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FNF nasjonalt 

Att: Styret FNF nasjonalt 

28. februar 2019 

 

Høringssvar på forslag til 

Regionreform og FNF 
 

Vi viser til brev fra FNF nasjonalt ved daglig leder 20. desember 2018 angående forslag til 

Regionreform og FNF som er på høring til 1. mars. 

Sammendrag 

• FNF Akershus støtter sammenslåing av FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold og FNF 

Oslo til FNF Viken og Oslo. 

• FNF Akershus støtter forslaget om at det i FNFs vedtekter innarbeides et formål om å bidra 

til økt lokalt engasjement. Vi mener videre at en gjennomorganisering av FNF ned til 

kommunalt nivå med lokale FNF er en forutsetning for å lykkes. 

 

Regionreform, prosess og tilpasning for FNF 

Sammenslåing av fylkesvise FNF til FNF Viken og Oslo 
FNF Akershus støtter beslutningen til FNF nasjonalt om sammenslåing av FNF Akershus, FNF 

Buskerud, FNF Østfold og FNF Oslo til FNF Viken og Oslo. Vi støtter også at videre organisering innad, 

inkludert plassering av arbeidssted, i Viken og Oslo må være opp til fylkesstyrene å gjennomføre i 

samarbeid med administrasjonen og daglig leder i FNF nasjonalt. 

• FNF Akershus støtter sammenslåing til FNF Viken og Oslo. 

 

Antall koordinatorstillinger 
Det er positivt at det legges til grunn at antall stillinger blir som i dag. 

Regionen Viken og Oslo vil ha et innbyggerantall på over 1,8 millioner. Regionens areal vil være på 

over 25 000 km2 og inkludere fastland, kystlinjer og øyer, store fjellområder, et stort antall 

jordbruksområder, et stort antall hytteområder, nasjonalparker, naturreservater og 

landskapsvernområder. I tillegg vil store deler av regionen være tettbygde strøk. 

Stort innbyggertall, store arealer, stor saksmengde og svært varierte problemstillinger knyttet til 

ivaretakelse av natur- og friluftslivsinteressene i regionen kan gjøre FNF-arbeidet komplisert. Dette 

gjelder også kontakten med de lokale organisasjonene.  

• FNF Akershus mener det derfor bør vurderes en mellomlederstilling for koordinering innad 

i FNF Viken og Oslo. Det bør også på sikt vurderes én ekstra 100% stilling i FNF Viken og 

Oslo.  
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God lokal organisering er nødvendig for å oppnå lokalt engasjement  

FNF Akershus støtter forslaget om å innarbeide «et formål om å bidra til økt lokalt engasjement i 

FNFs vedtekter». Vi støtter også forslaget om at friluftslivet bør organiseres bedre og at man har som 

mål å strekke seg etter idretten slik det står i forslag til strategiplan som også er på høring. 

Vi mener viktige faktorer for å oppnå lokalt engasjement er å støtte, tilrettelegge og bistå de frivillige 

i de lokale organisasjonene. FNF Akershus mener derfor at en gjennomorganisering av FNF ned til 

kommunalt nivå med lokale FNF derfor er en forutsetning for å lykkes. 

Hvorfor mener vi dette? 
Behov for lokal organisering av natur- og friluftsinteresser: I løpet av de siste årene har FNF 

Akershus blitt oppmerksom på en økende interesse og behov for lokale sammenslutninger for natur- 

og friluftslivsinteressene. Det er vanskelig for lokale, frivillige organisasjoner å følge med på 

arealsakene i kommunene da de ofte hovedsakelig jobber med aktivitet eller tilrettelegging lokalt. Vi 

har fått flere henvendelser om bistand/informasjon rundt opprettelse av slike sammenslutninger, 

både fra lokale organisasjoner og kommuner. Regionreformen gjør behovet for lokale 

sammenslutninger større. Forskning sier det samme, eksempelvis den ferske rapporten om 

kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet der det alle 

landets kommuner oppfordres til å etablere aktivitetsråd eller friluftsråd1. 

Mylder av ulike typer sammenslutninger: FNF Akershus ser at ulike former for 

sammenslutninger/fora/råd finnes fra før og at det er opprettet flere slike de siste årene uten 

forbindelse til FNF. Bare i Akershus finnes det mange ulike typer– med mange ulike navn. For 

eksempel finnes Bærum Natur- og friluftsråd, FNF Oppegård, Rælingen Friluftsråd og LA 21 Forum i 

Ski. I Buskerud har det blitt opprettet et Drammen Friluftsforum. I Frogn er lokale organisasjoner i 

ferd med å opprette noe lignende. De ønsket å kalle seg Frogn FNF eller Frogn Friluftsråd, men dette 

var ikke ønskelig fra FNF (denne høringen) eller fra Friluftsrådenes Landsforbund (bruk av friluftsråd). 

Foreløpig har de landet på enda et nytt navn, nemlig Frogn frilufts- og naturforum (FFN). Det 

begynner dermed å bli en rekke navn på lignende konstellasjoner, og vi opplever at dette virker 

forvirrende for utenforstående organisasjoner og myndigheter. I tillegg foreslås mange typer råd 

relatert til natur og friluftsliv eller frivillighet, for eksempel frivillighetsråd eller aktivitetsråd. 

FNF Akershus ser derfor et behov for en gjennomorganisering av FNF ned til lokalt nivå med lokale 

FNF med medfølgende styring og bistand. På denne måten kan natur- og friluftslivsorganisasjonene 

sammen komme fram til en enhetlig struktur på lokal organisering og jobbe strukturert mot økt 

lokalt engasjement. 

Vi anbefaler følgende til FNF nasjonalt: 

• Det bør nedsettes en arbeidsgruppe som kan se nærmere på temaet lokal organisering og 

lokalt engasjement for natur og friluftsliv.  

• Natur- og friluftsorganisasjonene (nasjonalt?) bør komme fram til et felles navn på lokale 

sammenslutninger som dekker natur- og friluftsliv nå som det begynner å bli en del interesse 

rundt dette. 

• Det bør avklares hvem som skal lede og ta avgjørelser i slik type arbeid. 

                                                           
1https://forskning.no/naturressursforvaltning-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet-
partner/lokalt-friluftsliv-er-for-darlig-organisert-i-kommune-norge/1253357 
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 • Hvis å arbeide for økt lokalt engasjement skal inn i vedtektene til FNF nasjonalt bør dette 

også gjenspeiles i strategiplanen som nå er på høring. 

 

Navnebytte for lokale FNF 
Sterke reaksjoner hos lokale FNF på navnebytte 

I Akershus har vi per i dag tre lokale FNF – FNF Vestby, FNF Oppegård og FNF Nesodden. I Vestby og i 

Oppegård har FNFene eksistert i mange år (opprettet rundt 2005), mens FNF Nesodden ble opprettet 

i 2016. Samtlige lokale FNF har reagert kraftig på oppfordringen om å skifte navn. Årsaken til dette er 

hovedsakelig identiteten det lokale FNF har opparbeidet over lang tid lokalt i kommunen, det 

offentlige rom og media. Vedtaket oppfattes som «ovenfra og ned», og det etterlyses en forutgående 

dialog med de berørte og en redegjørelse for denne beslutningen. 

FNF Akershus ønsker en gjennomorganisering ned til kommunalt nivå med lokale FNF. Vil det 

allikevel bli aktuelt med navnebytte for dagens lokale FNF anbefaler vi følgende til FNF nasjonalt: 

• God kommunikasjon videre med lokale FNF. Det vil videre være veldig viktig med god og 

tosidig kommunikasjon med lokale FNF i fylket for å ikke skape konflikt basert på 

feilinformasjon og tolkninger. Vi anbefaler et møte med de lokale FNFene i Akershus, gjerne i 

samarbeid med FNF Akershus. Henvendelsen om navnebytte bør komme direkte fra FNF 

nasjonalt med en god begrunnelse. 

• Forslag til veien videre. FNF nasjonalt bør legge frem et forslag på hvordan lokale FNF kan 

gjennomføre navnebytte med de konsekvensene som medfølger. Det er også ønskelig med 

innspill til forslag til navn (jf. navneproblematikk nevnt i avsnitt over). 

• Undersøke retten til navnet FNF. I følge FNF sitt styringsdokument står det at det kan 

opprettes lokale FNF. Hvis FNF nasjonalt vil kreve navnebytte må det undersøkes om FNF 

nasjonalt har rett til dette.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

 

Maria R. Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 
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