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2019 stod skrevet i klimamobiliseringens navn. Etter at Greta Thunberg satte seg ned med en
hjemmesnekret plakat foran riksdagen i Sverige høsten 2018, ble millioner av barn og unge
verden over med henne på klimastreik. I Norge møtte titusener av ungdommer opp på skolestreik
for klimaet, og høsten 2019 var vi vitne til det som sannsynligvis var Norges største
klimamobilisering: Klimabrølet. Rundt 40.000 nordmenn deltok på et Klimabrøl rundt omkring i
landet der de krevde klimahandling fra norske politikere, og aldri før har så mange stemt på et
klimaparti i kommunevalget som i fjor.
Det lovet godt for 2020 og starten på et nytt og viktig tiår: tiåret der verden skal halvere sine
klimagassutslipp. Men det er en annen K som har dominert hverdagen vår så langt i år -- nemlig
Korona. De siste månedene har vært vi lært å holde avstand, vaske hender, avholde digitale
møter, konserter og familiebesøk. I løpet av 2020 vil vi sannsynligvis oppleve at utslippene går
mer ned enn de har gjort de siste tiårene, men utslippskuttene kommer med en helsekatastrofe og
økonomiske nedgangstider verden ikke har opplevd siden depresjonen på 1930-tallet.
Ved utgangen av 2019 kunne Framtiden i våre hender feire en enorm medlemsvekst, et grønnere
oljefond, og vi kunne skimte målstreken for viktige lovforslag som vi har initiert: både
matkasteloven og åpenhetsloven. Akkurat nå er det vanskelig å spå hvordan verden vil se ut om
ett år. Men det som er sikkert er at vi i disse dager venner oss til noen nye normaler. Vi venner oss
til at tiden ikke går så fort. At vi faktisk ikke må reise så mye. At ferien går til Norge i sommer.
Det er mye vi skal venne oss av igjen med når den verste krisen har gitt seg. Jeg gleder meg til
igjen å se mine kollegaer ansikt til ansikt, å kunne gi venner en klem, å slippe skulende blikk hvis
man kommer for nær noen på butikken. Mange arbeidstagere går en usikker framtid i møte. Men
Norge har også vist at vi kan når det gjelder. At vi stiller opp på dugnaden.
Det neste tiåret skal verden gjennom en omstilling vi aldri har sett maken til. Vi vil trenge den
samme solidariteten, det samme politiske lederskapet og den samme dugnadsånden når vi tar fatt
til vårt livs største oppgave. Enhver krise bringer også noen muligheter. Vi i Framtiden i våre
hender vil bruke det neste året på å få i gang den dugnaden Norge trenger hvis vi skal sørge for
en rettferdig omstilling av Norge innen 2030. Det er bare å brette opp ermene.

Anja Bakken Riise,
Leder i Framtiden i våre hender
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Slik forandrer vi verden

Framtiden i våre hender jobber for store, varige samfunnsendringer gjennom en kombinasjon av
tre elementer: Folkelig engasjement, en tydelig formulert visjon for hvor vi skal, og konkrete
milepæler på veien mot målet. Folk er ulike, noen motiveres mer av de store visjonene, andre av
konkrete aktiviteter og oppnåelige mål. Framtiden i våre hender skal være en organisasjon som
jobber med begge deler. Vi viser sammenhengen mellom små endringer i hverdagen og større,
strukturelle endringer.
Dette gjør vi gjennom
-

-

-

-

-

Å produsere ny kunnskap. I 2019 ga vi ut ni ulike rapporter og notater, der vi avslører, belyser,
analyserer og utreder ulike spørsmål knyttet til satsingsområdene. Disse publikasjonene produseres
enten av egne ansatte eller på oppdrag, og alene eller med samarbeidspartnere i Norge eller
utlandet. Vi produserer også en stor mengde innhold både til egne nettsider og til redigerte medier,
i form av kronikker og leserinnlegg, samt høringsinnspill til politiske prosesser.
Aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Vi opprettholder høy synlighet i redaksjonelle medier, med
over 2000 større og mindre oppslag.
Grønne tips og hverdagsmiljøvern. På våre egne nettsider og i sosiale medier ser vi at saker med
konkrete råd og tips om hvordan man kan leve miljøvennlig er veldig populære. Vi opplever også
interesse for de konkrete prosjektene vi driver i samarbeid med blant annet kommuner, særlig på
matsvinn og plast.
Kampanjer. I oktober gjennomførte vi årets hovedkampanje «Retten til å reparere», beskrevet på
side 6. I tillegg begynte vi å utvikle både større og mer avgrensede kampanjeformater enn vi har
fokusert på de siste årene. Vi har utvikler derfor både «minikampanjer» på saker vi allerede har
jobbet med en stund, som åpenhetsloven, og større, mer langvarige kampanjer som
«Klimadugnad», som vil bli lansert i 2020.
Å være en konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner. I tillegg til å levere formelle
høringsinnspill til pågående prosesser, har vi også satt i gang og deltatt i samarbeid med ulike
aktører innenfor fagbevegelsen, næringsliv, forskningsmiljøer og miljøbevegelsen, mye av det med
fokus på Stortingsvalget i 2021. Et hovedspørsmål her, er hvordan vi kan få til å mobilisere bredt
rundt klimaomstillingen, på en inkluderende måte. Dette er blant annet tema i begge de
tverrfaglige forskningsplattformene PLATON og INCLUDE, der vi i 2019 ble med som
brukerpartnere.
En demokratisk medlemsorganisasjon. Vi har lagt mye vekt på å utvikle organisasjonen også blant
frivillige og gjennom å etablere flere kontorer utenfor Oslo, som beskrevet nærmere på side 10.
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Satsingsområdene

Strategien prioriterer fire hovedområder, basert på kriteriene vesentlighet, mulighet for
gjennomslag, at vi har kunnskap og eierskap og at temaet har folkelig appell.
Hvert satsingsområde har et langsiktig mål og et sett mer konkrete mål for perioden 2019-2020.
Denne gjennomgangen fokuserer på sistnevnte

Redusert forbruk og bærekraftig produksjon
Langsiktig mål: Forbruket i Norge skal være på et bærekraftig nivå.
Vi har fortsatt et godt stykke igjen til det langsiktige målet og utviklingen går fortsatt feil vei.
World Overshoot Day, altså dagen hvert år der et land har brukt ressurser tilsvarende sin andel
av et bærekraftig forbruk, kommer nå for Norges del i april, noe som betyr at vi lever 2/3 av året
på lånte ressurser. Til tross for internasjonale forpliktelser som FNs bærekraftsmål og Parisavtalen for å redusere klimagasser, har Norge ingen tydelige styringsmål om å styre forbruket
mot et bærekraftig nivå.
På spesifikke enkeltområder er det imidlertid positive tegn, som begrensinger i bruk av
engangsplast og miljøgifter. Mange av de mest ambisiøse planene er også initiert på EU-nivå.
Derfor var også høstens valg av nytt EU-parlament viktig, og den nye kommisjonen har kommet
med ambisiøse og gode programerklæringer innenfor blant annet sirkulærøkonomi.

Kampanje: Retten til å reparere
Lokallagskampanjen “Mobilgigantene må ta miljøansvar - Gi oss retten til å reparere!” varte
fra 17. september til 14. oktober. Dette var årets største kampanjesatsing med en tydelig kobling
mellom konsekvensene av ressursutvinning i Sør med behovet for sirkulær økonomi og lavere
forbruk i Nord. Kampanjen oppnådde god synlighet i media, med debatter, nyhetsoppslag og
innlegg i riksdekkende og lokale medier. Kampanjen kjørte 22 poster på Facebook, med totalt
354 579 i rekkevidde. De mest populære postene var animasjonsvideoen, en grafikkvideo og det
grønne tipset «Slik gir du mobilen et langt liv».
Et viktig mål for kampanjen var å mobilisere lokallag både i selve planleggingen og til aktivitet i
sine lokalsamfunn. Dette fungerte mye bedre enn ved tidligere kampanjer, og vi hadde en lang
rekke aktiviteter i flere byer. Et annet viktig mål for kampanjen var å binde overforbruk i nord
med utnyttelsen av ressurser og mennesker i sør, noe som ble gjort på en god måte, blant annet
gjennom grafikkvideoen.
Mål: Stortinget vedtar en etikkinformasjonslov
Vi har de siste årene lagt ned et betydelig arbeid i å få utredet og vedtatt en
"etikkinformasjonslov" som redskap for å sikre bedre lønninger og arbeidsforhold for de som
produserer våre varer i Sør. Etikkinformasjonsutvalget kom med sin anbefaling i november. De har
tolket sitt mandat bredt, og anbefaler både å pålegge alle norske selskap å offentliggjøre hvor og
under hvilke forhold varer er produsert, det vil si en etikkinformasjonslov som gir forbrukerne
rett på informasjon. I lovforslaget går utvalget også inn for å pålegge selskap over en viss
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størrelse å kartlegge risiko og iverksette tiltak for å forhindre brudd på menneskerettighetene i
sine leverandørkjeder. De kaller kombinasjonen av dette en "åpenhetslov". Dette er en svært
viktig delseier for et forslag Framtiden i våre hender lanserte i 2016.
Mål: Stortinget vedtar tiltak som øker levetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet
Mål: Stortinget vedtar tiltak som gjør det mer attraktivt å leie, dele og gjenbruke.
Det er generelt mye fokus på sirkulær økonomi i den offentlige og politiske debatten i Norge og
EU. Vi har påvirket Regjeringens arbeid med en strategi for sirkulær økonomi som er ventet
desember 2020. Tilsvarende prosess i EU vil bli vel så viktig, og vi påvirker denne gjennom vårt
europeiske nettverk i European Environmental Bureau.
Framtiden i våre hender har foreslått å bruke differensiert merverdiavgift som virkemiddel for å
belønne mer sirkularitet, mens Regjeringen har som mål å forenkle momssatsen. Et
regjeringsoppnevnt utvalg som har vurdert dette anbefaler samme momssats på alle produkter og
tjenester, dvs ingen anbefaling om å kutte eller halvere moms av miljøhensyn.
Mål: Flere produsenter faser ut miljøgifter
Vi jobber for et forbud mot å bruke fluorholdige forbindelser som PFAS, og i flere sektorer ser vi
økt oppmerksomhet og redusert bruk. Det var et gjennombrudd da Det internasjonale
skiforbundet FIS vedtok forbud mot fluor i konkurranser fra og med sesongen 2020/2021. Dette
kom etter norsk press, hvor vi har vært aktive i å presse på det Norges Skiforbund.
Mål: Flere biblioteker og institusjoner begynner med utlån
FIVH er konkret involvert i utlånsbiblioteker i bl.a. Trondheim, Lofoten og Oppegård, og dette har
vært fokus for enkelte lokallag i kampanjen denne høsten.
Mål: Stortinget vedtar forbud mot unødvendig engangsplast
EU-parlamentet har vedtatt et forbud for noen produktgrupper som vil tre ikraft i 2021, også i
Norge. Norge har fremskyndet prosessen og regjeringen har varslet tilsvarende eller mer
ambisiøse tiltak i Norge.
I oktober gjennomførte vi Plastutfordringen 2019, med 130 husholdninger fordelt på Oslo,
Trondheim, Lillehammer, Kristiansand og Tromsø, samt en ungdomsskole i Oslo. I to uker ble det
konkurrert både innad og mellom kommunene om hvem som reduserte plastforbruket og
plastforsøplingen mest, der Trondheim stakk av med seieren for beste kommune. Hvis alle i hele
Norge hadde gjort det samme som deltagerne i plastutfordringen over ett år ville vi blant annet ha
redusert forbruket av plastflasker med 54% og plastbæreposer med over 270 millioner.
Mål: Holdningsendring blant forbrukerne for redusert forbruk
Vi ser flere trender som går i retning av at nordmenn i større grad enn tidligere mener at
forbruksendringer må til for å løse klimautfordringene. Dette viser både tall fra SIFO og
Klimabarometeret, og understøttes av de mindre spørreundersøkelsene FIVH har gjort.
Mål: Flere velger bort flyreiser og flere velger å ta toget.
Ingenting gir større utslag på fotavtrykket til hver enkel av oss, enn lange og mange flyreiser. I
Sverige kom nyheten i 2019 om at antall flyreiser gikk ned, og i Norge ble togreiser populært som
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aldri tidligere. Flyskam ble et begrep. Sammen med Øya-festivalen gjennomførte vi en kampanje
for miljøvennlige reiser, og for å få folk til å ta tog istedenfor fly. Øyafestivalens
publikumsundersøkelse en klar trend (i hvertfall blant denne gruppen): Andelen som sier de har
kuttet en eller flere flyreiser økte fra 29 % til 41%, og på to år økte andelen som tok tog
istedenfor å fly med 15 %.

Trygg og bærekraftig tekstilindustri
Langsiktig mål: Arbeiderne skal ha levelønn og trygghet, og milljøavtrykket fra tekstilproduksjon
være bærekraftig
Endringer i disse globale urettferdige strukturene tar tid, men vi har blant annet gjennom vårt
arbeid i Clean Clothes Campaign vært med på å sette hele spørsmålet på dagsorden og presse
tekstilselskaper til å forholde seg til arbeidernes lønn, trygghet og livsvilkår. Vi arbeider også
overfor bransjen hva gjelder miljøavtrykket fra tekstilproduksjonen og konsekvenser for
arbeiderne. Vi er også i dialog med en rekke selskaper om hvordan de kan redusere sitt
miljøavtrykk.
Mål: Selskaper gir tryggere arbeidsforhold og levelønn
Dette er fortsatt et krevende tema. Flere av de store selskapene har tilsynelatende offensive
planer og retorikk, men det er krevende å verifisere fremskritt. Vi har i løpet av året hatt en god
del fokus på H&M om å sikre levelønn i sin leverandørkjede, samt hindre undergraving av
sikkerhetsavtalen for bangladeshisk tekstilindustri. Vi fortsetter vårt søkelys på IKEAs manglende
sikkerhetsarbeid, og har igangsatt en krevende research om forholdene ved IKEAs fabrikker i
Bangladesh.
Mål: Selskaper gir større innsyn
Samtidig som vi oppdaterer vår mye leste oversikt over hvilke selskaper som har åpne
leverandørlister, er hovedfokuset å arbeide for en etikkinformasjonslov/åpenhetslov. Forslaget
inkluderer en lovfesting av åpenhet rundt produksjonssteder. Dersom dette innføres, vil det være
et viktig steg for mer åpenhet i næringslivet. Vi jobber også aktivt for å påvirke norske
tekstilselskaper til å måle, registrere og være åpne om klima- og miljøutslipp fra sin produksjon
og leverandørkjede.
Mål: Det blir enklere og billigere å reparere, bytte og gjenbruke klær.
Som nevnt over virker det krevende å få drahjelp av momssystemet med det første. Samtidig har
våre lokallag mange praktiske tiltak her, med klesbyttemarkeder og reparasjonsverksteder, som
vi opplever økende oppslutning rundt. Sent i 2019 lanserte vi også en shoppestopp-kampanje
sammen med Tise og Natur og Ungdom, som ble svært populær.

Bærekraftig mat i et globalt perspektiv
Langsiktig mål: Maten skal produseres på en etisk og miljømessig bærekraftig måte
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Selv om det er flere lyspunkter, er det fortsatt langt igjen før matsystemet er bærekraftig.
Nordmenn spiser for mye av det som har høyest klimaavtrykk, og legger fortsatt beslag på en
uforholdsmessig stor andel av verdens ressurser. Vi importerer store mengder fôr, beslaglegger
store arealer og vannforbruk i andre land. Strukturrasjonaliseringer i jordbruket har gitt oss en
volumorientert og intensiv matproduksjon som bidrar til forurensning, naturødeleggelser og
utarming av økosystemene. Bøndenes andel av verdiskapningen er minkende, mens
maktkonsentrasjonen rundt de tre dagligvarekjedene stadig øker. Oppdrettsnæringens
vekstambisjoner mangler fortsatt en troverdig bærekraftstrategi.
Vi har fulgt debatten om behovet for redusert kjøttforbruk, både som et klimatiltak og for å
begrense belastningen på knappe ressurser og areal. Mens selve debatten fortsatt er ganske
polarisert, ser vi at kjøttforbruket går svakt ned samtidig som både interesse og tilgang på
vegetarisk mat øker. Det er også økt fokus på å styrke grøntsektoren i norsk jordbruk.
Vi har utvidet perspektivet vårt på bærekraftig mat ved å snakke mer om jordbruk og hvordan
maten vår produseres. Det innebærer blant annet å snakke mer om bøndenes rettigheter,
verdikjeden i matsystemet og hvordan bærekraft ikke kan reduseres til klimahensyn alene. Vi har
jevnlig kontakt med bondenæringene, som nå har klima og bærekraft høyere på agendaen og i
2019 signerte en klimaavtale med regjeringen.
Mål: Norge innfører en matkastelov
I 2016 lanserte Framtiden i våre hender et forslag om at Norge innfører en lov som begrenser
mulighetene til å kaste mat. Dette forslaget er nå til utredning. Vi opplevde at temaet fikk et
oppsving i kjølvannet av serien Matsjokket på NRK høsten 2019. Mat- og landbruksministeren har
uttalt seg svært positiv til loven, som er til faglig utredning i KLD, og forventes presentert i løpet
av 2020. Vi jobber med alliansebygging i matbransjen og opp mot flere departementer.
Mål: Norske kommuner jobber aktivt for å redusere matsvinn
Siden 2016 har vi hatt MatVinn-samarbeid med 14 kommuner, hvorav mange av de største
samarbeidene videreføres årlig. Blant disse Oslo, Kristiansand, Asker, Bærum, Fredrikstad og
Trondheim. Vi opplever også at nye kommuner tar kontakt tar kontakt etter positiv omtale fra
kommuner vi samarbeider med, og flere søker Klimasats-midler til matsvinn-arbeid. I 2019 har
prosjektet hatt særlig fokus på sykehjem, undervisning og organisering av «MatVinn-familier» i
Oslo og på Innlandet.
Mål: Norsk oppdrettsnæring legger mindre beslag på globale fellesressurser
I løpet av året har Skretting, en av Norges største fôrprodusenter, forpliktet seg til å satse på
alternative fôrråvarer, og har et uttalt mål om at slike råvarer skal utgjøre seks prosent av
fiskefôret i 2022. Vi merker at vi har preget denne debatten både i landbruket og i
oppdrettsnæringen, og at det skjer endringer, ikke minst etter brannene i Amazonas sommeren
2019. I etterkant av brannene erklærte nettverket Salmon Group at de kutter brasiliansk soya fra
fôrsammensetningen sin. I debatt med oss i Nationen uttalte Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke
et mål om innfasing og videreutvikling av alternative fôrråvarer. I tillegg til Skretting har flere av
de andre fôrselskapene mål om økt bruk av alternative fôrråvarer, og insekter ser ut til å være en
favoritt. Men det er likevel et stykke igjen på den store omleggingen vi ønsker oss til bruk av
alternative, bærekraftige fôrråvarer.
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Etiske og bærekraftige investeringer
Langsiktig mål: Bank og finanssektoren er en drivkraft for et mer rettferdig og miljøvennlig
samfunn
Det skjer en forsiktig utvikling i riktig retning. Stadig flere banker og finansaktører skjerper sine
investeringskrav, selv om de fleste har fortsatt har flere bein solid plantet i fossil energi. Likevel
er noe i ferd med å skje. Finansbransjen begynner å oppdage at klimarisikoen er reell, og vil kunne
få enorme konsekvenser fremover. Det virker som om deler av finansbransjen nå ligger foran
oljeselskapene i løypa, og at de er mer villige til å skifte investeringene fra tradisjonell fossil
energi og over til ny fornybar energi. Bankene må i økende grad også opptre på vegne av
utålmodige fondskunder, som ønsker et raskere tempo i grønn omstilling.
Mål: Oljefondet ut av fossil inn i fornybar energi
Stortinget vedtok både å åpne for at Oljefondet kan investere i unotert fornybar infrastruktur, og
strammet samtidig enda mer inn på reglene for investeringer i kullselskaper. Konsekvensen er at
enda flere kullselskaper ryker ut av fondet, samtidig som det åpner for investeringer i ren energi
utenfor børs.
Mål: Investorer får økt åpenhet, bedre policy og investeringspraksis
Mål: Det skal være enkelt for kunder å ta bevisste bankvalg
Etisk bankguide har på få år klart å skape en konkurranse mellom bankene om åpenhet og
forbedring av policy. Vi lanserte i 2019 den 4. utgave av Etisk Bankguide, og kunne fastslå at
bankene nok engang gikk sterkt frem på. Sammenlignet med første året hvor bankenes
gjennomsnitt lå på 38 %, er gjennomsnittet nå på 68 %. Også sparebankene er i ferd med å
oppdage etikk og bærekraft og har gjort store forbedringer i sin policy på en rekke områder. En
god policy er en forutsetning, men ikke en garanti for god praksis. Det er ennå langt igjen for å få
et samsvar mellom policy og praksis. Fremover vil vi jobbe mer med å avdekke manglende
sammenheng og sikre bedre implementering av retningslinjene.
Mål: Investorer flytter penger fra verstinger til bærekraftige løsninger.
Mål: Investeringer i energi flyttes fra olje og gass til i fornybar energi.
Vi ser en stadig positiv utvikling her. KLP har ekskludert flere tjæresandselskaper, og det statlige
investeringsfondet Nysnø fikk økte bevilgninger i statsbudsjettet.
Den Europeiske investeringsbanken (EIB) har besluttet å slutte å gi lån til fossile prosjekter. Vi har
krevd at norske banker følger etter, og forventer at beslutningen vil få ringvirkninger også i Norge.
Se ellers punktet over om Etisk Bankguide.

Organisatoriske mål

Langsiktig mål: Framtiden i våre hender skal være det naturlige førstevalget for alle de som vil
engasjere seg for et mer rettferdig og miljøvennlig samfunn.
Mål: Sterkere lokallag og regionlag, bl.a. ved opprettelsen av flere satsingssteder.
Mål: Mer gjennomslag lokalt og nasjonalt for FIVHs lokallag.

10

Framtiden i våre hender
Årsmelding 2019

I løpet av 2019 har vi fått et nytt regionkontor i Trøndelag, vi har også styrket regionkontoret i
Innlandet med en ny medarbeider. Samtidig videreføres FIVH Nord som en egen region. Det er
stadig høy aktivitet i satsingsstedene og i lokallagene. Felles kampanjer og prosjekter bidrar til
både organisatorisk styrking og mer gjennomslag lokalt.
Mål: Flere aktive lokallag
Mål: Flere aktive frivillige
Vi har ikke egen statistikk på frivillig aktivitet, så lokallagsaktiviteten er den beste indikatoren. Vi
hadde god deltagelse fra lokallagene både under lokallagskampanjen og på landssamlingen i
Trondheim. Plastutfordringen (se over) bidro til å styrke aktiviteten i de lokallagene som deltok. Vi
har også opplevd økning i søknader fra lokallag til aktivitetsstøtte, og omprioriterte budsjettet for
å kunne finansiere mer lokal aktivitet.
Mål: 38.000 medlemmer ved utgangen av 2020, og en utvikling mot 50.000 medlemmer innen
Framtiden i våre henders 50-årsjubileum i 2024.
Ved utgangen av 2019 var medlemstallet 38141, med netto tilvekst av medlemmer i 2019 på
rekordhøye 6546 etter at frafall er regnet med. Det gir en vekst i medlemstallet på 21%. Målet for
2020 er dermed innfridd ett år før tiden, og vi ligger godt i forkant av en utvikling mot 50.000
medlemmer til femtiårsjubileet.
Resultatene skyldes en videreutvikling av vervearbeidet de siste årene. Vi har styrket både
budsjett og bemanning, innenfor både gateverving og dørverving og verving i sosiale medier. 2019
kan oppsummeres ved at vi holdt medlemstallet stabilt gjennom våren. Sommerkampanjen ble en
større suksess enn vi turte å håpe på, vi vervet over 5000 medlemmer i løpet av noen korte
sommermåneder. Vi besluttet derfor å videreføre vervingen på dør og gate utover høsten, og
vervet nesten 2500 medlemmer til. Når flesteparten av disse medlemmene er på avtalegiro med
månedlig trekk blir de økonomiske resultatene solide.
Vervingen på sosiale medier økte også, fra 1107 nye medlemmer i 2018 til 1353 medlemmer i
2019.
Et eget team jobber også med å ringe medlemmer, både for å opprettholde lojalitet, be om økte
månedlige beløp og for å løse praktiske problemer knyttet til kontaktinformasjon eller
bankforbindelsen.
Mål: Medlemsinntektene skal vokse med minst ti prosent i året.
Medlemsinntektene for 2019 var 19,0 millioner, opp fra 15,4 i 2018, noe som tilsvarer en økning
på 23%. Alle de nye medlemmene som ble vervet i 2019 tilsier en positiv utvikling i
medlemsinntektene også i 2020, ettersom nye medlemmer nesten utelukkende betaler
månedlige, faste beløp.

Ansatte og HMS

Avdelinger og ansatte på hovedkontoret til Framtiden i våre hender per 31.12.2019
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Leder Anja
Bakken Riise
Politisk rådgiver
Johan Hermstad
Reinertsen
Nestleder Christoffer
Ringnes Klyve
Kommunikasjonssjef
Ida Thomassen

Fagsjef Pia A.
Gaarder

Markedssjef
Andreas Loe

Administrasjonssj
ef Line Kviberg

Teamleder Kjersti
Larsen

Knut Erik
Helle

Sigurd Jorde

Ingvild Skøien

Monica
Rønneseth

Astrid Bjerke

Nora
Brønseth

Tonje E. O.
Kristiansen

Jon-Øivind
Holt

Toril Høgsand

Elisabeth
Riise Jenssen

Elin Espmark
Wibe

Carin Leffler

60 ververe

Jenny Kviberg

Håvard
Langmoen

Charlotte R.
Granum

Mattias
Bergset

Gustavo
Parra de
Andrade

Redaktør
Arne
Storrønninge
n

Liv Thoring

Teamleder Steinar
Alsos
Sandra
Sotkajærvi

Sara A.
Vågenes

Regionleder
Innlandet Amund
Kristiansen
Camilla
Tysland
Lillehagen

Regionleder
Trøndelag
Anna Sara
Fjeld

Lokallagsansatte
Bergen:
Sturle
Sandvik
Trondheim
student:
Hanne M.
Hamre
Oslo student:
Mathilde
Clemetsen
Oslo: Sara A.
Vågenes

Jonas
Holmquist
Hanne
Gustavsen
Siv Elin
Ånestad
Veera Mo
Ingrid Kleiva
Møller

31.12.19 var det 38 ansatte i faste stillinger fordelt på 35,1 årsverk. I tillegg har tre regionslag og
fire av lokallagene status som satsningssteder med tilknyttede deltidsstillinger, fra 20-70%. 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, og jevnlige møter
mellom ledelse og fagforening.
Gjennomsnittslønn var kr 480.578 med topplønn for leder på kr 583.500,- pr år. Det er ikke
signifikante lønnsforskjeller mellom kjønnene. Framtiden i våre hender har en innskuddsbasert
tjenestepensjon i Storebrand. Innskuddet utgjør 7% av den ansattes lønn. Organisasjonens andel
er 5% og den ansatte andel er 2%. Vi har også en AFP-ordning. De ansatte har fem uker ferie. Fire
uker og to dager avtales med nærmeste leder. De tre siste dagene legges fast på arbeidsdagene i
påskeuka. I tillegg gis det fri med lønn i romjula. Vi har en gunstig avtale om redusert arbeidstid
for alle ansatte.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er liten endring i sykefraværet fra 2018 til 2019. Det egenmeldte fraværet utgjorde under 1
%, noe som utgjør en liten økning fra 2018. Framtiden i våre hender praktiserer likestilling mellom
kjønnene, kortere arbeidstid og fleksible hjemmekontorordninger. Av de 42 fast ansatte ved
hovedkontoret er 24 kvinner og 18 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 reiser med fly kjøper vi klimakompensasjon gjennom Myclimate.
Framtiden i våre hender er IA-bedrift. Verneombud er Hanna-Marie Titland Sørensen og HMSansvarlig er Line Kviberg.

Styrets arbeid

Styret behandlet i 2019 36 saker på seks styremøter. På hvert styremøte går styret gjennom
status for gjennomføring av gjeldende strategi. I tillegg har styret behandlet saker om:
- Budsjettrevideringer
- Godkjenning av årsmelding og regnskap 2018
- Rammer for markedsstrategi
- Ny lokallagsstrategi
- Rammer og innhold på Landssamlingen 2019, inkludert forslag til kampanjeprioriteringer for 2020
- Godkjenning av Kristiansand studentlag
- Presisering av retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering
- Styrking av satsingen på miljøvennlig transport i strategien
- Budsjett 2020
- Retningslinjer for støtte fra banker og bankrelaterte stiftelser
- Garantiordning for prosjekter
- Årshjul for arbeidet i 2020
- Reviderte retningslinjer for satsingssteder
- Prosjektstøtte til Matsvinn-prosjekt i Trøndelag fra Sparebank 1 SMN

Økonomi
Regnskapet og balansen for 2019 viser inntekter på 39,6 millioner og kostnader på 38,4
millioner, noe som gir et resultat på 1,25 millioner. Dette var bedre enn forventet, og skyldes
bedre resultater enn ventet fra medlemsverving, mer enn budsjettert i MVA-kompensasjon og
midler fra Norsk Tipping og at organisasjonen ble tilgodesett med en arv. Økte inntekter veide opp
for økt forbruk til kommunikasjonsarbeid og medlemsverving, noe som legger grunnlag for
fortsatt vekst i 2020.
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Det er styrets vurdering at organisasjonen har en sunn økonomi, og det har vært en viktig å styrke
satsingen på alle organisasjonens arbeidsområder, inkludert ansettelse av regionkoordinatorer og
videre styrket satsing på medlemsverving.
Egenkapitalen er på 9,35 millioner, og styrets forutsetning om at tre måneders drift skal være
dekket, er ivaretatt med god margin. Egenkapitalen er plassert i Cultura Bank.

Styrets sammensetning
Styret ble valgt på landsmøtet i 28. oktober 2018, og besto av følgende faste medlemmer:
Styreleder
Elin Enge
Nestleder
Erik Lunde
Styremedlem
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Styremedlem
Jonas Vevatne
Styremedlem
Irene Hirsti-Kvam
Styremedlem
Aysha Hussain
Styremedlem
Jan Fritjof Knudsen
Styremedlem
Dag Nagoda
Ansattes representant Astrid Bjerke

14

Framtiden i våre hender
Årsmelding 2019

Vedlegg 1: Statistikk

På de neste sidene følger statistikk som viser medlemsutviklingen og kommunikasjonsarbeidet

Medlemsutviklingen
Medlemstall Framtiden i våre hender 2012-2019
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Inn- og utmeldinger
6992 nye, betalende medlemmer, eks husstandsmedlemmer - pr
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3785 utmeldinger i 2019
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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 2019
Tabell 1 Kontingentsatser 2019
Medlemskap

Kr 400,-/år

Student/lavinntektsmedlem

Kr 250,-/år

Livstidsmedlem

Kr 7500,-/år

Givermedlem

Fra kr 500,-/år

Avtalegiromedlem

Fra kr 80,- /mnd

Økonomiaksjonene
Inntektene fra Økonomiaksjonene i 2019 ga oss kr 1.291.366,-, noe som er snaut kr 100.000,- over
budsjettmålet.
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Annonseinntekter FIVH-Magasin og
Framtiden.no
Annonseinntektene på nett og magasin var i 2019 kr 315.720,- hvorav kr 111.147 går til provisjon til
annonseselger. Dette var lavere enn budsjettert.
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Kommunikasjon
Mediedekning
Totalt sett har vi en svak økning i antall oppslag på nett og papir fra 2.141 artikler i 2018 til 2.217
artikler i 2019. 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)
Mars 2019

April 2019

Mai 2019 August 2019 September

Oktober 2019 November 2019 Desember

Dumping av
Saker om
Flyskam2019 Saker knyttet Reaksjon på Etisk bankguide, 2019
gruveslam i
Oljefondet:
debatten Reaksjon på til
Statsbudsjettet plastutfordringen,
Norges
Repparfjorden, skjerpende regler og ny
forbrukskampanjen fikk mange
debatter knyttet Innlegg om
samarbeid
Oljefondet ut for kull og
skolestreik handelsavtale og retten til
oppslag, det til NRKs serie
av olje- og
investeringer i
for
med
reparasjon
samme fikk
“Matsjokket” og fremfor
polarisering
gassaksjer,
fornybar energi
klimaet.
forbruk knyttet vårt krav om
mercosur
Avinors
utenfor børs, og
til Halloween. havarikommisjon og splittelse i
gikk bredt.
pengebruk for Oljefondets
for klimamålene klimadebatten
mer flytrafikk, investeringer i
og Black Friday gikk bredt
og innlegg om selskaper som
fikk mye
skolestreik for produserer
oppmerksomhet
klima var
våpenkomponenter.
saker som gikk
bredt

Generelt kan vi si at saker om oljefondet, klimapolitikk, rett til reparasjon og fly ga mange oppslag
i 2019.
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Sosiale medier
Facebook er den kanalen vi prioriterte høyest i 2019. Den totale rekkevidde for 2019 er nesten
9,5 millioner, hvorav 570 000 kommer fra sponsede poster (Rekkevidde for innlegg er antall
personer som har fått vist et av innleggene fra siden på skjermen sin). Dette er nesten en million
mer i rekkevidde enn 2018 og tilsvarer altså litt over 10% økning. Det betyr at vi for første gang
ser en oppgang siden det store fallet i rekkevidde for et par år siden. Dette er også til tross for at
vi nesten har halvert rekkevidden vi har fått fra sponsede innlegg i det samme tidsrommet.
(Annonser telles utenom disse tallene, så dette gjelder kun sponsede innlegg.)
De postene som går aller best er fremdeles bilder og video, men etter å ha sett på tallene også
fra tidligere år ser vi at poster med lenker egentlig går bedre enn forventet. De er sjeldent blant
de postene med høyest rekkevidde, men i gjennomsnitt gjør de det ikke spesielt mye dårligere enn
bilder og video.
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 fortsatt en god utvikling på Instagram hvor vi har økt fra 14 300 følger i april 2019, til 22 500
følger i april 2020. På Twitter har vi økt fra 13 700 følgere til 15 000, til tross for at Twitter ikke
får noe spesielt fokus fra oss.
Nettsidene opplever en oppgang på antall sidevisninger fra året før: 1 361 783 (+20,2 %). Store
deler av trafikken (50 %) kommer fra søkemotorer, mens 18 % 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. Den største forskjellen i postetemaer fra 2018 til
2019 er en sterk økning i antall poster om klima, samt en nedgang i antall poster om tekstil og
miljøgifter. Den sterke økningen i antallet klimaposter skyldes i stor grad at vi har ønsket å støtte
opp om klimastreikbevegelsen, noe som utgjør rundt halvparten av postene på dette temaet. Vi
har også mange poster i kategorien «Lengre levetid», dette reflekterer temaet for årets
hovedkampanje.
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373 FB-poster fordelt på innhold
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

373 FB-poster fordelt på innhold

Ressursutvinning
Oljefondet

Lengre levetid
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Rekkevidde
Rekkevidde følger i stor grad hva vi selv prioriterer og har mange poster om, men det blir noen
forskjeller. Det mest merkbare i grafen under er at «Lengre levetid» gjør et stort byks sett i
forhold til antall poster. Dette er i stor grad fordi vi i denne kategorien har tre av de postene som
har gått desidert best gjennom hele året. Tekstil gjør det også bra her fordi det er et tema som
engasjerer. «Annet og Verving» faller derimot langt ned fordi dette i stor grad er ganske lite
engasjerende poster. I denne kategorien finner vi stillingsutlysninger og ververelaterte poster som
sjeldent gjør det godt uten sponsing.

9,4 millioner i rekkevidde fordelt på innhold
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9,4 millioner i rekkevidde fordelt på innhold

Annet og Verving
Annet Klima

Engasjement
Engasjement måles i delinger, likerklikk, kommentarer og posteklikk (hvor mange som klikker seg
inn på lenken/videoen/bildet). Vi fokuserer på kommentarer her, men det som engasjerer vil
generelt sett gjøre det bedre over alle faktorene. Her ser vi «Lengre levetid» også troner på
toppen, mens «Transport» kommer opp. Dette er mye fordi noen av transport-postene vekker
ganske mye debatt og derfor genererer mye kommentarer.

15302 kommentarer fordelt på innhold
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15302 kommentarer fordelt på innhold

Tekstil

24

Framtiden i våre hender
Årsmelding 2019

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

Vi jobber for en rettferdig
verden i økologisk balanse.

Framtiden i
våre hender
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