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SAK 7B 

FORSLAG TIL JUSTERING AV KONTINGENTEN 
OOF er organisatorisk forskjellig fra de andre friluftsrådene ved at styremedlemmene 
velges av årsmøtet etter innspill fra medlemsorganisasjonene og medlemskommunene 
og forslag fra valgkomiteen. De andre friluftsrådene er interkommunale og 
styremedlemmene velges blant politikerne i medlemskommunene. Årsmøtet i de 
interkommunale friluftsrådene fastsetter kontingenten. Ved at OOF har så vel 
organisasjoner som kommuner som medlemmer og velger styret på fritt grunnlag, har 
ikke årsmøtet mandat til å fastsette kontingenten. 
OOFs medlemskontingent er kr 1,- per innbygger i kommuner og fylker og har stått stille i 
mer enn 20 år. Sammenliknet med alle andre friluftsråd så har OOF den laveste 
kontingenten per innbygger.  
OOF har en sunn økonomi og har en egenkapital vi kan ty til dersom vi får utfordrende 
tider. Det åpner for at vi kan lage tiltak som er viktig for medlemmene, selv om ikke 
finansieringen er på plass. Det er også en trygghet for de ansattes lønninger dersom 
tilskuddsordninger reduseres eller blir borte.  
OOF har en ambisiøs langtidsplan og har som mål å gi enda mere friluftsliv til 
medlemmene på det vi får via kontingenter og tilskudd til prosjekter etter søknad. Vi 
mener vi gir god verdi for den kontingenten vi mottar, men har ambisjoner om å styrke 
oss ytterligere. Men, vi strever ved at grunnfinansieringen via kontingenten har stått stille 
over så lang tid.  
Som tidligere beskrevet så har ikke årsmøtet mandat til å endre kontingenten. Det vi 
likevel ber årsmøtet om, er å stille seg bak et forslag om at vi kan oppfordre 
medlemskommunene og fylkene om å øke kontingenten med 20 øre per innbygger fra og 
med 2023. Likeledes at vi årlig kan øke kontingenten med endringene i den kommunale 
deflatoren, dvs. at vår kontingent automatisk blir justert for prisstigningen. 
Styrets innstilling til vedtak: 
Årsmøtet slutter seg til at OOF fremmer forslag til medlemskommunene om å øke 
kontingenten fra kr 1,- til kr 1,20 fra og med 2023. Likeledes at OOF hvert år kan endre 
kontingenten i henhold til den kommunale deflatoren.  
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