
 

 

 FIAN Norge - Årsberetning 2020 
  
Årsmøtet for FIAN Norge var planlagt til 21. april 2020, men på grunn av pandemien ble det 

bestemt at det skulle gjennomføres elektronisk den 4. november, og alle medlemmer ble 

informert pr epost om utsettelsen.  Det sittende styret fortsatte i sine verv fram til årsmøtet i 

november.  

2020 og perioden fram til årsmøtet i 2021 har vært preget av en omstilling til en arbeidsform der 

det vesentlige av innsatsen gjøres av styrets medlemmer, ad honorem. Politisk arbeid for å 

påvirke norsk og internasjonal politikk har dominert.  I tillegg har man gjennomført et 

samarbeidsprosjekt med FIAN Portugal, omkring Ekstraterritorielle rettigheter.  Et minimum av 

administrative oppgaver, inkludert regnskapet og rapportering til myndighetene skjøttes av 

Orgpro, mot honorar.  

Før forrige årsmøte kom det et ønske om å ta opp til årsmøtebehandling et forslag om 

nedleggelse av FIAN Norge og overføring av våre midler til FIAN International. På grunn av 

pandemien ble spørsmålet ikke behandlet i 2020, men har blitt varslet og vil bli behandlet på 

årsmøtet 2021.   

 
Styret: 
På årsmøtet i november 2020 ble følgende  styre ble valgt: 

 
Styreleder:  Arvid Solheim fungerende fram til årsmøtet 2021.   

Styremedlemmer:  

Arvid Solheim, valgt for to år, - til årsmøtet 2022. 

Siri Damman, valgt for to år, - til årsmøtet 2022. 

Trond S Skarpeteig, valgt for to år, - til årsmøtet 2022. 

Guisela Camacho, valgt for to år, - til årsmøtet 2022. 

Kristin Kjæret, valgt for et år. 

Elisabeth Karlsen Dogan, valgt for et år. 

Aksel Tømte, valgt for et år. 

Varamedlemmer 

Elisabeth Ng Langdal, valgt for to år, - til årsmøtet 2022. 

Siyamali Gananathan, valgt for to år, - til årsmøtet 2022. 

 
 Styrets arbeid 
FIAN Norge har i 2020 og perioden fram til årsmøtet i 2021 fokusert på følgende tema: 

 Oppfølging av Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter sine 

anbefalinger til Norge (ØSK-komiteen).  Komiteens møte var i Genève i februar 2020, og 

komiteen la bl.a. vekt på Norges svake oppfølging av utenom territorielle forpliktelser, 

ikke minst i forbindelse med SPU.  Dette punktet ble tatt opp også forrige gang Norge var 

gjenstand for høring, men lite har blitt gjort.  Spørsmålet om problemer i forbindelse med 

feilernæring på institusjoner ble også tatt opp. Ikke minst FIAN International satte pris på 

at FIAN Norge satte ernæringssituasjonen også i hjemlandet på dagsorden. ØSK-



 

 

komiteen oppfordrer Norge til straks å innføre tiltak for å forhindre akutt feilernæring 

blant eldre i helse- og omsorgsinstitusjoner, i nært samarbeid med kommunene. Norske 

myndigheter anbefales å formelt vedta og fullt ut gjennomføre en nasjonal strategi for 

helsemessig god ernæring for eldre i institusjoner og i hjemmetjenestene, og sørge for 

tilstrekkelig finansiering. Det ble drevet et påvirkningsarbeid for å få på plass en nasjonal 

strategi for god ernæring for eldre mennesker som mottar omsorgstjenester i sykehjem og 

hjemmetjenesten. Det ble bl. a gjort forsøk på å få en stortingsrepresentant til å stille et 

forberedt spørsmål til helseministeren, om hva som kan gjøres for å sikre fullgod 

ernæring for eldre i institusjoner og i hjemmetjenestene. Det er satt ned en arbeidsgruppe 

som jobber med dette, og som har plass til flere engasjerte medlemmer. ! 

 FIAN leverte innspill til de fleste politiske partier i innspurten av deres programarbeid, 

(fram mot landsmøtene våren 2020) hvor vi minnet de om viktigheten av et MR-

perspektiv og retten til mat spesielt, ikke minst på institusjoner og i internasjonal bistand 

 Vi fulgte med på sluttforhandlingene i Committee on Food Security (CFS) om Voluntary 

Guidelines on Food Systems and Nutrition, og kom med innspill til de norske 

forhandlerne om styrking av menneskerettighetsperspektivet.   

 I de siste månedene har vi engasjert oss i forarbeidene for FNs generalsekretær Guterres 

sitt toppmøte om matsystemer i september, Food Systems Summit (FSS). Målet er å få 

aksept for at retten til mat må være grunnmuren i tenkningen omkring internasjonale 

matsystemer, samt sikre at småbønder, landarbeidere og marginaliserte grupper blir 

representert i diskusjonene, og deres synspunkter hørt og respektert.  

 Vi har gjennomført et samarbeidsprosjekt med FIAN Portugal om ETO situasjonen for 

Portugal.  Vårt styremedlem Aksel Tømte har fungert som ledende konsulent for 

prosjektet, og gitt viktige bidrag til en rapport som nærmer seg ferdigstillelse i april 2021.  

Prosjektet har gitt bidrag til vår administrasjon og litt honorar til Aksel. 

 I november, i forkant av det utsatte årsmøtet, gjennomførte vi isamarbeid med Norsk 

Senter for menneskerettigheter et elektronisk seminar om sult og underernæring, hvor 

hovedinnleder var Philip Alston, nylig avgått FN-spesialrapportør på ekstrem fattigdom. 

Han snakket på grunnlag av sin avslutningsrapport, som inneholder sterke angrep på 

verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. Han viste også hvordan COVID-19 

gjør ting verre, og at 250 millioner mennesker risikerer å havne i akutt sult, stikk i strid 

med bærekraftsmålene. Vi hadde fått fire sterke innledere til å komme med korte 

kommentarer til Alstons hovedinnlegg: Margret Vidar, FAO; George Gray Molina, 

UNDP; Siri Damman, FIAN Norge og Regnskogfondet, Dean Jolliffe, Verdensbanken.  

Vi hadde et tredvetalls deltagere på møtet, og regner det som svært vellykket. 

 FIAN har deltatt i Forum for Utvikling og Miljø sine arbeidsgrupper på hhv matsikkerhet 

og oppfølging av bærekraftsmålene, og gitt innspill og bidrag i det politiske 

påvirkningsarbeidet som Forum driver i gjennom disse gruppenes innsats.  Deltagelsen i 

Forum er av uvurderlig betydning for FIAN; som en liten organsisasjon for tilgang til 

informasjon fra hele bredden av sivilsamfunnet i Norge, og deltar i de viktige politiske 

diskusjonene. 

 FIAN har en mediestrategi, og oppdaterer nettsiden og sosiale medier på dugnad. Det har 

vært diskutert om vi skal fase ut www.FIAN.no, men for å kunne annonsere noe på 

http://www.fian.no/


 

 

Facebook må det være en landingsplattform som søkerne kan lande på. Tall fra sosiale 

medier:  

Facebook 2016 -838 følgere            2021 - 1002 følgere og 

959 som liker siden 

Twitter                 2016 -884 følgere            2021 -  958 følgere 

 

Instagram           2016 -327 følgere            2021  - 572 følgere 

 

 

 

Økonomi og organisasjon  

 Administrativt:  FIAN Norge flyttet i mars-april 2020 ut av kontorene i Kolstadgata og 

har nå ikke et fysisk kontor. Postadressen er nå c/o Orgproff AS, Postboks 5350 

Majorstuen, 0304 Oslo 

 

Driftsinntekter: 99 411  

Driftskostnader: 98 098  

Finansinntekter: 80  

Ordinært resultat viser overskudd på 1 392 

  

Egenkapital: 229 412  

 

FIAN Norge har i perioden ikke hatt sekretariat eller prosjektmidler. Gjennom året har Gaute 

Gulliksen fra OrgPro, tatt seg av den daglige administrasjon av FIAN Norge, og ført regnskapet og 

medlemsregisteret. For dette mottok OrgPro i 2020 et honorar på kr 37 500.  

 

Medlemstall:  

FIAN Norge hadde i 2020 ca 130 betalende medlemmer. Det ble ikke gjennomført telefonoppfølging 

til medlemmer som ikke betalte gjennom året.  

 

Fortsatt drift 

Årsberetningen er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne 

forutsetningen er tilstede. FIAN Norges økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som 

stabil, man har tilpasset seg en arbeidsform uten et betalt sekretariat.  Virksomheten fokuserer i 

hovedsak på policy-arbeid, en arbeidsform som ikke medfører store kostnader. Driftsutgiftene er 

svært begrenset, noe som gjør at man trolig neste år vil gå i balanse, og slipper forbruk av 

egenkapitalen. 

Oslo, 14.04.2021  

 


