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FRA: NFF region Osloområdet 

 

Arendalsuka - deltakelse og finansiering 

Arendalsuka prioriteres så lenge dette er en aktuell politisk arena. Det settes ned en delegasjon, 

bestående av aktuelle politiske ledere og eventuelt andre, og kostnader og utgifter dekkes sentralt. 

Andre organisasjonsledd må gjerne delta på Arendalsuka, men da dekkes utgiftene av 

organisasjonsleddet selv.  

Bakgrunn 
Arendalsuka er nå en viktig politisk arena å være til stede på. NFF har de siste årene deltatt på 

Arendalsuka og hatt egne arrangement, stått på stand og vært medarrangører sammen med andre 

organisasjoner. Det er mange politikere og andre samarbeidsparter til stede i løpet av uka, og 

Arendalsuka er et meget godt sted for å knytte, og ikke minst pleie, kontakter. Det er mye faglig som 

også skjer med mange gode debatter, foredrag og andre spennende aktiviteter.  

Det har variert fra år til år hvem som reiser til Arendalsuka og representerer NFF. Det har også variert 

hvem som dekker kostnadene, dvs om det dekkes sentralt, fra regionene eller faggruppene.  

Region Osloområdet mener, og har en forventing om, at Arendalsuka er viktig å prioritere så lenge 

dette er en aktuell politisk arena. Vi mener at det bør, ut ifra behov og saker NFF ønsker å 

promotere, løfte og sette fokus på, vurderes hvem som skal delta i delegasjonen fra NFF fra politisk 

valgte og ansatte i sekretariatet. Utgiftene dekkes over sentrale regnskapet.  

Ønsker andre å delta– det være seg ledere eller styremedlemmer fra regioner eller faggrupper – så 

dekkes dette av de respektive organisasjonsleddene.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at Arendalsuka prioriteres så lenge dette er en aktuell politisk arena. 

Det settes ned en delegasjon, bestående av aktuelle politiske ledere og eventuelt andre og kostnader 

og utgifter dekkes sentralt. Andre organisasjonsledd må gjerne delta på Arendalsuka, men da dekkes 

utgiftene av organisasjonsleddet selv. 
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Forbundsstyrets kommentar: 
Arendalsuka vurderes nå som en viktig politisk arena for å fremme og synliggjøre NFF sin politikk. 

Hvorvidt denne uka blir like viktig og sentral i fremtiden er usikkert. Forbundsstyret anbefaler derfor 

at det generelt settes av mer ressurser og midler til politisk påvirkningsarbeid og fagpolitisk arbeid. 

Det er en fordel at beslutningene om deltakelse på Arendalsuka, størrelse på en evt. delegasjon og 

program for Arendalsuka legges til den årlige handlingsplanen som vedtas av Forbundsstyret, 

deretter synligjøres i revidert budsjett for hvert år. Man kan da vurdere deltakelse, omfanget av 

delegasjonen og programmet utfra den politiske situasjonen og NFF sine økonomiske rammer og 

prioriteringer.  Det gjør at NFF er mer fleksible med tanke på disponeringer av ressurser, prioritering 

av tiltak og midler til politisk påvirkningsarbeid og fagpolitisk arbeid.  


