2020 Forum for natur og friluftsliv
Årsmelding nasjonalt

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med
FNF er å styrke de frivillige organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i
aktuelle saker. 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 fylkene kan FNF være et felles talerør/ felles
representant for organisasjonene i FNF i konkrete saker.

Virksomheten i fylkene
FNF i fylkene avgir hver sine årsmeldinger om egen virksomhet. Virksomheten er bred og i mange
fasetter tilpasset lokale og regionale utfordringer. Det vises derfor først og fremst til de fylkesvise
årsmeldingene. Disse forteller om høyt faglig nivå, at mange tema dekkes og om press mot
naturområder over hele landet. Blant temaene var vindkraft på land, vassdrag/-kraft,
snøscooterløyper, oppdrettsanlegg, deponisaker, samferdselsutbygging, hyttebygging, bit-for-bit
nedbygging, myr, områder for bynært friluftsliv, planstrategier, planarbeid osv. Flere forteller om
utfordringer med demokratisk deltakelse.
Nedstengingen av landet på grunn av koronapandemien har i betydelig grad hindret fysiske møter
internt og eksternt, fysiske kurs og befaringer. FNF i fylkene melder at året ikke har blitt mindre
travelt av den grunn. FNF har deltatt på og arrangert digitale møter, webinarer og samarbeidet på
ulike flater. Styrer og nettverk i fylkene har lært seg, og tatt i bruk digitale verktøy som har hjulpet
oss i år og som vi vil ha glede av også i framtida. Mengden natur- og friluftsfaglige saker FNF i fylkene
har arbeidet med har heller økt enn avtatt. FNF har ikke latt seg stoppe av smitteverntiltakene, men
heller funnet nye måter å jobbe på. På Vestlandet ble f.eks. et stort planlagt vindkraftarrangement
erstattet av flere filmer. Friluftslivet har blitt ekstra viktig i samfunnet under nedstengningen og FNF
har i noen fylker hatt en rolle i å støtte organisasjonene i å finne løsninger for aktivitet og
planlegging.
FNF i fylkene har fortsatt arbeidet med blant annet
- å identifisere plan- og arealsaker og fulgt opp de prioriterte sakene med høringssvar, kronikker,
avisinnlegg, møter med mer, på vegne av de frivillige organisasjonene. FNF i fylkene har anslagsvis
sendt mellom 150 og 200 høringssvar i 2020.
-deltakelse i planfora og andre faste og ad hoc utvalg, faggrupper og fora
-møter og korrespondanse med forvaltning, politikere, lag og foreninger og fagmiljøer på alle nivå,
politiske bålsamtaler/debattmøter i friluftslivets uke er ett eksempel.
-strategiske satsinger som arbeidet med fjellgrensenettverk
-befaringer
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-kurs, opplæring og annen kompetanseheving rettet mot organisasjonene og andre
målgrupper.
-løpende informasjon om aktuelle saker til organisasjonene i fylkene blant annet gjennom
nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier. Et eksempel er FNF Oslo og Akershus som sendte ut
“Friluftsnytt» 22 ganger i 2020.

Virksomheten nasjonalt
Arbeidet i FNF nasjonalt har tatt utgangspunkt i årsplan for 2020 som ble utviklet med utgangspunkt i
strategiplan 2019-2023. Styret og daglig leder har måttet foreta løpende tilpasninger til
koronasituasjonen, særlig når det gjelder redusert mulighet til å reise, møtes og ha normale
kontorhverdager for de ansatte.
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. Grunnet nasjonale smitteverntiltak ble planlagte samlinger både vår og høst i all
hovedsak avlyst. Første halvår ble samlingen erstattet av ukentlige digitale fagsamlinger på nett.
Andre halvår var det alternative opplegget å gjennomføre fire regionale samlinger for styrer og
ansatte. Samling for Nordland, Troms og Finnmark fant sted i Kirkenes, mens øvrige samlinger ble
gjennomført digitalt. Samlingene hadde dialogmøter mellom styrene i deltakende fylker og nasjonalt
styre samt workshoper om mediearbeid i FNF, i tillegg til fagtema av nasjonal interesse med interne
og eksterne innledere og deltakere fra hele landet. Følgende fire tema ble dekket: landbasert
vindindustri, vannforvaltning, arealforvaltning i utmarkskommuner og efffektiv påvirking for FNF.
Reisevirksomheten har vært svært redusert sammenliknet med planer og året før. Daglig leder har
likevel besøkt flere fylker i forbindelse med rekruttering og årsmøter i fylkene og deltatt på flere
årsmøter i fylkene digitalt. Daglig leder har hatt løpende dialog med styreledere i fylkene ved behov.
Ivaretakelse av arbeidsgiverfunksjonen er en sentral oppgave med løpende oppfølging av de ansatte
og deres arbeidsmiljø. Nedstengingen av samfunnet bød på ekstra utfordring for arbeidsmiljøet i 2020.
I året er sju koordinatorer rekruttert, to i faste stillinger og fem i vikariater. Personalreglement ble
endelig vedtatt og iverksatt. Forsikringer vedlikeholdt. Arbeidsgiverfunksjonen er ivaretatt i samråd
med berørte FNF i fylkene. Lønnsprinsipper er vedtatt etter dialog med de tillitsvalgte og lønnsoppgjør
er gjennomført etter de vedtatte prinsippene. Alle nyansatte har fått grunnleggende opplæring og en
faglig mentor.
FNF nasjonalt legger til rette for virksomheten i FNF i fylkene ved å drifte og utvikle IT-løsninger. Det
er nedsatt en arbeidsgruppe for digitalisering som hadde 15 møter i 2020. Gjennom året dekket FNF
nasjonalt løpende kurs, opplæring og brukerstøtte for alle ansatte. 2020 ble Microsoft Teams iverksatt
for møtevirksomhet i hele FNF. IT-policy ble fastsatt og iverksatt. Tekniske maler for Office og uttalelser
ble utviklet og rullet ut til FNF i alle fylkene. Fornyelse av PCer etter standardiseringsplan startet i 2019
og ble i stor grad fullført i 2020. Felles reiseregningssystem med godkjenningsrutiner ble driftet for FNF
i fylkene gjennom året. Felles løsning for regnskapsføring likeså, men den tekniske bistanden til FNF i
fylkene ble økt på slutten av året. Det ble laget en plan for å sikre at FNF i fylkene skal ha minst mulig
arbeid med regnskap fra årsavslutning 2020 og framover.
Ny nettside www.fnf-nett.no ble bygget opp fra grunnen av fra 2019 og ble lansert i 2020. FNF
nasjonalt og hvert fylke har en egen site med undersider som på en transparent måte viser
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virksomheten, høringssvar, arrangementer mv. Siden har gjennom året blitt justert, teknisk
utviklet og fylt med nytt og historisk innhold.
Daglig leder og koordinatorgruppa har arrangert minst ett og ofte flere nettmøter hver uke for
informasjonsflyt, at de ansatte medvirker, at fylkenes syn skal bli hørt, kollegastøtte, nettverksbygging
med eksterne deltakere, erfaringsutveksling, strategidiskusjoner og faglig utvikling.
Dokumentasjon som kan bidra til faglig utvikling og opplæring er samlet. Blant dekkede tema er:
Effektivitet og kreativitet på hjemmekontor; Hvordan arbeide med og påvirke regional planstrategi; ITpolicy (nylaget) presentert; Hva kan vi gjøre for å bistå våre tilsluttede organisasjoner som er rammet
av Korona?; Personalhåndbok (nylaget) presentert; Koordinatorrollen – felles refleksjon og tips;
Sammenslåing av FNFs regioner; Hvordan bli bedre på systematisk myndighetskontakt i fylkene;
Hvordan styrke koordinatorenes «nettverkslederkompetanse»; Vannforvaltning med Sabima; Hvordan
jobbe med Friluftslivets Uke i 2020; Kurs i regi av FNF for tilsluttede organisasjoner; Vilkårsrevisjoner
vannforvaltning med Sabima. Det er videre gitt opplæring i IT-verktøy; Publisering og oppdatering av
hjemmeside; Medieovervåkning; Innføring i One Note; Hvordan søke driftstøtte fra FNF nasjonalt;
Wordmaler; Høringsmaler i FNF.
Kontakten med eierorganisasjonene er viktig også for FNF nasjonalt. Daglig leder har deltatt på fysisk
landssamling 14.1 for Friluftsrådenes Landsforbund, digital samling for fylkessekretærer i NJFF, digitalt
landsmøte i DNT og generalsekretærmøter i Norsk Friluftsliv.
Daglig leder har hatt dialogmøte med KLD og kontaktmøte med Miljødirektoratet.

Organisering
Alle organisasjoner i fylkene som er tilsluttet medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges
Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund har rett til å bli medlem i FNF i fylkene. I tillegg
kan andre natur- og friluftslivsorganisasjoner slutte seg til. I gjennomsnitt har om lag 14
organisasjoner i hvert fylke sluttet seg til og deltar i forumenes arbeid. Samlet sett representerer
organisasjonene i FNF en betydelig del av samfunnet. FNF Trøndelag kan f.eks. vise til at deres 17
medlemsorganisasjoner til sammen har 51.000 medlemskap i fylket. FNF har også kontakt med ikke
tilsluttede organisasjoner og enkeltpersoner i fylkene.
Hele landet er dekket av FNF. FNFs nasjonale styre har besluttet at FNFs regioninndeling skal
tilpasses nye fylkesgrenser innen årsmøtene 2023. Oslo og Viken skal være én felles FNF-region.
Dermed skal FNF ha 10 regioner, senest fra 2023. FNF Agder og FNF Trøndelag hadde felles FNF før
årets start. I 2020 ble FNF Hedmark og FNF Oppland slått sammen til FNF Innlandet. Ved årets slutt
har FNF 16 regioner.
I Viken, Vestfold og Telemark, Vestland og Troms og Finnmark er det flere FNF i samme fylke.
FNF’ene med felles fylkeskommune har samarbeidet særlig tett og har koordinert kontakt opp mot
fylkeskommunene. Årsmøtene i FNF-ene i Oslo og Viken fattet i 2020 prinsippvedtak om
sammenslåing.
FNF i fylkene beslutter selv, innenfor rammen av styringsdokumentet, lokalisering av kontor.
FNF nasjonalt leier kontorplass hos Norsk Friluftsliv i Nedre Slottsgate 25, Oslo. FNF har i 2020
mottatt bistand fra Norsk friluftsliv til bl.a. økonomiarbeid og betaler en kompensasjon for dette.
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Økonomi
FNF i fylkene avgir egne regnskap. Detaljert informasjon finnes der. Lønn og sosiale kostnader for
koordinatorene ble betalt av FNF nasjonalt og ble finansiert av nasjonale midler pluss kr 100.000 pr
hele stilling i lønnstilskudd fra hvert FNF i fylkene. For fullfinansiering av koordinator og dekning av
øvrige driftskostnader mottar FNF i fylkene tilskudd fra fylkeskommuner og i noen tilfeller andre
tilskudd, f.eks. fra kommuner. Virksomheten i FNF er et spleiselag mellom stat og fylkeskommune og
bidragene fra begge nivåer er en avgjørende forutsetning for god og effektiv drift i nåværende form.
FNF nasjonalt har gitt tilskudd til de FNF i fylkene som ikke har nok midler til å dekke driften.
Hovedinntekten i FNF nasjonalt var driftstilskudd fra Miljødirektoratet med 12 millioner kroner. I
tillegg kom mva-kompensasjon. Samlede inntekter utgjorde 12,67 millioner kroner.
Midlene er i hovedsak benyttet til lønn og sosiale kostnader til koordinatorene, men også fellestiltak,
sentral administrasjon og før nevnte tilskudd til FNF i fylkene med behov for dette. I 2020 fortsatte
investeringer i nye digitale løsninger og IT-drift. Årets resultat var underskudd kr 30.040.
Det er bygget opp en egenkapital med 3,1 millioner kroner som likviditetsreserve og nødvendig
sikkerhet for det ansvaret FNF nasjonalt har for de ansattes lønn og sosiale kostander.
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.

Årsmøter
Alle FNF i fylkene har avholdt årsmøter i 2020. Om lag halvparten ble gjennomført digitalt som følge
av koronapandemien.
Ordinært nasjonalt årsmøte ble avholdt som nettmøte 7. mai 2020.
Årsmøtet bestod av Knut Jørgen Herland (Norsk Friluftsliv), Ane Mari Braut Nese (Friluftsrådenes
Landsforbund), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Eldar Berli (Norges Jeger- og
Fiskerforbund), Anne-Mari Planke (Den norske Turistforening)
Til stede var også medlemmer av styret og observatører.
Årsmøtet godkjente årsmelding 2019, årsregnskap 2019, årsplan 2020, vedtektsendringer paragraf
10, nytt punkt (stadfesting av styrets sammensetning), gjenvalgte revisor og stadfestet styrets
sammensetning.

Styret
Alle FNF i fylkene har hatt fungerende styrer i 2020. Disse rapporterer om egen virksomhet til egne
årsmøter.
Stifterorganisasjonene og de ansatte oppnevner representanter med varamedlemmer til nasjonalt
styre. Styret har bestått av følgende personer:
Styremedlem

Vara

Organisasjon

Maren Esmark (styreleder, 1. år)

Ove Vigdal* og Sahar Azari

Naturvernforbundet
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Dag Terje K. Solvang (nestleder)

Simen Rommetveit Halvorsen

DNT

Eldar Berli

Beate Krokan Carlsson

NJFF

Lasse Heimdal* og Bente Lier

Hans Erik Lerkelund

Norsk Friluftsliv

Asgeir Knudsen

Kathrine Skalleberg* og Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund

Sven Nordby Anderssen

Martin Lillehagen Hanssen

Norges Padleforbund

Marius Nilsen* og Thomas Sveri

Thomas Sveri* og Gisle Sæterhaug

Ansattes representanter

*=avgått fra vervet i løpet av året.
Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 60 saker i året.

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 nedsatte i 2019, i tråd med årsmøtevedtak, et utvalg for å utrede konsekvens av tidligere
foreslått vedtektsendring i § 3 hos FNF nasjonalt. Utvalget fortsatte arbeidet i 2020. Utvalget ser på
samarbeidsformer mellom de frivillige organisasjonene for å ta vare på natur- og friluftslivet på lokalt
nivå best mulig.

Andre forhold
Ved årets utgang hadde FNF 18 fulle stillinger som koordinator fordelt på de 16 FNF i fylkene og en
full stilling som daglig leder nasjonalt. 4 vikarer var i jobb grunnet permisjoner o.l. blant de fast
ansatte. Ved årsslutt hadde FNF ansatt 11 menn og 11 kvinner i koordinatorstillinger, vikarer og
ansatte i permisjon inkludert. Daglig leder var mann. Grunnet god kjønnsbalanse blant ansatte er
tiltak for likestilling mellom kjønnene ikke vurdert som nødvendige. Styret består av 2 kvinner,
hvorav en er styreleder, og 5 er menn. Styrets sammensetning følger av eierorganisasjonenes
selvstendige oppnevning.
Koordinatorene har egen representant i det nasjonale styret. Arbeidsmiljøet har vært ansett som
godt. Sykefraværet var 8,0%, hvorav barns sykdom utgjorde 1,1 prosentpoeng.
Virksomheten er ikke kjent med skader eller ulykker tilknyttet driften i 2020. 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, 4.2.2021

Maren Esmark
Styreleder

Dag Terje Solvang
Nestleder

Bente Lier
Styremedlem

Sven N Andersen
Styremedlem

Asgeir Knudsen
Styremedlem

Thomas Sveri
Ole Lilleås
Ansattes representant Daglig leder
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Eldar Berli
Styremedlem

