Årsmelding og
aktivitetsregnskap 2014

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har sykdommene
skal leve best mulig med dem. NAAF jobber også med å sikre nok ressurser til diagnostisering, opplæring, habilitering og rehabilitering av ovennevnte sykdomsgrupper.
I 2014 avholdt forbundet et ekstraordinært landsmøte der man valgte ny forbundsleder, nytt
forbundsstyre (FS) og nytt kontroll- og klageutvalg (KKU).
Medlemstallet er fortsatt sakte dalende, nå med rundt 13.000 medlemmer. I 2014 ble det
imidlertid, for første gang, satt av øremerkede midler til medlemsverving. Håpet er at trenden
nå skal kunne snus.
For 2014 hadde organisasjonen 34,41 lønnede årsverk totalt. P.d.d. har organisasjonen
imidlertid 23,2 lønnede årsverk, hvorav 13,4 sentralt (sekretariatet i Oslo), 7,8 regionalt, samt
to årsverk ved NAAFs pollenvarsling i Trondheim.

Forbundet har i sin handlingsplan 2013-2016 definert følgende:
• Bidra til løsninger på inneklimaproblemet i norske bygg, først og fremst i skoler og barnehager
• Redusere luftforurensningen utendørs til nasjonale helsemål
• Være pådriver for å fjerne helseskadelige stoffer og allergener i produkter
• Problematisere røyking, bruk av parfyme og andre duftende irritanter på offentlige steder
• Sikre universell utforming og riktige refusjonsordninger for våre brukergrupper
• Sikre at samfunnets forskningsinnsats økes for nevnte sykdomskategorier, også for årsakssammenhenger
• Være pådriver for bedre diagnostisering og behandling innen våre sykdomsområder
• Sikre bedre opplæringstilbud for brukere og pårørende
Målene nås blant annet gjennom bevisstgjøring av folkeopinionen og gjennom politisk påvirkning. Prosjekt-,
kampanje- og frivillig arbeid i flere ledd; lokalt, regionalt og sentralt.

Dette har NAAF oppnådd i 2014:

2014 var et tidvis utfordrende år for organisasjonen. Forbundsstyret (FS) valgt på landsmøtet i 2013 vedtok, på bakgrunn av samarbeidsproblemer, å kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å velge nytt forbundsstyre.
Forbundets Kontroll- og Klageutvalg (KKU) overprøvde FS’ avgjørelse om å sitte frem til ekstraordinært landsmøte ble
avholdt og innsatte seg selv som Interimstyre (IS).
Forbundets generalsekretær krevde administrasjonens lojalitet til IS, mens forbundets valgte FS ikke aksepterte å bli
avsatt. Gjennom sommeren 2014 hadde forbundet således to styrer som begge hevdet å være det legitime styret. Da
det berammede ekstraordinære landsmøtet i september ble forsøkt flyttet av IS, gjennomførte regionene og deres
representanter møtet uten administrasjonen eller IS til stede. Organisasjonen anså deretter FS valgt av det ekstraordinære landsmøtet som legitimt FS.
IS ble oppløst og generalsekretæren fratrådte sin stilling 10. oktober 2014. Enkelte av NAAFs ansatte valgte å si opp
sine stillinger da generalsekretæren gikk av. Anne Elisabeth Eriksrud ble innsatt som konstituert generalsekretær fra
ovennevnte dato.
Mot utgangen av 2014 hadde ringvirkningene av de ekstraordinære hendelser avtatt, og forbundet fremsto som et
slanket, mer effektivt og mindre topptungt forbund. Forbundsstyre og sekretariat arbeider svært godt sammen.
Organisasjonen opplever en ny vår med entusiasme og samhold og ser med optimisme på fremtiden.
POLITISK
NAAF deltok på åpne høringer i Helse- og omsorgskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, da disse
komiteene behandlet forslaget til statsbudsjett 2015.
I NAAFs møte med stortingskomiteene tok vi blant annet opp følgende saker:
• Vi takket for forslaget om statlig fullfinansiering av pollenvarslingen, samt midler til NAAFs øvrige folkehelsearbeid
• Tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram, basert på finsk modell
• Styrking av ordningen for behandlingsreiser til utlandet
• Inneklimaløft i skoler og barnehager
• Femårig kompetansehevingsprogram
Politisk arbeid er langsiktig arbeid. Det tar tid før sakene får gjennomslag. Stortingets vedtak sommeren 2014 og
regjeringen Solbergs budsjettforslag høsten 2014 er gode eksempler på at NAAFs politiske arbeid gir resultater.
NAAFs krav behandles av departementer og direktorater, av stortingskomiteer og Stortinget i plenum. Vi vet at våre
innspill vektlegges i myndighetenes videre arbeid. Budsjettvedtakene i 2014 er gode eksempler på dette.
NAAF har i 2014 levert et høyt antall politiske høringssvar til forskjellige departementer og direktorater. Disse høringssvarene gjenspeiler bredden i NAAFs folkehelsepolitiske arbeid, samt forhold knyttet til økonomiske vilkår for
frivillige organisasjoner.
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POLLENVARSLING OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN
NAAF leverer den daglige pollenvarslingen for Norge. Forbundet har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet, og
varsler seks pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august. Tjenesten ble etablert i 1975 og senere utvidet til en landsdekkende varslingstjeneste. Forbundet har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim, som
sammen med kommunikasjonsgruppen i sekretariatet sørger for at varslingen til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for publikum, medier og næringsliv.
NAAFs rådgivningstjeneste er åpen for alle, ikke bare NAAFs medlemmer. Tjenesten er både telefonisk og elektronisk,
og betjenes av helsefaglig personell, samt fagsjef med spesiell kompetanse på inneklima. Tjenesten betjener henvendelser fra brukere, helsepersonell, myndigheter og næringsliv, med 15-30 henvendelser i gjennomsnitt per dag. I
2014 var den telefoniske tjenesten betjent tre dager i uken.
Statsbudsjett for 2014 ga i første omgang delfinansiering på 1,75 millioner til pollenvarsling og rådgivning, samt
NAAFs generelle folkehelsearbeid. Etter langsiktig og stødig politisk arbeid, samt en effektiv mediekampanje, ble
tildelingen i revidert nasjonalbudsjett for 2014 økt med 2 millioner, til sammen 3,75 millioner.
NAAF møtte helse- og omsorgsminister Bent Høie sommeren 2014 der vi takket for disse midlene og redegjorde nærmere for pollenvarslingstjenesten og NAAFs øvrige arbeid. Dette møtet resulterte i en ny viktig seier for organisasjonens arbeid, da regjeringen Solberg i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 foreslo 3,75 millioner øremerkede kroner til
pollenvarslingen og NAAFs øvrige folkehelsearbeid. Forslaget ble vedtatt av et enstemmig Storting i desember 2014.
LOKAL LUFTKVALITET
NAAF arbeidet gjennom 2014 stadig videre overfor media, samt sentrale og regionale politikere, med å tydeliggjøre
hvor alvorlig luftkvalitetsproblematikken er i mange av byene i Norge. At ESA (EFTAS overvåkningsorgan) konkluderte
med at Norge brøt forurensningsforskriften i EØS-avtalen, samt at de besluttet å stevne Norge for retten i Luxembourg for traktatsbrudd, fikk problemstillingen opp på ministernivå, og det har gitt saken betraktelig mer oppmerksomhet i nasjonale medier. Det var NAAF som i sin tid leverte bekymringsmelding til ESA. NAAF er som følge av sitt
arbeid de senere årene nå en sentral premissleverandør til debatt og løsninger når det gjelder lokal luftkvalitet og
luftforurensning i Norge.
REGIONER OG LOKALFORENINGER
Det har vært mye aktivitet både i NAAFs regioner og lokalforeninger i året som har gått. Vi har markert bl.a. Verdens
Tobakksfrie dag og Verdens kolsdag med arrangementer over hele landet. Tillitsvalgte og frivillige har stått på informasjonsstand, deltatt i brukerutvalg, fungert som likepersoner og vært med å arrangere turgrupper, svømme- og
bassengtrening og familiesamlinger for å nevne noe.
Lokal og regional aktivitet og engasjement er svært viktig for organisasjonen. Det er blant annet slik vi når enkeltmennesker gjennom det ganske land, som ikke treffes gjennom andre kanaler. Det satses på å øke effektiviteten i kommunikasjonen og formidlingsevnen gjennom våre organisasjonsledd i tiden fremover, for å sikre at de gode aktivitetene
fortsetter å ha gode kår.
KAMPANJER OG PROSJEKTER
ExtraStiftelsen
Med midler fra ExtraStiftelsen har NAAF gjennomført 18 prosjekter i 2014. Fem av disse gikk i sentral regi, eksempelvis «Der ungdom treffes» (informasjonsstand på festivaler og arrangementer for ungdom rundt om i hele landet),
«Kunnskapsbanken Allergiviten på nett» (gjøre kunnskapsbanken Allergiviten tilgjengelig og brukervennlig på nett),
og «Kykkeliky, gul påske uten egg» (meny for gul påskefrokost, uten egg, til bruk i bl.a. barnehager og SFO).
Resterende prosjekter ble utført på regionalt/lokalt nivå, eksempelvis «Tobakk – nei takk» (et annerledes undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever om tobakkens skadevirkninger på kroppen), «17. mai for alle» (allergivennlig
pynt til 17. mai), og «Ut å gå, med eller uten staver» (tilpasset turtilbud til personer med astma og kols som et samarbeid mellom fem lokallag i NAAF Region Hedmark).
Vi fikk også midler til prosjektet #NAAFUngdompåtur av Miljødirektoratet, som ga oss mulighet til å jobbe aktivt for
at ungdom med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer skulle kunne drive med friluftsliv.
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Næringsliv
NAAF fungerer som rådgiver for en rekke store næringslivsaktører. Eksempelvis Veidekke, der vi i deres boligprosjekter setter fokus på inneklima, Schneider Electric AS, der vi hjelper dem å se energisparing i sammenheng med inneklima for å tilby tiltakspakker til kommuner, og Rema 1000, der Fri For-sortimentet kvalitetssikres av NAAFs helsefaglige
medarbeider med matkompetanse.
Etter turbulensene sensommer 2014 så det ut til at enkelte av de store næringslivsaktørene kunne forsvinne fra
NAAFs portefølje, men innen utgangen av året var samtlige tilbake som samarbeidspartnere.
Man har også i 2014 arbeidet med å oppdatere og fornye mange næringslivsavtaler for å sikre at man arbeider effektivt, innbringende og formålstjenlig på dette området, samt signert flere nye intensjonsavtaler som på sikt vil ende
opp som nye og spennende næringslivsprosjekter.
Kompetanseoverføring
NAAFs faglige kompetanse er etterspurt i foredragssammenheng både innad i organisasjonen, i helse- sektoren, samt
i ulike fagmiljøer. Dette bidrar til å spre den kompetansen organisasjonen besitter, videreutvikle faglige nettverk og
sikre NAAFs renommé som høykvalitetsformidler.
NAAF har siste halvår 2014 jobbet for å formalisere samarbeid innenfor nettverk for å kunne trekke veksler på eksterne samarbeidspartneres kompetanse like mye som eksterne har hatt nytte av vår. Dette er en fornuftig og bærekraftig
modell for fremtiden. I tillegg har forbundet, i samarbeid med relevante regioner, gjennomført inneklimafagdager
flere steder i landet. Fagdagene retter seg mot skole- og barnehageadministrasjon, rektor, styrer, verneombud, driftstekniker/vaktmester, renholdsansvarlig, MHV-rådgiver/kommunelege, HMS/BHT, eiendomssjef, folkehelsekoordinatorer og andre som ønsker å lære mer om inneklima og helse. Det har også vært gjennomført fagdager om astma og
allergi.
I tillegg bistår NAAF kommuner og fylkeskommuner med en modell for praktisk inneklimaarbeid der skoleledere og
brukerne står i sentrum.
NETTSIDER OG UTGIVELSER
www.naaf.no har fortsatt gode, høye besøkstall. I gjennomsnitt er over 20.000 unike brukere innom våre nettsider
per måned, i pollensesongen opp mot 35.000. Nettsidene er delt opp i faner etter tematikk; Astma, Allergi, Eksem,
Kols, Inneklima og Uteluft, og vi har faktaark på opptil 10 språk. Vedlikehold og oppdatering av nettsidene krever
store ressurser hvert år, i tillegg til andre elektroniske nyvinninger og kommunikasjonskanaler. NAAF er også til stede
på sosiale medier, og nådde alle sine fastsatte mål i forhold til volum for 2014.
I tillegg utgir NAAF to blader. Et fagblad som går til fastleger i både Norge og Sverige, med et opplag på 13.000 og et
medlemsblad, AstmaAllergi, med et opplag på 12.500. Fagpressens leserundersøkelse viser at sistnevnte har 67.000
lesere av hvert nummer i gjennomsnitt.
NAAF har også til enhver tid en mengde informasjonstrykksaker i omløp. Brosjyrer om astma, eksem og pollenallergi
er svært populære hos brukere og i helsetjenesten, i tillegg til konkrete trykksaker som pollenkalender, inhalasjonsveiledere, allergivennlige bursdagsmenyer og liknende. Oversikt over utgivelser finnes på www.naaf.no/utgivelser.
PRODUKTMERKEORDNINGEN
Som følge av en planlagt satsning på dette området, økte antallet produkter og produsenter i PMOen i 2014. Dette
på tross av at man samtidig strammet inn reglene for relevans og etikk i ordningen. Ordningen er et viktig verktøy for
å nå de mål som er fastsatt i handlingsplanen, og målet med ordningen er at en helsebevisst forbruker skal ha reelle
alternativer i sin hverdag. Helsevennlige produkter skal være lett tilgjengelige, og konkurransedyktige på pris. Det
forventes fortsatt vekst i ordningen.
2014 startet innledende samtaler mellom de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) vedrørende en fellesnordisk merkeordning. Konklusjonene og utfallet av disse drøftelsene er ikke klare, men klimaet er
godt for en eller annen variant av nordisk samarbeid som på sikt vil kunne styrke nasjonale kår.
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Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

2014 var nok et år med omfattende konsolideringer av forbundets forretningsmessige relasjoner og avtaler. På tross
av uro i organisasjonen og mange uheldige disponeringer viser årsregnskapet for 2014 et positivt resultat på
NOK 4 683 582 (2013 viste et negativt resultat på NOK 2 910 201).
Hendelser som har innvirket på resultatet:
+ Ekstraordinært utbytte fra DNH SA
+ Ekstra stor bevilgning fra Norsk Tipping
+ Økt omsetning PMO
+ Øremerkede midler til NAAF over revidert nasjonalbudsjett 2014
- Gretterapporten
- Ombygging av sekretariatets kontorer i Oslo
- Reduserte inntekter i lotteriet grunnet ny samarbeidsparter for 2014
- Avvikling av ansettelsesforhold for personell som ikke ønsket å jobbe for ny ledelse
For 2015 vil det fortsatt arbeides med å videreutvikle og styrke nåværende inntekter samt etablere nye, hensiktsmessige inntektskilder.
Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Forbundets nye ledelse ser betydningen av fortsatt sterkt fokus på den økonomiske utfordringen. Videre drift inneholder
ingen store utskeielser, det prioriteres å nedbetale gjeld og gjenoppbygge egenkapitalen til et sunt nivå innen overkommelig fremtid.
Arbeidsmiljø
Det konstateres at turbulensen i 2014 påvirket de ansatte og miljøet, spesielt for regionssekretærene og ved sekretariatet i Oslo. Dette har imidlertid bedret seg betraktelig, og arbeidsmiljøet i forbundet vurderes nå som godt. Samlet
totalt sykefravær for hele organisasjonen i 2014 er 10,8 %. I dette ligger også noen langtidssykemeldinger som ikke
kan ansees som arbeidsrelaterte.
Ytre miljø
Virksomhetens arbeid medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det
som er normalt for denne type virksomhet.
Likestilling
Forbundet arbeider for at det ikke skal forekomme diskriminering av noen art, ei heller forskjellsbehandling grunnet
kjønn. Antall sysselsatte har i 2014 vært 34,41 årsverk, fordelt på 44 ansatte hvorav 33 kvinner og 11 menn. Forbundsstyret besto per 31.12.2014 av 5 kvinner og 3 menn.
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Til styret i Norges Astma- og Allergiforbund

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Astma- og Allergiforbund som viser et positivt
aktivitetsresultat på kr 4 683 592. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014,
aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
slik intern kontroll som styret og generalsekretær finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen
av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et
rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Norges Astma- og Allergiforbund per 31. desember 2014 og
av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.
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