) takker for muligheten til å komme med innspill til hvordan den
nye fylkeskommunen skal se ut. Vi ønsker at Vestfold og Telemark fylke (VT fylke) skal ivareta
naturen og legge til rette for et aktivt organisasjonsliv, og har listet opp noen av de viktigste
punktene.
Stanse tap av natur og utarbeide regionale planer
FNF ønsker at VT fylke jobber sammen med de regionale natur- og friluftsorganisasjonene og
utarbeider regionale planer som fremmer og ivaretar friluftsliv og natur. FN rapporterer at
arealendringer er viktigste årsak til tap av natur. Dette er særdeles viktig i vårt nye fylke med stor
befolkningstetthet langs kysten av både fastboende og hytteturister. I tillegg er vannkvaliteten i
Oslofjorden alarmerende.
Rammetilskudd og forutsigbarhet
FNF ønsker at VT fylke gir organisasjonene muligheten til å kunne søke om fireårige tilskudd, for slik å
sikre en forutsigbarhet i organisasjonenes drift og utvikling, og muligheten for å ha en ansatt
administrasjonsressurs. Vi ønsker at dere forlenger 4-årsavtalene utover inneværende avtaleperiode
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til ny fylkeskommune er på plass, tilbyr avtale til søsterorganisasjonene i de fylkene som i dag ikke
har langsiktig avtale og indeksregulerer tilskuddsbeløpene.
Samarbeidsavtale/partnerskapsavtale
FNF ønsker at rammetilskuddene forankres i en samarbeidsavtale mellom den enkelte organisasjon
og fylkeskommunen som utarbeides for hver tildelingsperiode. Vi ønsker jevnlige samarbeidsmøter
med gjensidig forpliktelse og oppfølging.
Nettverk og møteplasser for informasjonsutveksling
FNF ønsker at VT fylke fasiliterer nettverk for organisasjonene der fylkeskommunen inviterer til
jevnlige nettverkssamlinger – både «Nettverk for paraplyorganisasjoner» og «Forum for idrett og
friluftsliv». Vi ønsker en videreutvikling av kompetanseprogrammet for organisasjonene innen kultur,
idrett og friluftsliv.
Samlokalisering av frivillighet
Vi ønsker en videreføring av satsningen på samlokalisering av frivillige organisasjoner gjennom felles
kontorlokaler og slik skape muligheter til kontorleie for frivillige organisasjoner. Samlokalisering
forsterker nettverket og synergieffekten av frivilligheten i det nye fylket.
Vi ser fram til videre godt samarbeid også inn i det nye fylket.
Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Vestfold
Kristin S. Fredheim
Fylkeskoordinator
FNF Vestfold
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