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ARBEIDSPLAN 2018

GENERELL DRIFT:
FNF Troms driftes primært fra kontoret på NIBIO Holt i Tromsø. Eivind Høstmark Borge jobber
som fylkeskoordinator i 100 % stilling gjennom 2018.
I tillegg til forefallende kontorarbeid skal administrasjonen i 2018:
• Være sekretær for styret.
• Informere medlemsorganisasjonene om FNF samarbeidet.
• Sende ut relevante nyheter, informasjon og materiell til medlemsorganisasjonene.
• Videresende saker som kan være aktuelle å arbeide med for organisasjonene og styret.
• Gjennomføre interne høringer hos medlemsorganisasjonene på saker som krever det.
• Oppdatere hjemmesiden og facebooksiden.
• Arbeide med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Troms i 2018 og 2019.
• Ha ekstra fokus på oppfølging og samarbeid med medlemsorganisasjoner som ønsker det.
• Sammen med styret følge opp tema knyttet til ny organisering og økonomimodell.

MÅLSETNINGER OG TILTAK:
Målsetning 1: Påvirke i aktuelle plan- og saksprosesser
FNF Troms skal påvirke i plan- og enkeltsaker som har konsekvenser for friluftsliv og
naturverdier. Viktige prinsippsaker skal ha høyeste prioritet. Viktige fagområder vil være: Styrking
av friluftslivet, sikre inngrepsfri natur/villmark, unngå tap av naturmangfold, sikre strandsonen og
allemannsretten, samt å arbeide for bedre folkehelse gjennom økt friluftsaktivitet og en
helsefremmende samfunnsutvikling.
Tiltak:
FNF Troms skal i 2018:
• Arbeide for at friluftsliv og naturvern styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
• Arbeide for at organisasjonene kommer med innspill for å ivareta natur- og
friluftsinteressene i fylket og at disse blir hørt og synliggjort i plansaker.
• Skrive høringsuttalelser til aktuelle saker på vegne av natur- og friluftslivsinteressene i
Troms.
• Følge opp vann- og vindkraftsaker, med særlig fokus på revisjonssaker.
• Videreutvikle arealsaksnettverket i fylket.
• Bruke hjemmesiden til å spre informasjon om arbeidet med arealsaker.
___________________________________________________________________________
FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms som tilsammen representerer rundt 15000
medlemmer. Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms,
4H Troms, KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms,
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.
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Bruke facebook til å belyse viktige plan- og arealsaker.
Bidra aktivt i arbeidet med relevante regionale fylkeskommunale planer.
Påvirke i vannforvaltningen og i arbeidet med rullering av kystsoneplanene i fylket.
Følge opp natur- og friluftsinteressene knyttet til ”Nordområdesatsingen”.
Arbeide med saker knyttet til reindrift og arealkonflikter.
Jobbe med skjæringspunktet mellom reiseliv, friluftsliv og slitasje.
Bidra til at natur- og friluftsorganisasjonene får reell medvirkning i arbeidet med
motorferdsel, samt jobbe for at natur- og friluftsinteressene ivaretas i denne sammenheng.
Bistå organisasjonene med å se på overføring av oppgaver fra fylkesmannen til
fylkeskommunen.

Målsetning 2: Påvirknings- og holdningsarbeid
FNF Troms skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende
myndigheter og opinionen. FNF Troms skal bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med
politikere og andre relevante aktører. Naturverdier og friluftsliv skal settes på dagsorden i
samfunnet.
Tiltak:
FNF Troms skal i 2018:
• Lage/tilgjengeliggjøre infomateriell som kan ligge på FNF Troms hjemmesider og
formidles digitalt.
• Videreføre arbeidet med å gjøre FNF-samarbeidet i Troms kjent via hjemmesida, facebook,
media, organisasjonene og gjennom direkte kontakt med offentlige myndigheter.
• Bidra til at prinsipielle saker settes på dagsorden i media og fronte eventuelle fellessaker.
• Sende ut pressemeldinger om de sakene vi arbeider med.
• Jobbe for å sette aktuelle natur- og friluftslivsaker på den politiske dagsorden.
• Sende ut FNF-info til media, politikere, myndigheter og relevante samarbeidspartnere.
• Opprettholde kontakt med stortingspolitikerne fra Troms
• Koordinere «Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2018».
• Jobbe friluftspolitisk i sammenheng med Friluftslivets uke, og der det er naturlig.
• Gi innspill til partiprogrammene som lages før fylkestingsvalget i 2019.
Målsetning 3: God kontakt med myndighetene
FNF Troms skal opprettholde den gode kontakten vi har med Fylkesmannen, fylkeskommunen og
andre instanser i forvaltningen. FNF Troms skal videre arbeide for å knytte til seg nye
samarbeidspartnere.
Tiltak:
FNF skal i 2018:
• Delta i landssamlinger og konferanser for FNF.
• Utvikle nettverket innen fylket med uformelle møter.
• Jobbe for at natur- og friluftsorganisasjonene blir representert i relevante råd og utvalg.
• Delta i møter om vannforvaltningen i Troms.
• Delta i møter og samlinger der natur- og friluftslivsinteressene kan fremmes.
• Delta på det årlige dialogmøte mellom fylkeskommunen, friluftsrådene og FNF Troms.
• Forsøke å i størst mulig grad ha med representanter fra en eller flere organisasjoner i møter
med myndighetene.
• Fortsette det gode samarbeidet med friluftsrådene i Troms.
• Delta aktivt i fellesforumet med fylkeskommunen, friluftsrådene og FNF.
• Andre uformelle møter med det offentlige.
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Møte i fylkestinget når saker av interesse for natur- og friluftslivsorganisasjonene er oppe.
Samarbeide med KS.
Jobbe for å oppnå nærmere kontakt med politikerne.
Arrangere friluftssamling i november for kommunene, organisasjonene m.fl. sammen med
fylkeskommunen og friluftsrådene.

Målsetning 4: Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Troms skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner, samt nyttiggjøre
seg av den eksisterende kunnskapen som finnes i organisasjonene. Dette vil også kunne berike
offentlig forvaltning knyttet til kompetanse og kapasitet på natur og friluftsliv, særlig i kommuner
hvor ressursene er små.
Tiltak:
FNF skal i 2018:
• Sikre deltakelse for våre medlemsorganisasjoner på Fylkesmannens årlige konferanser;
Miljømila og Plan- og byggesakskonferansen.
• Jobbe med naturmangfoldloven og ”hvordan skrive høringsuttalelser” sammen med
organisasjonene i aktuelle saker.
• Årsmøte for medlemsorganisasjonene (mars) med fagtema knyttet til kraftutbygging.
• Jobbe med bruk av media med organisasjonene.
• Tilrettelegge for deltakelse for våre medlemsorganisasjoner på andre kompetansehevende
arrangementer.
• Tilrettelegge for at organisasjonene kan delta på befaringer og folkemøter i aktuelle saker.
• Arrangere ”Adventsseminar 2018”.
• Arrangere kurs om politisk påvirkning.
• Følge opp organisasjonsbygging/ -utvikling til organisasjonene
• Se på mulighetene for å få fylkeskystlaget opp å gå.
• Bidra til å øke kompetansen for å søke på spillemidler for friluftsliv i Troms.
• Øke kunnskapen om motorisert ferdsel og fornøyelsesløyper for snøskuter.
• Bidra til å bygge ytterligere kompetanse innenfor vannforvaltning.
• Bistå organisasjonene i å søke midler, samt jobbe for et styrket økonomisk grunnlag for
organisasjonenes aktiviteter.
• Bruke styremøtene til å invitere med organisasjoner i nettverket som ikke er med i styret.
• Sørge for at det gjennom året inviteres til møteplasser/samlinger på tvers av organisasjonene.
• Påvirke organisasjonene til å bli dyktigere til å samordne sine arrangementer der det er
sammenfallende interesser og målgrupper
Målsetning 5: Friluftsliv og folkehelse
FNF Troms skal arbeide for at natur og friluftsliv blir en hovedsatsing innenfor folkehelsearbeidet i
Troms.
Tiltak:
FNF Troms skal i 2018:
• Legge til rette for dialog og samhandling mellom medlemsorganisasjonene og andre
folkehelseaktører, med særlig vekt på kommunene.
• Synliggjøre friluftsliv som en folkehelsefaktor i flest mulig sammenhenger.
• Påvirke den kommunale planleggingen slik at den fremmer fysisk aktivitet i dagliglivet.
• Arbeide for økt kompetanse i våre medlemsorganisasjoner på folkehelseområdet.
• Arbeide for at friluftsliv og folkehelse styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
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Oppdatere nettbasert oversikt over ulike økonomiske støtteordninger, og gripe fatt i
eventuelt nye tilskuddsformer for å sikre friske midler til organisasjonenes aktivitet.
Koordinere Friluftslivets uke 2018 og natt i naturen.
Bidra til å koordinere Barnas Matfestival og relevante arrangement i samarbeid med Holt.
I samarbeid med organisasjonene bidra til inkludering i arbeidet med friluftsliv og
folkehelse. Hovedfokuset vil ligge på bosatte flyktninger.
Arrangere en uke med friluftsaktiviteter for bosatte flykninger i Tromsø i samarbeid med
Flerspråklige i Arbeid, Tromsø Idrettsråd, Ishavskysten friluftsråd, Troms Turlag m.fl.
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