Årsplan og budsjett 2021
Årsplan 2021
Styret legger frem et arbeidsprogram for årets 6-7 første måneder. Dette vil gjøre det mulig for det styret
som velges på årsmøtet 29. april 2021 å revidere programmet og legge inn og trekke fra aktiviteter og
mål, dersom styret ønsker det.
FIAN Norge har begrenset arbeidskapasitet, og drives kun av idealister som bruker sin fritid på
organisasjonen og sakene. Vi må derfor være påpasselige å ikke bruke for mye tid og krefter på
administrasjon, men la styrets medlemmer og aktivister jobbe med våre faglige tema. Derfor legger vi
oss på et minimalistisk nivå i vår planlegging, og kjøper administrative tjenester.
Ernæring på institusjoner med hovedvekt på eldre
En tredjedel av eldre på sykehus og i helse- og omsorgstjenester i norske kommuner er underernærte
eller er i fare for underernæring. Helsedepartementet må følge opp det presserende kravet fra FNs
komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i april 2020: Komiteen oppfordrer parten til å
iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe akutt underernæring blant eldre i helse- og
omsorgsinstitusjoner, i nært samarbeid med kommuner. Den anbefaler at parten fullt ut implementerer
en nasjonal strategi for sunn ernæring og næring for eldre mennesker i institusjoner og
hjemmetjenester, og når strategien er formelt vedtatt, tildeler den tilstrekkelige økonomiske ressurser
(punkt 36). Norge må sørge for at de avsluttende observasjonene fra FNs komité for økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter, avsluttende observasjoner om den sjette periodiske rapporten fra Norge, april
2020, når alle kommuner og fylker. Hver kommune bør utarbeide en plan for å realisere retten til mat og
helse. Norge må ratifisere den valgfrie protokollen om ICESC, CRC og CRPD, og Norge må inkludere
menneskerettighetsutdanning i helsearbeidere.
 Helsedepartementet skal følges opp med tanke på anbefalingene fra ØSK-komiteen, og FIAN vil
etterspør et møte om oppfølging av FNs kommentar.
 Vi vil vurdere om vi igjen skal jobbe for å få inn et spørsmål i Stortinget til Helseministeren fra en
opposisjonspolitiker, med tilhørende mediearbeid.
 Vi kontakter tidligere samarbeidspartnere og spør om de ønsker å stå bak en felles uttalelse.
FNs mattoppmøte i 2021
I 2021 har FNs generalsekretær António Guterres innkalt til toppmøte om matsystemer som en del av
arbeidet for å nå bærekraftsmålene (SDG-ene) innen 2030. Toppmøtet har som mål å lansere tiltak for å
levere fremgang på alle 17 bærekraftsmål. Imidlertid er det stor uenighet i sivilsamfunnet om man skal
delta i Food Systems Summit (FSS) prosessen eller ikke. FIAN International og Civil Society Mechanism
(del av Committee on Food Security) vil trolig boikotte. se 📝https://t.co/cLN4FnoDnC Vi finner det

utfordrende å ikke stå side ved side med de organisasjoner vi vanligvis samarbeider med. FIAN Norge, i
samarbeid med Retten til mat-miljøet ved UiO og Oslo Met samt internasjonale kontakter, ser likevel
muligheter til å styrke menneskerettighets-perspektiver i FSS-prosessen. Gjennomslag for disse ideene
blir sett på som et kriterium for videre deltagelse i prosessen.
 FIAN Norge følger nøye Food Systems Summit-prosessen, med formål å sørge for at retten til
mat får en viktig plass i forhandlingene, og betraktes i størst mulig grad som et grunnleggende
prinsipp for alle matsystemer.
 FIAN Norge opprettholder en aktiv dialog med norske myndigheter om hvordan retten til mat
kan brukes konkret.
Thesis Awards – publisering av fagtekster om retten til mat
FIAN arrangerer i 2021 en konkurranse for master/bachelor/andre artikler som leveres av studenter. En
eller to artikler som vi finner gode, relevante og verdifulle for vårt arbeid, vinner en premie, og vi hjelper
til med å forsøke å få dem publisert. Det settes ned en vurderings/publiseringskomite i FIAN Norge. Man
regner med at dette vil bidra til både å spre relevant informasjon om FIAN-relevante tema, og bidra til
større kjennskap til FIAN Norge.
Norges oppfylling av bærekraftsmålene:
FIAN deltar i vurderingen av Norges innsats for bærekraftsmålene gjennom rettighetsbaserte innspill på
retten til mat via Forum for utvikling og miljø.
Mediearbeid
FIAN Norge har en mediestrategi (utarbeidet for noen år siden). FIAN skal holde nettsider, facebook,
instagram og twitter oppdaterte med aktuelle saker og fagstoff fra FIAN-familien. Den som publiserer har
et ansvar for å følge med hvordan saken mottas, og svare på evt. kommentarer. Det er en intensjon at vi
får en sak på Facebook pr uke.

Budsjett 2021
Styrets forslag til budsjett 2021 har et budsjettert underskudd på 26 700,- kroner. FIAN Norges
egenkapital vil være på ca. 280 000 etter dette.
Driftsinntekter
Medlemskontingenter 36 000
Gaver 17 000
Div. 2 000
Sum driftsinntekter 53 000

Driftskostnader
Thesis Awards 7 000
Møter / arrangement 1 700
Reklamekostnader 2 000
Deltakelse FIAN International møte 10 000
Revisjon 2 000
Drift og administrasjon 40 000
Datakostnader 4 000
Kontingent FIAN IS 9 000
Gebyr, div. 4 000
Sum driftskostnader 79 700

