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STYRETS MELDING 2021  

Norges Husflidslag er stiftet i 1910 og er en av Norges eldste og mest tradisjonsrike organisasjoner. 
Kultur- og interesseorganisasjonen har som hovedoppgave å styrke den levende husflidstradisjonen i 
Norge og har 29 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, 18 ansatte arbeider ute i fylkene. 
 
Norges Husflidslags visjon er Husflid for framtida. 
 
Strategisk plan for periodene 2019 – 2022 har hatt følgende: 
Visjon  Husflid for framtida 
Verdier  Bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdigheter 
Hovedmål Fremme husflid som levende kultur og næring 
Aktiviteter Ta vare på, formidle og fornye husflidstradisjoner 
 
Arbeidsområdene er opplæring, næringsutvikling samt organisasjonsutvikling og synliggjøring.  Den 
strategiske planen er retningsgivende for all aktivitet i organisasjonen.  
Satsingsområdet for perioden 2019 — 2022 er Holdbart. Med dette satsningsområdet ønsker vi å få 
fram hvordan tradisjonshåndverk og materialkunnskap kan bidra til å gjøre forbruket vårt mer 
ansvarlig, mer bærekraftig.  
 
Styremøte 
Det er avholdt 8 styremøter som har behandlet 48 saker.  
 
Økonomi 
Administrasjonen har lagt fram oppdaterte prognoser på hvert styremøte. 
Kontingentinntekter, offentlige tilskudd og prosjektinntekter er de viktigste inntektskildene. Driftsstøtten 

fra Kulturdepartementet ble økt litt under prisindeksen. Tilskuddene fra fylkeskommunene hadde en 

liten vekst fra foregående år, men i en periode på 20 år har det samlede kronetilskuddet fra 

fylkeskommunene stått stille. Dette betyr en stor reell nedgang. 

Regnskap 2021 har et negativt resultat på 207.198. Dette skyldes i stor grad lavere medlemsinntekter. 

Mindre aktivitet i medlemslagene, særlig for yngre aldersgrupper pga. pandemien påvirker 

medlemstallet.  Til tross for dette har det vært stor aktivitet hos ansatte, hyppige digitale møter og 

arrangementer og det ble blant annet lagt ned mye arbeid i det digitale landsmøtet i juni. Arbeidet med 

nye nettsider og medlemssystem har også vært svært tidkrevende. Progresjonen hos ekstern 

leverandør har vært utilfredsstillende, og har krevd uforholdsmessig tett oppfølging. Fortsatt er ikke 

løsningene tilfredsstillende og det gjenstår en god del arbeid før forventet resultat er på plass. 

Egenkapital per 31.12.2020 var 5.057.644 mens den per 31.12.2021 er 4.850.446. 

Vi har utgiftsført påløpte kostnader knyttet til ny nettside og medlemssystem først fra 1.desember da 
disse ble tatt i bruk. Kostnadene avskrives over flere år, og når alle funksjoner er på plass vil det føre 
til innsparinger og mer effektiv drift, da sentrale deler av den administrative driften digitaliseres.  Da vil 
vi kunne bruke mer ressurser på faglig arbeid, oppfølging av medlemsmassen, utadrettet arbeid og 
synliggjøring. 
Budsjettunderskudd i 2021 vil dekkes av deler av egenkapital opparbeidet i 2020. Det samme vil 

gjelder i 2022. Arbeid med rekruttering av nye medlemmer samt bedre økonomiske rammebetingelse 

fra fylkeskommunene vil ha sterkt fokus det kommende året. 

Konsekvenser av Covid19  

Organisasjonen har to hovedinntektskilder. Offentlige tilskudd, hvorav ca. halve inntektsbudsjettet er 

driftsmidler fra Kulturdepartement og medlemskontingent. Vi er fra 2021 en egen post på 

statsbudsjettet som normalt legges fram i oktober. Dette skaper relativt god forutsigbarhet, og vi blir 

varslet i minst et år i forkant om det planlegges større endringer. 

 

 



2 
 

Medlemstallet har hatt en relativt stor nedgang. Særlig i aldergruppen under 26 år. Dette henger i stor 

grad sammen med mindre lokal aktivitet. Organisasjonen har gjennom hele 2021 arbeidet svært aktivt 

med oppfølging av de lokale lagene for å sikre god aktivitet og betalingsvillighet også i årene framover. 

Bruk av digitale medier i formidling og oppfølging har vært intensiv og blir satt stor pris på.  

Regnskapet er lagt fram under forutsetning av fortsatt drift, og styret stadfester at det er slike 

forutsetninger.  

Internt arbeidsmiljø 
2021 har også vært et godt men krevende og spesielt arbeidsår for organisasjonen. De ansatte har 

opparbeidet stor kompetanse på det digitale område og vist både evne og vilje til å håndtere en 

krevende og ganske annerledes arbeidssituasjon gjennom hele året. Uforutsigbarheten med å stadig 

avlyse arrangementer samt i liten grad å møtes som kolleger og samarbeidsparter fysisk, har likevel 

slitt på de ansatte. Da det var mulig å møtes fysisk i sommer og høst, prioriterte vi derfor å bruke en 

del økonomiske ressurser på fellessamlinger for de ansatte for å bygge et godt arbeidsmiljø. Dette har 

også vært viktig da arbeidsstokken er skiftet ut med hele sju nye medarbeidere i løpet av året.  

 
Ledelsen har kontinuerlig fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø. Å skape gjensidig tillit og godt 
samarbeidsklima mellom ansatte og ledelsen er sentralt i organisasjonen. Vi har 
medbestemmelsesmøter 5 - 6 ganger per år der verneombud og tillitsvalgte for de ansatte og 
administrativ ledelse deltar. Det er også disse som gjennomfører de årlige lønnsforhandlingene. NH 
har tariffavtale med NHO gjennom fagforeningen NEGOTIA.   
I 2021 har vi hatt en nødvendig gjennomgang og oppdatering av personalhåndboka. 
 
Det blir lagt ned et stort arbeid i kommunikasjon med alle ledd av organisasjonen, mellom ansatte og 
frivillige, mellom næring og ideelt arbeid og mellom kulturarv og næringsvirksomhet.  
 
Sykefraværet har vært 4,35 %. Som et alternativ til å gå av med AFP ved 62 år, kan de ansatte søke 
om 10 % redusert arbeidstid med full lønn. Per 31.12. er det kun 2 ansatte som benytter seg av dette 
tilbudet. Gjennomsnittsaldere i arbeidsstokken er gått betydelig ned det siste året ved rekruttering av 
nye medarbeider og våre ansatte er i alderen 30 – 66 år. Vi har hatt gode prosesser med rekruttering, 
mange kvalifiserte søkere og mener at vi fortsatt har en svært kompetent stab som vi håper å få 
behold i årene framover. De ansatte blir normalt svært lenge i jobben sine og mange slutter først når 
de når pensjonsalder. To medarbeidere har varslet at de ønsker å pensjonere seg i løpet av 2022. 
 
Det har ikke vært personskade i forbindelse med arbeidet eller skade på eiendom.  
Arbeidsmiljøet er kvinnedominert. Ved årsskiftet var det 28 fast ansatte i 26,1 årsverk. Av disse er 3,2 
besatt av menn, hvor av to i ledergruppa. Vi oppfordrer menn til å søke ved nye ansettelser. 
 
Ytre miljø 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
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