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Forord

"Framtiden i våre hender skal være den organisasjonen i Norge som oppnår mest og engasjerer
flest i arbeidet for et etisk forsvarlig, miljøvennlig og redusert materielt forbruk og rettferdig
fordeling av jordas ressurser."
Fra toårsstrategien 2017-2018 for Framtiden i våre hender

Årsmeldingen for 2018 viser at vi er på god vei mot målet fra toårsstrategien. I løpet av året har vi
opplevd en enorm medlemsvekst, og har nå over 31 500 medlemmer. Med det er vi den miljø- og
solidaritetsorganisasjonen i Norge med flest betalende medlemmer. Antallet lokallag øker også
fortsatt, og vi er nå 31 frivillige lokallag rundt omkring i landet.
Vi har oppnådd flere viktige gjennomslag i 2018. Etter påtrykk fra Framtiden i våre hender har Kid
interiør og Princess sluttet seg til sikkerhetsavtalen for Bangladesh, som har ført til at over 2
millioner tekstilarbeidere i dag går til trygge fabrikker. Vårt arbeid for en giftfri hverdag har ført til
at flere kosmetikkselskaper har sagt at de vil fase ut bruken av miljøgiftige fluorkarboner i sine
produkter. For første gang siden 2010 går kjøttforbruket i Norge litt ned. Og endelig har
Regjeringen sagt at de vil utarbeide et forslag for hvordan oljefondet skal kunne investere i unotert
fornybar infrastruktur.
2018-regnskapet viser et lite overskudd, og ved inngangen til 2019 har vi fortsatt tilstrekkelig
egenkapital og en solid økonomi. Veksten de siste årene har gjort at vi har kunnet styrke alle deler
av organisasjonen. Vi har opprettet flere nye stillinger både på hovedkontoret og i lokallagene, og
vedtok i 2018 vår andre regionale satsing, i Innlandet. Samtidig har det vært viktig å prioritere
fortsatte investeringer i medlemverving. Dermed er Framtiden i våre hender godt rustet for å
engasjere enda flere, og oppnå enda mer i årene som kommer.
I 2018 har mangeårig styreleder Anne Skranefjell takket for seg og landsmøtet har valgt en ny
styreleder i Elin Enge. Nestleder Christian Fossen har blitt erstattet av Erik Lunde. Vi takker for
innsatsen for disse og de øvrige styremedlemmene, og ser frem til spennende diskusjoner med et
nytt styre.
Denne årsmeldingen bygger på strukturen til toårsstrategien for 2017-2018, og viser utviklingen på
områdene som omfattes av strategien. Den er noe knappere enn årsmeldingen for 2017, og
forhåpentligvis mer tilgjengelig. For utdyping innenfor enkeltsaker og mer løpende informasjon, se
www.framtiden.no.

Anja Bakken Riise,
Leder i Framtiden i våre hender
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Tematiske
prioriteringer
Strategien prioriterer fire hovedtemaer, basert på kriteriene vesentlighet, mulighet for
gjennomslag, at vi har kunnskap og eierskap og at temaet har folkelig appell.
Hvert tema har et langsiktig mål som viser hvor vi mener at vi bør være i 2040. Under hvert punkt
angir strategien også et mål som skal oppnås innen 2020. Denne gjennomgangen fokuserer på
2020-målene.
I denne rapporten fokuserer vi på de generelle trendene innenfor hver sak, og gjengir i hovedtrekk
Framtiden i våre henders viktigste bidrag. For en bedre oversikt over rapporter og nyhetssaker, se
www.framtiden.no.

Miljøvennlig mat
Langsiktig mål: Matproduksjon og -forbruk skal være miljø- og klimavennlig i et globalt
ressursperspektiv.
Mål: Kjøttforbruk og matsvinn i Norge viser en nedadgående trend.
Matsvinnet i både matbransjen og hos husholdningene viser en nedadgående trend, og Norge kan
klare å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030. Reduksjonen skyldes utvilsomt både at
temaet har fått økt oppmerksomhet og at forbrukerne er mer bevisste, samtidig som flere ulike
aktører bidrar med konkrete tiltak. Framtiden i våre hender har vært viktig for begge deler,
gjennom utspill og debatt i sosiale og redaksjonelle medier, og gjennom vårt viktigste
hverdagsmiljø-prosjekt: Matvinn. I dette prosjektet har vi hatt eller har samarbeid med ti
kommuner i Norge, om å endre adferd og holdninger, for å redusere matsvinn gjennom aktiviteter
som undervisning på ungdomsskoler og bedre miljøledelse på sykehjemmene.
I 2016 lanserte Framtiden i våre hender et forslag om at Norge burde innføre en Matkastelov,
inspirert av en tilsvarende lov i Frankrike. En slik lov vil være et supplement til frivillige initiativer,
og vil begrense næringsaktørers anledning til å kaste spiselig mat. I 2018 fikk vi flertallet på
Stortinget til å be regjeringen om å utrede en slik lov, og dette arbeidet er nå underveis.
Debatten om kjøttforbruket ser ut til å bli mer tilspisset igjen. Den generelle aksepten i samfunnet
for at redusert kjøttforbruk er nødvendig av bærekraftshensyn, er radikalt større sammenliknet
med for bare fem år siden. Trenden med mer vegetarmat fortsetter, og for første gang siden 2010
går kjøttforbruket litt ned per innbygger.
I 2018 har vi i liten grad prioritert egne utspill eller kampanjer på dette temaet, primært fordi
tematikken har gjennomgått en stor utvikling over tid. Vi har bidratt til at redusert kjøttforbruk er
blitt en del av den offentlige debatten om reduksjon i klimagassutslipp, men har hatt vanskelig for
å oppnå konkrete politiske gjennomslag. En av grunnene er at det ikke finnes enkle svar på
hvordan vi bør balansere hensynene til klima, andre bærekraftsspørsmål og norske bønders
næringsinteresser. Vi har i 2018 prioritert opp arbeidet med andre temaer.
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Hovedsatsingen i 2018 innenfor bærekraftig mat, var høstens kampanje for en mer bærekraftig
oppdrettsnæring. Problemstillingen har fått stor interesse blant politikere på Stortinget, både i
posisjon og opposisjon Vi har fokusert primært på begynnelsen av verdikjeden, altså miljø- og

sosiale konsekvenser knyttet til produksjon av fôrråvarer til næringen. Vi har jobbet i flere år med
utfordringene knyttet til soyaproduksjon i Brasil, men i 2018 så vi også mer generelt på
problemene knyttet til bruk av areal, vann og andre knappe ressurser til å produsere fôr. Nytt var
også at vi utforsket og synliggjorde hvilke muligheter som ligger i å bygge en ny næring i Norge for
produksjon av mer bærekraftig fôr, basert på råvarer som alger, insekter og treflis. Vi har også
utfordret næringen i den andre enden av verdikjeden, der norske aktører bruker enorme summer
på å markedsføre fersk, norsk laks i Asia og Nord-Amerika, markeder som kun kan betjenes ved å
frakte fersk fisk med fly fra Norge.

Bilde 1 Mikroalger kan erstatte soya i norsk fiskefôr, dersom bransjen velger å investere nok ressurser i utviklingen.

Levelønn og anstendige arbeidsforhold
Langsiktig mål: De som produserer forbruksvarer skal ha anstendige arbeidsforhold og en
levelønn, uansett hvor varene produseres.
Mål 2020: Retten til levelønn og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden påvirker folks
kjøpsvalg, og integreres i større grad i praksisen og policyen til myndigheter og
merkevareselskaper.
Det generelle arbeidet for økt åpenhet i bransjen gir stadig små framskritt, og vår liste over merker
med åpne og lukkede leverandørlister viser at stadig flere velger åpenhet. I løpet av 2018 har den
danske klesgiganten Bestseller, Pierre Robert og Kid Interiør åpnet sine leverandørlister.
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De siste årene har vi utvidet denne saken til å handle om både sikkerhet og arbeidsforhold
generelt, ikke bare lønn. Vi har også jobbet med andre produkter enn klær.
I 2018 var hovedfokuset en kampanje om sikkerhet for arbeidere som produserer tekstiler til
møbler, gardiner og sengetøy. Vi krevde at aktørene Ikea, Kid og Princess skulle forplikte seg til å
undertegne den såkalte «Accorden», en sikkerhetsavtale mellom produsenter og fagforeninger i
Bangladesh. Målet med denne avtalen er å hindre en gjentakelse av katastrofen da Rana Plazabygningen raste sammen i 2014 og drepte 1138 arbeidere.
Kampanjen lyktes et godt stykke på vei, ved at både Kid og Princess signerte avtalen ganske raskt.
Ikea valgte derimot å fortsatt stå utenfor, og mente at deres eget kvalitetssikringssystem, Iway,
ivaretar de samme hensynene på en bedre måte og at det derfor ikke er nødvendig å slutte seg til
denne avtalen. Problemet med IKEAs løsning er at de ikke støtter opp om det kollektive løftet for
tekstilbransjen i Bangladesh som Sikkerhetsavtalen gjør. Foreløpig er det bare 1600 av 4-5000
tekstilfabrikker i landet som er inkludert under sikkerhetsavtalen. Tallet øker når flere
internasjonale selskaper signerer avtalen. Ikeas system er også vanskelig for utenforstående å
kontrollere.
Vi viderefører også vår deltakelse i det internasjonale Clean Clothes Campaign-nettverket, som
består av fagforeninger og solidaritetsorganisasjoner. Også i 2018 spilte vi en sentral rolle i
arbeidet med Urgent Appeals innenfor Clean Clothes Campaign. Den viktigste saken gjaldt Tola
Moeun, leder for den kambodsjanske organisasjonen CENTRAL som kjemper for bedre
arbeidsforhold i Kambodsjas klesindustri. Kambodsjanske myndigheter har tatt rettsvesenet i bruk
for å stanse kritikere. I januar 2018 ble Tola urettmessig anklaget for underslag og risikerte tre år i
fengsel. Vi mobiliserte over 100 organisasjoner til å skrive under en støtteerklæring med krav om
at anklagene skulle trekkes tilbake. En rekke kleskjeder ble også kontaktet for at de skulle legge
press på landets regjering, noe også noen av dem gjorde. I juli kom den gledelige beskjeden at
anklagene mot Tola Moeun var trukket tilbake.
Vi har tatt initiativ til og i flere år arbeidet for at Norge bør innføre en Etikkinformasjonslov, det vil
si en lov som gir forbrukere og organisasjoner rett til å kreve informasjon om blant annet
arbeidsforholdene til produsenter av forbruksvarer. Norge har allerede en god
miljøinformasjonslov som gir forbrukere og organisasjoner rett til informasjon om
miljøbelastningen ved vareproduksjon, så prinsippet er kjent. I 2018 fikk vi delvis gjennomslag for
dette, ved at regjeringen satte ned et eget etikkinformasjonsutvalg som skal utrede dette
nærmere. Forslaget er unikt internasjonalt og følges med stor interesse av forbrukerorganisjoner i
hele Europa.
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Bilde 2 Plakat i forbindelse med fotball-VM. Saken handler om de enorme beløpene som
Adidas, Nike og andre produsenter av sportsutstyr betaler til superstjernene, mens
arbeiderne får luselønn.

Etiske investeringer
Langsiktig mål: Det internasjonale finanssystemet er en drivkraft for å skape et rettferdig og
miljøvennlig samfunn.
Mål for 2020: Flere norske finansinstitusjoner har fattet nye beslutninger som flytter kapital fra
fossilt til fornybart, og som styrker en mer etisk investeringspraksis.
Da Finanskomiteen behandlet den årlige stortingsmeldingen om oljefondet fikk vi endelig et viktig
gjennomslag: Regjeringen skal utarbeide et forslag til mandat for at oljefondet skal kunne investere
i unotert fornybar infrastruktur. Dette innebærer at oljefondet kan flytte milliarder av kroner inn i
fornybar energiproduksjon. Det skal som vanlig foregå stegvis, og med flere begrensninger enn vi
hadde ønsket, men det er like fullt en stor seier for noe vi har kjempet om lenge. Vi fikk også
gjennomslag for krav om en ny gjennomgang av kullkriteriet, med mål om å sikre at alle
kullselskaper blir ekskludert.
I november 2017 kom Norges Bank med en anbefaling om å ta ut olje- og gasselskaper fra
oljefondets referanseindeks fordi norsk økonomi er overeksponert mot oljeprisrisiko. Dette ble
oppfattet av mange politikere som svært kontroversielt og skapte en stor økonomifaglig debatt,
som vi har støttet opp om i 2018. Vi leverte høringsinnspill til Finansdepartementet i to runder, og
har hatt omfattende dialog med en rekke politikere. Som tidligere har vi samarbeidet tett med
andre organisasjoner (WWF, Greenpeace og Zero) i påvirknings- og kommunikasjonsarbeidet i
oljefondsarbeidet.
I tillegg har vi avslørt at Oljefondet fortsatt har investeringer i en rekke problematiske selskaper,
inkludert våpenselskapet Raytheon som har solgt våpen til Saudi-Arabia som har blitt brukt under
bombing av sivile i borgerkrigen i Jemen, flere kullselskaper, og oljeselskaper som aktivt jobber
for å sabotere målene i Paris-avtalen for å hindre farlig global oppvarming.
Vi har også satt søkelys på private aktører sine investeringer i blant annet oljerørledninger, og
problematisert hvordan de nye aksjesparekontoene (AKS) gjør at banker nå i praksis tilbyr
kundene å investere i fond som bryter med bankenes egne etiske retningslinjer.
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Etisk Bankguide, som vi lager i samarbeid med Forbrukerrådet i Norge, har bidratt til at alle
bankene som deltar har forbedret sine retningslinjer for etikk og bærekraft. Vi har oppdatert hele
den store undersøkelsen til de 14 bankene som deltar i etisk bankguide. Vi har vært i dialogmøter
med alle bankene, og møter økende interesse fra de lokale sparebankene. I 2018 har vi sendt ut en
spørreundersøkelse til utvalgte banker om policy vedrørende lønnsforhold i tekstilindustrien. Vi er
i tillegg med på å utvikle en utvidelse av etisk bankguide til en pensjonsguide, og har gjennomført
en undersøkelse av pensjonskassene til en lang rekke private selskap, som Statoil (nå Equinor),
Yara og flere kommuner.

En giftfri hverdag
Langsiktig mål: Ingen forbrukerprodukter skal inneholde miljøgifter, og de som produserer
forbruksvarene våre skal ikke utsettes for skadelig kjemisk påvirkning.
Mål: Redusere den samlede bruken og innholdet av miljøgifter i forbrukerprodukter i Norge.
Kampanje på miljøgifter. I februar og mars gjennomførte vi den første av årets hovedkampanjer,
om miljøgifter. Hovedfokuset var på perfluorerte stoffer (PFAS), men vi ønsket også å løfte
oppmerksomheten mer generelt om problemstillinger rundt miljøgifter i forbrukerprodukter.
Vi gjennomførte laboratorietester av baby- og barneprodukter, og fant PFAS i de fleste av
produktene vi undersøkte. Vi gjennomførte også en policyundersøkelse opp mot
barnetøyprodusentene. I kosmetikken fant vi høye overraskende høye verdier av stoffene,
inkludert nivåer som vil bli forbudt fra og med 2020. Vi fikk umiddelbar tilbakemelding fra
barnetøyprodusenten Wheat om at de ønsket å fase bruken av stoffene tidligere enn planlagt.
Flere andre produsenter uttrykte interesse for å jobbe mer intensivt med dette.
På kosmetikksiden har det erfaringsvis vært vanskelig å få tilsvar fra bransjen, men vi ser det som
en seier at vi fikk et offentlig tilsvar fra BodyShop og at dette signaliserer at de merker
forbrukerpresset. Også H&M, L’oreal, Kicks og Isadora har det siste året offentiggjort at de vil
slutte med PFAS. Vi har også hatt flere utspill knyttet til PFAS i skismøring. Miljøgifter har også
store konsekvenser for arbeidernes helse i lavkostland, noe som er et svært underkommunisert
tema. Vi startet arbeidet med en litteraturstudie for å finne ut hva som eksisterer av informasjon
over produksjonsarbeideres eksponering for PFAS i lavkostland.
I forbindelse med Stortingets behandling av avfallsmeldingen jobbet vi for å få på plass en avgift på
produkter som inneholder PFAS og for innholdsdeklarasjon på produkter som inneholder
miljøgifter. Det er rimelig å anta at vi bidro positivt på tampen av denne behandlingen med utspill
om PFAS i skismøring. Det politiske vedtaket det er enighet om på Stortinget går noe lenger enn
tidligere praksis. Stortinget er enige om å jobbe for å forby varer med PFAS gjennom EU. Det ble
likevel ikke vedtatt noen nasjonale tiltak, men de politiske signalene vi har fått er at regjeringen
ønsker å følge opp dette gjennom selvstendige initiativ, blant annet gjennom en handlingsplan for å
redusere bruken av miljøgifter. Dette er også reflektert i regjeringsplattformen fra Jeløya.
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Kommunikasjon
Framtiden i våre hender vedtok en ny kommunikasjonsstrategi for toårsperioden 2017-18 i
overensstemmelse med toårsstrategien vedtatt på landsmøtet høsten 2016. Strategien vektlegger
en tydelig prioritering av de tre fagområdene etiske klær (leverandørkjeder), miljøvennlig mat og
etiske investeringer, men løftet også temaet miljøgifter. Strategien innebærer at vi i stedet for å
satse bredt på mange tema, har en mer dagsordensettende og spissere strategi. Målet er å øke
sjansen for få gjennomslag for sakene.

Mediedekning
Totalt sett har vi om lag samme antall oppslag på nett og papir fra 1.884 artikler i 2017 til 2141
artikler i 2018. Her er det snakk om alle medieoppslag, både saker der vi er nevnt som en kilde, og
saker hvor vi har større uttalelser.

Forklart i høydepunkter i grafen: (saker som har gått bredt/temaer vi har fått mye dekning på)
Jan 2018
Feb 2018
Innlegget
Kullinvesteringer
«Høy miljøpris i oljefondet
for billig kjøtt» (NTB-melding
gikk bredt. Ble som gikk veldig
mye debatt bredt)
rundt utspillet
«vi nordmenn
har et
kolossalt
kjøttforbruk»

Mars 2018
Saker om
matsvinn +
innlegg om
miljøgifter som
gikk bredt

Mai 2018
Juni 2018
Nov 2018
Oljefondet inn i Innlegg om soya Black Friday, Norsk
unotert
i laksefôret,
laks «spiser opp»
infrastruktur + saker om å
Brasil,
utspill mot IKEA dropp biffen i soyaforbruket på
knyttet til
sommer, innlegg vei ned, flyfrakt av
sikkerhetsavtalen om elfly og
laks
i Bangladesh
innlegg om
fellesgriller
framfor
engangsgriller

Generelt kan vi si at saker om oljefondet, kjøttkutt, matsvinn, bærekraftig laks ga mange oppslag i
2018.
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Sosiale medier
Facebook er den kanalen vi prioriterte høyest i 2018. Den totale rekkevidde for 2018 er 8,5
millioner, hvorav 970 000 kommer fra annonser eller sponsede poster (Rekkevidde for innlegg er
antall personer som har fått vist et av innleggene fra siden på skjermen sin). Vi opplevde et fall i
rekkevidde med 29 %, noe som følger tendensen fra tidligere der Facebook prioritere innhold fra
sider lavere enn personlig innhold. På tross av nedgangen er vi fornøyd med mye engasjement på
en bred palett av våre temaområder. Som de siste tre årene, så er det video og bildeposter som
drar opp rekkevidden, mens lenkeposter kun unntaksvis får høye spredningstall.
I 2018 fikk våre tre kampanjetemaer (miljøgifter, tekstil og fiskefôr) som planlagt mest rekkevidde
og stod for 46 % av rekkevidden. Det har vært stor interesse for plast og klima noe som har skapt
betydelig spredning selv om de ikke har vært satsningsaker. Det har vært mye engasjement på
Facebook som resulterte i 13 296 kommentarer, 24 204 delinger og 187 559 likerklikk.
Sammenlignet med andre miljøorganisasjoner ligger vi høyt på engasjement og antall følgere. Kun
WWF Norge ligger høyere av direkte sammenliknbare organisasjoner. Av andre sosiale medier har
vi en god utvikling på Instagram 14 300 følgere (april 2019), og høy prosent av de som følger oss
som engasjerer seg. På Twitter har vi 13 700 følgere og ca. 1 million visninger (2018).
Nettsidene opplever en oppgang på antall sidevisninger fra året før: 1 132 335 (+16,8%). Store
deler av trafikken (50 %) kommer fra søkemotorer, mens 25 % kommer fra Facebook. Grønne tips
er vår mest populære kategori med 45 % av trafikken.
I sosiale medier følger vi løpende en rekke ulike indikatorer. De tre viktigste er egne prioriteringer,
rekkevidde og engasjement. Generelt kan vi si at variasjonene mellom disse er ganske små. Det
betyr at vi i de aller fleste tilfellene oppnår spredning og engasjement i stor grad utfra hvordan vi
selv velger å prioritere.

Egne prioriteringer

Hva vi poster på Facebook skal reflektere organisasjonens prioriteringer, samtidig som vi også tar
hensyn til publikums interesse og preferanser. Alle de tre temaene (tekstil, miljøgifter og fiskefor)
vi prioriterte som kampanjer i 2018 kommer høyt opp i oversikten over poster på Facebook:
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382 FB-poster fordelt på innhold
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Rekkevidde

Rekkevidde følger i stor grad hva vi selv prioriterer, men det er noen nyanser. Vi ser at miljøgifter,
fiskefor og lengre levetid i 2018 fikk noe bedre rekkevidde enn andre temaer. Dette kan forklares
med at publikum har større interesse for disse temaene, eller at vi har gjort en bedre jobb med å
fremstille innholdet på en interessant måte.
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8,49m i rekkevidde fordelt på tema
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Engasjement

Engasjement måles i delinger, likerklikk og kommentarer. Vi fokuserer på kommentarer her, men
alle viser det samme bildet. Trenden følger delvis det samme som med rekkevidde, men gir større
utslag. Her ser vi også at tekstilsaken skaper betydelig færre kommentarer enn antall poster skulle
tilsi.
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13000 kommentarer fordelt på innhold
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-
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Medlemsorganisasjonen
Langsiktig mål: Være den største miljø- og solidaritetsorganisasjonen i Norge målt i antall
medlemmer.
Mål: Antall medlemmer i 2020 skal være minst 30 000, og våre medlemsinntekter skal vokse med
minst ti prosent pr år.
(Hovedstyret besluttet i sak 4/18 å justere opp forventet medlemstall for 31.12.2018, til 31.600)
Medlemstallet i Framtiden i våre hender steg i 2018 fra 28.719 til 31.595. Dette er en økning på
2876 medlemmer eller ca 10%. Vi har dermed allerede oppfylt målet om å nå 30.000 medlemmer i
2020.
Medlemsinntektene har økt fra kr 12.518.000,- i 2017 til kr 15.321.000,- i 2018. Dette utgjør en
vekst på ca 22%.
De gode resultatene skyldes hovedsakelig to faktorer. Medlemsvervingen i 2017 ga full uttelling
økonomisk i 2018 fordi de fleste nye medlemmene betaler månedlige beløp. Dermed vil
medlemmer vervet underveis i året gi full økonomisk uttelling påfølgende år. I tillegg var hadde vi i
2018 den beste sommerkampanjen noensinne, med over 4000 nye medlemmer.
Framtiden i våre hender bruker egne ansatte ververe, som får solid opplæring og løpende
oppfølging.

Medlemstall Framtiden i våre hender 2012-2018
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Vi har hatt en solid medlemsøkning siden 2013. Vi vet at dette i stor grad skyldes mer systematisk
og omfattende vervearbeid, og antar at det også skyldes at Framtiden i våre hender for flere
fremstår som en attraktiv organisasjon å være medlem i.

Medlemsmassen 31.12.2018
31595 i følgende kategorier
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Inn- og utmeldinger
I løpet av året som gikk har 6371 personer meldt seg inn i Framtiden i våre hender

Nye, betalende, medlemmer pr kanal 2018
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Året startet med telefonringing til eksisterende avtalegiromedlemmer for å øke beløpene de
støtter oss med. Ringeteamet fungerte så bra at vi ville bruke disse til å reverve gamle medlemmer.
Dermed klarte vi først å øke inntektene fra eksisterende medlemmer med kr 434.000,- for 2018.
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Totalt økte inntektene fra disse medlemmene med kr 560.000,-/år. Telefonteamet jobbet videre
med reverving av gamle medlemmer. Dette ble et mindre prosjekt enn i 2017 fordi de nye
personvernreglene (GDPR) innskrenket ringegrunnlaget ved at vi måtte fjerne informasjon om
medlemmer som var meldt ut for mer enn 5 år siden. Ringeteamet jobbet derfor videre med å få
folk fra giro til avtalegiro og hente inn medlemmer som vi mistet på høsten. Vi hentet inn 479 av de
om lag 1500 medlemmene, omtrent slik vi forventet.
Betalingsmåte nye medlemmer

Betalingsmåte innmeldinger 2018
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Vanlig Giro

Vi fortsetter å fokusere på å verve avtalegiromedlemmer der det er praktisk mulig. På gate og
dørverving gjøres all verving på denne betalingsmåten.
Gjennomsnittsinntekten for all nyverving i 2018 ligger på kr 1122,-/år. For vervingen på gate og
dør ble snittinntekten økt kr 1283,-/år i 2017 til kr 1352,-/år i 2018. Det er en økning vi er fornøyd
med
Utmeldinger 2017
3059 folk meldte seg ut i fjor. De er fordelt på denne måten:

Utmeldinger 2018
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Om lag halvparten av utmeldingene er «passive utmeldinger», altså medlemmer som unnlater å
betale medlemskontingent og dermed fjernes automatisk. Utmeldingene ligger ganske stabilt rundt
10% av medlemsmassen, noe som er i tråd med andre organisasjoner og våre forventinger.

Medlemsinntekter 2018
Inntektsmålet for 2018 for medlemsinntekter var kr 14.000.000,-. Inntektene ble kr 14.011.000,-.

Tabell 1 Kontingentsatser 2018
Medlemskap

Kr 400,-/år

Student/lavinntektsmedlem

Kr 250,-/år

Livstidsmedlem

Kr 7500,-/år

Givermedlem

Fra kr 500,-/år

Avtalegiromedlem

Fra kr 80,- /mnd

Økonomiaksjonene

Økonomiaksjonene sendes ut to ganger i året til alle medlemmer, og gir varierende resultater fra år
til år. Vi opplevde en reduksjon fra 2016 til 2017, og antok at det ville fortsette på grunn av vårt
fokus på å dreie medlemmene over på avtalegirobetaling. Men i 2018 snudde dette igjen, og vi fikk
bedre uttelling enn i 2017. Totalt ble summen av innbetalinger gjennom to aksjoner i 2018 kr
1.239.000,-.

Annonseinntekter FIVH-Magasin og Framtiden.no

Inntektsmålet for annonsesalget på nett og papir var kr 500.000,-, inkludert provisjon på kr
180.000,- til annonseselger. Resultatet ble kr 503.000,-. Selgers provisjon ble kr 186.000,-.
Avviket i provisjonsutbetaling handler om et oppgjør for utestående betalinger før jul. Dette blir
korrigert i 2018.
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Aktive lokallag
Antall lokallag og satsningssteder
Per 31.12.18 hadde FIVH 31 aktive lokallag, hvorav fem ble stiftet i 2018: Bergen, Levanger,
Røros, Innlandet og Lillehammer. Bergen er et nystiftet lokallag, etter at det gamle Bergen lokallag
endret navn til Bergen studentlag. Vi har hatt fem satsningslokallag: Oslo, Oslo studentlag, Bergen
studentlag, Trondheim, Trondheim studentlag. I tillegg har vi regionlag basert i Tromsø, FIVH
Nord, og vi har satt i gang et prosjekt med sikte på å etablere en ny region Innlandet, med senter
på Lillehammer. Alle de fem satsingsstedene har en ansatt koordinator i 20 prosent stilling, mens
regionlagene har fulltidsansatte hvor hovedkontoret bidrar med deler av lønnsmidlene. Av de 31
lokallagene er det fire studentlag – disse er i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.
Prosessen med utarbeidelsen av ny toårsstrategi (se under) tydeliggjorde et ønske i organisasjonen
om å prioritere aktivitet i de lokallagene og regionene hvor vi allerede har aktivitet foran det å få
flest mulig nye lokallag. Samtidig er det viktig at vi har kapasitet til å bistå lokale initiativ som
kommer.

Landsmøte og lokallagssamling
Framtiden i våre henders landsmøte 2018 ble arrangert på Sørmarka utenfor Oslo 26-28. oktober.
18 av lokallagene var representert på landsmøtet, og det var totalt 36 delegater til stede med
stemmerett. I tillegg var det 20 observatører til stede med ulike oppgaver under arrangementet. På
landsmøtet vedtok organisasjonen ny toårsstrategi, som legger opp til en oppjustert satsing på
organisasjonsbygging. I månedene fram mot landsmøtet ble ulike utkast til strategien diskutert
med lokallagene i en bred prosess, hvor over halvparten av lokallagene sendte inn
høringsuttalelser og deltok i Skype-møter for å diskutere utkast sendt på høring. Arbeidet med
strategien, og de prioriteringene som gjøres med hensyn til retningen på organisasjonsutviklingen
framover, oppleves derfor godt forankret i organisasjonen.
9.-11. mars arrangerte vi lokallagssamling, hvor vårens tekstilkampanje var det viktigste temaet.
Samlingen ble arrangert på Melahuset i Oslo i samme bygg som Framtiden i våre henders
hovedkontor, og hadde 43 deltagere. I tillegg arrangerte FIVH Nord sitt eget seminar i Tromsø
samtidig og deltok på deler av samlingen via Skype. Målet for samlingen var faglig skolering samt
konkret planlegging av tekstilkampanjen, som på forhånd var vedtatt som lokallagskampanjen
2018.

Lokallagskampanjen 2018
Tekstilkampanjen startet 24. april med markeringen av femårsdagen for katastrofen ved Rana
Plaza i Bangladesh. I forbindelse med åpningen markerte lokallagene i Tromsø og Lofoten denne
markeringen ved å henge opp godt synlige bannere med påskriften «Rana Plaza» i rødt, og
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kombinert med stor mediesynlighet fra hovedkontoret fikk dette stuntet stor oppmerksomhet. I
tillegg gjennomførte lokallaget i Oslo sammen med hovedkontoret en markering utenfor Stortinget.
Ut over dette var det mange lokallag som brukte 1. mai til å løfte fram krav om bedre forhold for
tekstilarbeidere, og enkelte lokallag hadde underskriftskampanjer rettet mot Ikea.
De to andre kampanjene i 2018 – miljøgiftkampanjen i februar-mars og matkampanjen om høsten
– var ikke lagt opp som lokallagskampanjer, men enkelte lokallag deltok likevel med markeringer
opp mot disse kampanjene. Ett eksempel er lokallaget i Trondheim som i forbindelse med
matkampanjen arrangerte temamøte om bruk av soya i laksefôr, hvor fôrprodusenten BioMar ble
premiert for arbeidet med å redusere soyabruken sin.

Aktiviteter i lokallagene
Mange har arrangert klesbyttedager og reparasjons- og redesignskvelder for klær, i ulike varianter
– ett eksempel er Oslolagets «Bytt og Syng» som kombinerer klesbytting med karaoke en gang i
måneden. Vegetarkurs er en annen gjenganger, og mange lokallag har også deltatt på ulike
strandrydde-arrangementer – enten i egen regi eller de har blitt med på andres arrangementer.
Flere lokallag deltok også i år i ulike markeringer opp mot Black Friday. Vi har lyst til å trekke fram
følgende enkeltaktiviteter, begge basert på langsiktig og kontinuerlig arbeid i de respektive
lokallagene:
-

Lokallaget i Oppegård driver utlånssentralen BUA, sammen med andre organisasjoner og
tilknyttet Oppegård bibliotek. Denne typen utlånssentre vokser nå fram stadig flere steder.
Lokallaget i Trondheim har jobbet målrettet for reduksjon av plast, og fått en avtale med
Utleira IL som Norges første flerbrukslag. Lokallagets rapport om plast er Framtiden i våre
henders mest populære rapport i 2018 med over 3700 nedlastinger.

Økonomi i lokallagene
De fleste lokallagene er primært basert på frivillighet. Unntaket er studentlagene, som får støtte
gjennom LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) – studentlagene fikk i
2018 utbetalt kr 82.000 hver i driftsstøtte, i tillegg til at både studentlagene og andre kan søke om
prosjektstøtte for tiltak rettet mot barn og unge under 26 år. Høsten 2018 fordelte vi kr 192.000 til
lokallag og studentlag til slike prosjekter.
Lista ligger lavt for søknader om aktivitetsstøtte fra lokallagene. I 2018 delte vi ut kr. 70.000 i
aktivitetsstøtte. I tillegg fullfinansierer organisasjonen nasjonale arrangementer og samlinger, slik
at alle lokallag kan delta uten å betale egenandel.
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Ansatte og
personalarbeid

Avdelinger og ansatte på hovedkontoret til Framtiden i våre hender per 31.12.2018
Leder Anja
Bakken Riise
Politisk
rådgiver Ida
Thomassen
Nestleder
Christoffer
Ringnes Klyve
Kommunikasjo
nssjef Anne
Kari W.
Garberg

Fagsjef Pia A.
Gaarder

Markedssjef
Andreas Loe

Administrasjon
ssjef Line
Kviberg

Teamleder
Hverdagsmiljø
Kjersti Larsen

Sindre Olav
Edland Gryt

Sigurd Jorde

Hanna-Marie
T. Sørensen

Bjørn B.
Juvkam

Prosjektleder
Astrid Bjerke

Knut Erik Helle

Tonje E. O.
Kristiansen

Gerd Nilsson

Toril Høgsand

Prosjektleder
Elisabeth Riise
Jenssen

Nora Brønseth

Carin Leffler

Jon-Øivind
Holt

Jenny Kviberg

Elin Espmark
Wibe

Charlotte R.
Granum

I tillegg 60
ververe ansatt
på deltid

Redaktør Arne
Storrønningen

Erlend
Haugland

Lokallagskoord
iantor Steinar
Alsos

Sandra
Sotkajærvi
(permisjon)

Gustavo Parra
de Andrade

Liv Thoring

Jonas
Holmquist
Hanne
Gustavsen
(permisjon)
Håkon Lindahl
(permisjon)

Ansatte på satsingssteder og regionkontorer
Svein Gunnar Karlstrøm, FIVH Nord
Amund Hagen Kristiansen, FIVH Nord og FIVH Innlandet
Sturle Sandvik (Bergen studentlag)
Mari Bremnes Ese (Trondheim)
Hanne M. Hamre (Trondheim studentlag)
Sara A. Vågenes (Oslo)
Mathilde Clemetsen (Oslo studentlag)
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31.12.18 var det 32 ansatte i faste stillinger fordelt på 29,6 årsverk. I tillegg har ett regionslag og
fem av lokallagene status som satsningssteder med tilknyttede deltidsstillinger, fra 20-50%. I
tillegg har det vært flere midlertidige ansatte gjennom året. Dette er i all hovedsak ververe (gate og
dør til dør) og vikarer for ansatte i permisjoner.
Framtiden i våre hender er knyttet til tariffavtalen mellom Handel og kontor og
Hovedorganisasjonen Virke. Partsamarbeidet er også regulert av lokale avtaler.
Gjennomsnittslønn var kr 475.858 med topplønn for leder på kr 565.100,- pr år. Det er ikke
signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene. Framtiden i våre hender har en innskuddsbasert
OTP i Storebrand. Innskuddet utgjør 7% av den ansattes lønn. Organisasjonens andel er 5% og den
ansatte andel er 2 % som trekkes på lønn. Vi har også en AFP-ordning. De ansatte har fire uker og
to dager ferie samt fri med lønn i påken og i romjula. Vi har en gunstig avtale om redusert
arbeidstid for alle ansatte.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Totalt sykefravær utgjorde 2,8 prosent av arbeidstiden, en oppgang på 0,4 prosentpoeng fra året
før. Det egenmeldte fraværet utgjorde 0,5 prosent, og var en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra
2017. Det er liten endring i sykefraværet fra 2017 og vi har ikke grunnlag for å si noe spesifikt om
årsakene.
Framtiden i våre hender praktiserer likestilling mellom kjønnene, kortere arbeidstid og fleksible
hjemmekontorordninger. Av de 32 fast ansatte ved hovedkontoret er 21 kvinner og
11 menn. Ledergruppa består av to menn og fire kvinner. Vedtektene slår fast at begge kjønn skal
være representert med minst 40 prosent i styret. Kravet er oppfylt.
Framtiden i våre hender har ingen innsatsfaktorer eller produksjonsprosesser som påvirker det
ytre miljø i vesentlig grad. Vi har gjort en rekke tiltak for å redusere miljø- og klimabelastningen fra
vår virksomhet, deriblant investering i videokonferanseutstyr. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn,
følger grønne innkjøpsrutiner ved alle innkjøp, og vi kjøper inn økologiske og etisk merkede
produkter. Reisevirksomhet gjøres så langt som mulig med miljøvennlige transportmidler. De
gangene vi reise med fly kompenserer vi ved kjøp av klimakvoter.
Framtiden i våre hender er IA-bedrift. Verneombud er Hanna-Marie Titland Sørensen og HMSansvarlig er Line Kviberg.
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Styrets arbeid

Styret behandlet 54 saker på seks styremøter i 2018, inkludert et heldags styreseminar 16. februar
sammen med Ledergruppa.
Den viktigste enkeltsaken for styret har vært forberedelse av forslag til ny strategi for Landsmøtet,
som ble behandlet på ulike måter i alle styremøtene fram mot landsmøtet. I tillegg har styret
behandlet saker om:
-

-

Andre forberedende saker til Landsmøtet, inkludert beslutning om sted og øvrige rammer,
vedtektsendringer, forslag til retningslinjer for å forebygge og håndtere varsler om seksuell
trakassering, supplering av valgkomitéen for 2018-landsmøtet og forslag til valgkomité for
2019-2020.
Økonomisaker, inkludert godkjenning av regnskap for 2017, revideringer av budsjett for
2018 og budsjett for 2019
Verveplaner 2018
Interne retningslinjer for Frifond-støtte
Godkjenning av nye lokallag
Godkjenning av Region Innlandet som satsingssted
Håndtering av ny personvernforordning
Fullmakt til signaturrett for leder og nestleder
Prosjekt for å dokumentere organisasjonens tidlige historie
Revisjon av etiske retningslinjer
Kriterier for deltakelse i flerårige forskningsprosjekter
Årshjul og møteplan for 2019
Diverse orienteringer om drift og løpende forhold i organisasjonen

Styret besto fram til valget på landsmøtet 28. oktober av følgende faste medlemmer:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes representant

Anne Skranefjell
Christian Fossen
Gerd Liv Valla
Per Ivar Våje
Irene Aasen Wolla
Johanne Sæther Houge
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Jonas Vevatne
Sigurd Jorde

Fra og med landsmøtet 2018 består styret av følgende faste medlemmer:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes representant

Elin Enge
Erik Lunde
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Jonas Vevatne
Irene Hirsti-Kvam
Aysha Hussain
Jan Fritjof Knudsen
Dag Nagoda
Ida Thomassen
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Fem måltider inn, ett måltid ut
Av Håkon Lindahl

Framtiden i våre hender
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
(+47) 22 03 31 50 - post@framtiden.no
www.framtiden.no

Vi jobber for etisk og
miljøvennlig forbruk
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