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                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
Møtedato 29. oktober 2022 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-2-1 Konstituering 
Landsstyret 

  

 
 
 

 

Dette dokumentet inneholder: 

A. Valg av ordstyrere og referenter 

B. Godkjenning av deltakere og delegatfordeling 

C. Godkjenning av innkalling 

D. Godkjenning av dagsorden 

E. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 

F. Godkjenning av forretningsorden  

Første sak er konstituering. Det handler om å fordele roller og ansvar i møtet. Rollene byttes 

på og stemmes over for å sikre at demokratiet bestemmer.  



A. Valg av ordstyrere og referenter 
 

Forslag til vedtak 
Ordstyrer: Andrè Ruud, Generalsekretær 
Referent: Ismael Odin Årthun 
 
 

 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ordstyrer er den som leder møtet. Ordstyrer holder orden på hvem som skal snakke, passer på 

at Landsstyremøtet holder tidsplanen, kommer gjennom alle sakene og sørger rett og slett for 

at møtet går riktig for seg.  

 

Referent fører protokoll, altså skriver referenten ned hva ble bestemt på møtet, og sørger for 

at alle forslag og vedtak blir skrevet riktig.  

 

Vedtak er det som blir bestemt på møtet. 



B. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling 
 

Forslag til vedtak 
Deltakerliste og delegatfordeling godkjennes. 
 
Bakgrunn 
I henhold til lovene har delegatene ulike rettigheter rundt stemme-, tale- og forslagsrett.  
 
§ 22.6 Landsstyret består av: 

• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke 

stemmerett på egen beretning og regnskap). 

• En voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og nestleder. 

• I tillegg møter generalsekretær og en ansattrepresentant med tale- og forslagsrett. 

• I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 

landsstyret i henhold til forretningsorden. 

 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegat er en person som er valgt for å representere en gruppe. Dette kan for eksempel være 

en ungdom eller voksen som representerer et fylke. 



C. Godkjenning av innkalling 

 
Forslag til vedtak 
Innkallingen for Landsstyremøtet 29. oktober 2022 godkjennes. 
 
Bakgrunn 
I henhold til lovene skal Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. Innkallingen ble sendt per e-post 
30. september 2022 til sentralstyremedlemmer og fylkesstyremedlemmer. Landsstyremøtet er 
dermed innkalt innen fristen satt i lovene. Det ble også sendt ut HOLD AV DATOEN epost i juni.  
 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innkalling er en invitasjon til møtet. Innkallingen må følge våre lover.  



D. Godkjenning av saksliste og dagsorden 

 
Forslag til vedtak 
Sakslisten for Landsstyremøtet 29. oktober 2022 godkjennes. 
 
Bakgrunn 
Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på Landsstyremøtet. Under punktet uttalelser, 
kan deltakerne komme med forslag under behandlingen av sakslisten.  
 

 
 

22-2-1 Konstituering 

22-2-2 Nye uttalelser 

22-2-3 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Strategisk plan 

22-2-4 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Ungdom og Fritid mener 

22-2-5 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Organisasjonserklæring 

22-2-6 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Lover 

22-2-7 Oppdatering fra arbeidsgruppa – Innspill landsstyret 

22-2-8 Oppfølging av saker fra landsstyremøtet i april 

22-2-9 Innkomne saker 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste er de punktene som må behandles og vedtas under et møte. Sakene skal sendes 

inn på forhånd og stå i disse papirene for at alle skal ha lik mulighet til å sette seg inn i 

sakene før møtet. 

 

Dagsorden er en liste over saker som skal behandles i et møte. Hver sak benevnes som et 

punkt på dagsordenen. 



Forslag til dagsorden Landsstyremøtet 29. oktober 2022: 

 

 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 
 

START SLUTT DAG

10:45 Møterommet åpner

11:00 11:30 Sentralstyre formøte

11:00 11:30 Pålogging tekniske utfordringer

11:30 12:00 Pålogging, registrering og løs prat

12:00 Møtestart

12:00 12:05 Sentralstyreleder UoF ønsker velkommen

12:05 12:15 Ice breaker

12:15 12:30 Konstituering

12:30 12:45 Styringsdokumenter - Fra kunnskapsgrunnlag til Strategisk plan

12:45 13:15 Gruppearbeid strategisk plan

13:15 13:30 PAUSE

13:30 13:40 Styringsdokumenter - UoF mener Presentasjon

13:40 14:00 Styringsdokumenter - UoF mener innspill/Spørsmål

14:00 14:10 Styringsdokumenter - Ny organisasjonserklæring

14:10 14:30

Ice breaker

Ungdommene velger innhold*

Stem over 3 alternativer

14:30 14:45 PAUSE

14:45 15:15 Styringsdokumenter - forslag lovendringer KUN voksne

14:45 15:15 Ung skaperarena - aktivitetsworkshop KUN ungdom

15:15 15:30 Oppfølging av saker fra landsstyret i april 

15:30 15:45 PAUSE

15:45 15:55 Ice breaker

15:55 16:05 Oppdatering fra Arbeidsgruppa (Landsstyret)

16:05 16:25 Nye uttalelser -U1, U2

16:25 16:35 Oppsummering fra tillitsvalgtsamling

16:35 16:45 Evaluering

17:00 Takk for i dag!



Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 

Forslag til vedtak 
Forslag til protokollunderskrivere og tellekorps utpekes av Landsstyremøtet. 
 
Bakgrunn 
Landsstyremøtet må velge to protokollunderskrivere som skal lese og godkjenne protokollen i 
etterkant av møtet. Man må også velge et tellekorps som skal assistere ordstyrer under 
avstemmingene. 

Landsstyret vedtar: 

 

 

  

Protokollunderskrivere skal lese og godkjenne protokoll i etterkant av et møte.  

Tellekorps har ansvar for avstemning ved valg. 



Godkjenning av forretningsorden 

Forslag til vedtak 
Forretningsorden for Landsstyremøtet 29. oktober 2022 godkjennes. 
 
 

Forretningsorden  

1. Åpne møter, lukking av møter 

Under plenumsdebatter og vedtak er Landsstyremøte åpent for pressen og andre inviterte. Dersom 

¼ av de stemmeberettigede krever det kan Landsstyremøte på særskilte punkter vedta å lukke 

plenumsmøter for:  

• Pressen, og/eller  

• Gjester, og/eller  

• Observatører  

 

2. Deltakernes rettigheter på Landsstyremøte  

2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har:  

• To delegater (minst én voksen og minst én ungdom) fra hvert fylkeslag i Ungdom og Fritid 

• Sentralstyret, uten varaer (sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap). 

2.2 Møte-, tale- og forslagsrett har:  

• Møte-, tale- og forslagsrett gis til valgkomiteen og kontrollkomiteen  

• Møterett til observatører fra fylkesleddene  

2.3 Møteplikt og tale- og forslagsrett har:  

• Generalsekretær og en ansattrepresentant 

2.4 Gjester og observatører:  

• Der Landsstyret ser det hensiktsmessig kan det gis tale- og forslagsrett til andre 

gjester/delegater 

 

3. Taletid 

Møteleder eller deltakere med forslagsrett har anledninger til å sette forslag om taletid i møtet. 

4. Avstemninger  

Alle forslag – unntatt til forretningsorden – skal leveres skriftlig til møteleder. 

Forretningsorden er reglene for hvordan et møte skal behandle saker og hvem som har 

hvilke rettigheter. 



Reglene om avstemninger følger lovenes §10.  

Forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes skal 

møteleder referere de forslag som ikke tidligere er referert for forsamlingen, og det skal gis 

anledning til å levere forslag til møteleder.  

Avstemninger skjer digitalt. 

Generelle merknader til avstemningene:  

• Adgangen til å sette fram forslag innen strek er satt gjelder forslag direkte til den sak som er 

under behandling i øyeblikket, altså ikke andre saker.  

• Når noen bryter debatten ”til forretningsorden” eller ”til dagsorden”, stoppes all annen 

debatt, inntil det er gjort vedtak om forretningsorden eller dagsorden hvorvidt disse skal 

opprettholdes eller endres. Ingen bør sette i gang en slik debatt uten å fremme konkret 

forslag til endring – evt. innskjerpe brudd på gjeldende orden.  

Landsstyret vedtar: 

 

 

 



 
 

 
SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 

Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-2 Nye Uttalelser 
Saksbehandler Landsstyret 

 

 

 

Forslag til vedtak 
 
Følgende uttalelser vedtas: 

• U1 – Frykter for barn og unge fritidstilbud på grunn av høy prisvekst 

• U2 – Klubb som viktig inkluderingsarena  
 
 
Bakgrunn 

Uttalelser gir uttrykk for organisasjonens mening om enkelte, ofte viktige, saker som kan 
kommuniseres utad.  
 
Delegatene kan fremme forslag til uttalelser på ting de mener Landsstyret bør mene noe om 
offentlig. Det er opp til sentralstyret, fylkeslagene og delegatene å komme med forslag til uttalelser. 
 
Forslag til uttalelser ligger vedlagt.  

Landsstyret vedtar: 

 

 

Uttalelser viser hva organisasjonen mener om ulike tema. Alle tema og saksområder som 

berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket.  

Uttalelser vedtas på Landsmøte og av Landsstyret, annen hvert år.  



 

Frykter for barn og unge fritidstilbud på grunn av høy prisvekst  1 

 2 

Barn og unge var blant de som ble hardest rammet av pandemien. Ungdom og fritid er bekymret 3 
for at barn og unge og viktige fritidstilbud igjen vil bli hardt rammet av den den negative 4 
prisutviklingen vi nå ser i Norge. Fremover er det viktig at kommunene prioriterer og ikke 5 
reduserer tilbudene til barn og unge.  6 
 7 
Mange står foran en krevende vinter  8 
Prisveksten påvirker de som allerede har det tøft økonomisk. Mange familier står nå foran en 9 
krevende vinter med høye strømpriser og økte kostander til husholdningen. For familier som har 10 
dårlig råd i utgangspunktet så kan de økte prisene være dramatiske. Ifølge statistikk fra SSB er det 11 
115.000 barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Vi er bekymret for at det ikke bare er 12 
familier som allerede sliter som vil få det tøffere, men at flere vil falle utenfor økonomisk. Dette kan 13 
føre til at antallet barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt dessverre øker.  14 
 15 
Barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt er en utsatt gruppe på flere områder. I rapporten 16 
Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier pekes det på sammenhengen mellom familieøkonomi 17 
og ungdoms relasjoner til jevnaldrende. Barn og unge fra lavinntektsfamilier har, i mindre grad enn 18 
andre, en nær venn. Med økte priser og strammere familieøkonomier vil de gratis fritidstilbud som 19 
bidrar til jevnaldersosialisering bli ekstra viktig. Dette er fordi økte priser vil i sterk grad påvirker de 20 
som er mest utsatt på disse områdene negativt. Fritidsklubbene er en viktig lavterskel og gratis arena 21 
for barn og unge. NOVA-rapporten «Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv» viser at fritidsklubbene 22 
når alle typer ungdom, men samtidig skiller seg fra andre fritidsaktiviteter på særlig tre områder; i 23 
klubbene er det flere med lav sosioøkonomisk status, flere ungdom med minoritetsbakgrunn og flere 24 
med sosialt svake relasjoner til skole og foreldre. Samtidig peker rapporten på at ungdom som bruker 25 
klubb har noe sterkere vennerelasjoner enn andre ungdom, og at dette skyldes klubbens arbeidsform 26 
og innretning. Klubbene bidrar som en motkraft til utenforskap, og bidrar dermed til 27 
jevnaldersosialisering.  28 
 29 
Trangere kommuneøkonomi  30 
Økte strømpriser rammer ikke bare innbyggerne, men også kommuneøkonomien. Økte kostnader er 31 
en utfordring for mange kommuner fordi de har ansvar for mange bygg og ofte eldre bygg, blant 32 
annet fritidsklubber. Ungdom og fritid frykter at trangere kommuneøkonomi fremover vil ramme det 33 
viktige og sårbare fritidsklubbtilbudet. 34 
 35 
Fritidsklubber og andre åpne møteplasser for ungdom er et kommunalt ansvar. Fritidsklubbene 36 
utgjør, sammen med kulturskolene og bibliotekene, det offentliges egen oppfølging av 37 
Barnekonvensjonens artikkel 31 – alle barn og unge har rett til lek og fritid. Fritidsklubbene og det 38 
lokale ungdomsarbeidet er ikke en lovpålagt oppgave, hvilket krever at kommunen selv finner rom 39 
for å bruke sine frie inntekter til å finansiere ungdomsarbeidet. Økte strømpriser kan gjøre driften til 40 
kommunen dyrere, og kommuner kan oppleve at handlingsrommet blir mindre og mindre. Mange 41 
fritidsklubber opplever fra før en betydelig usikkerhet og ustabilitet fordi tilbudet prioriteres vekk i 42 
allerede stramme kommunale budsjetter.  43 
 44 
Det er viktig at det fremover satses og ikke kuttes i fritidsklubbtilbudet. Klubbene er et viktig tilbud 45 
for all ungdom, men spesielt for de som også rammes hardest av prisøkningen vi nå ser.  46 

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/115-000-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/1304/NOVA-Notat-2-2019-Barnefattigdom-og-barn-i-lavinnstekstfamilier.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/1312/NOVA-Notat-1-2019-Fritidsklubber-i-et-folkehelseperspektiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

Klubb som viktig inkluderingsarena  1 

 2 
I februar gikk Russland til krig mot Ukraina. Krigen har forferdelige humanitære 3 
konsekvenser der den pågår og har så langt drevet 13 millioner på flukt. Det er viktig at 4 
barn og unge som kommer til Norge får oppleve så mye normalitet som mulig og at de raskt 5 
finner seg til rette i et lokalmiljø der de inkluderes i fritidsaktiviteter.  6 
 7 
Ungdom og fritid fordømmer invasjonen av Ukraina 8 
Ungdom og Fritid fordømmer Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Krigen er ulovlig 9 
fordi Russland har brutt en av de mest sentrale lovene i internasjonal rett: FN-paktens artikkel 2, 10 
kapittel 1. Denne bestemmelsen sier at alle FN-land skal løse sine konflikter fredelig, og at ingen 11 
land skal true med å bruke makt eller bruke makt mot et annet land. Krig fører også til at barn og 12 
unges rettigheter etter barnekonvensjonen og menneskerettighetserklæringen brytes.  13 
 14 
Bosetting av barn og unge 15 
I løpet av 2022 er norske kommuner bedt om å bosette 35 000 flyktninger fra Ukraina. Så langt har 16 
22 000 av disse ankommet Norge. Majoriteten av disse er kvinner og barn opp til 18 år. I prosessen 17 
med å finne seg til rette i et nytt lokalmiljø er deltakelse på kulturelle fritidsaktiviteter en god måte å 18 
ta del i det kommunale fellesskapet og bli kjent med andre. Å delta på fritidsaktiviteter er viktig fordi 19 
det bidrar til å skape tilhørighet, fellesskap og mestring. Allikevel møter barn og ungdom flere barrierer 20 
når de ønsker å delta på fritiden, inkludert penger, transport, manglende møteplasser, fordommer og 21 
psykisk press.   22 
 23 
Viktigheten av klubb som inkluderingsarena 24 
I juni mottok Ungdom og Fritid en tildeling fra regjeringen på 2,5 millioner til inkludering av ukrainske 25 
flyktninger i kulturtilbud på klubb. Dette er en viktig annerkjennelse av klubbfeltet som 26 
inkluderingsarena. Klubbene er gode på inkludering fordi det er den fritidsarenaen der barn og unge 27 
møter færrest barrierer for deltakelse; prestasjonspress minimeres, tilbudet er gratis og påmelding 28 
kreves ikke. Samtidig arbeider klubbansatte metodisk med relasjonsbygging. Konkret er 29 
ungdomsarbeidere godt trent i å se barn og unge, fange opp dynamikken mellom dem og til å bygge 30 
relasjoner til og imellom disse. Klubbansattes arbeid med å utfordre problematiske holdninger ved å 31 
skape en bevissthet om disse uten å moralisere bidrar også til å motvirke ekskludering og 32 
diskriminering. Fordi klubbene arbeider med medvirkning som metode utvikler de også et tilbud som 33 
er tilpasset brukernes interesser. Slik oppleves tilbudet som relevant for brukerne, og sjansen øker for 34 
at de benytter seg av dette og sosialiseres med andre deltakere over tid.  35 
 36 
Viktig informasjonsarbeid  37 
Mange barn og unge opplever krigen i Ukraina som skremmende, og enkelte frykter at den skal spre 38 
seg til Norge. I løpet av de to siste årene har barn og unges hverdag vært preget av sammenfallende 39 
kriser relatert til krig, pandemi og klima. Gjennom sitt metodiske arbeid med relasjonsbygging skaper 40 
klubbansatte trygge møteplasser der de kan bistå brukerne i å prosessere og filtrere urovekkende 41 
informasjon, og til å diskutere viktig tematikk. Det bidrar til å styrke barn og unges robusthet.  42 

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/fn-pakten
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/fn-pakten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter


 
 

 
SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 

Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-3 Strategisk plan 
Saksbehandler Landsstyret 

 

 
 
Forslag til vedtak 
Landsstyret vedtar prosess for å komme med innspill til nye «Strategisk plan 2023-2025» som skal 
legges frem på Landsmøtet 2023.   
 
Bakgrunn 
«Strategisk plan» gir oversikt over våre største satsinger og strategier i perioden som kommer, fra 
Landsmøte 2023 til Landsmøte 2025. Det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen blir 
involvert i arbeidet, slik at det Ungdom og Fritid satser på i de neste to årene oppleves relevant og 
meningsfylt for hele organisasjonen.  
 
Forslag til ny strategisk plan bygger på arbeidet som dere i landsstyret gjorde med 
kunnskapsgrunnlaget på en workshop under forrige Landsstyremøte, i tillegg til prosesser som 
sentralstyret og sekretariatet har gjort både i forkant og i etterkant.  
 
Fylkesstyrene inviteres til å komme med sine innspill til forslaget til «Strategisk plan 2023-2025». 
Dette gjøres ved at:  
 

• Fylkesstyrene får ansvar for å organisere lokale prosesser for å gå igjennom forslag til 
strategisk plan og komme med innspill.  

• Innspillene sendes elektronisk inn via nettsidene til Ungdom og Fritid.  

• Frist for innsending av innspill fra fylkene er 1.12.2022 

• Sekretariatet og sentralstyret vil ta med innspillene med i sitt videre arbeid med strategisk 
plan før et endelig forslag legges frem på Landsmøtet 2023 som Landsmøtet stemmer over 
og vedtar.   

 
Forslag til strategisk plan 2023-2025 ligger vedlagt  

Landsstyret vedtar: 

 

 



VISJON
Forslag 1: Alle barn og unge skal oppleve en trygg fritidsklubb som gir 

engasjement og tilhørighet til nærmiljøet.

Forslag 2: Alle barn og ungdom skal ha tilgang til en attraktiv fritidsklubb der de 

kan medvirke og oppleve mestring.

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i 

kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende 

åpne møteplasser for ungdom i Norge.

FORMÅL



STRATEGISK HOVEDOMRÅDE: DELTAKELSE
POLITISK MÅL HOVEDMÅL

GI OSS LOV/ LOVFESTING

Tilgang og kvalitet og ressurser. 
Ikke la det bli hvilepute for kommunene.

REKRUTTERING

Ungdom fortsatt fokus. Viktig post pandemi. Både 
organisasjon og klubb. Gjenkjennbart for klubbene

Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4

FJERN BARRIER MØTEPLASSER JUNIOR DATAKULTUR

Kjønnsmangfold
Funksjonsnedsettelser
Holdningsarbeid
Lokaler

Møteplasser og aktivitet 
for ungdom
Ferieaktiviteter
Helsefremmende arbeid/ 
folkehelseperspaktiv

Egen satsing på 
juniorgruppa
UngData junior
Bygge bro fra junior til  
ungdom

Bygge bro mellom digitale 
og fysiske tilbud
Digitalt ungdomsarbeid



STRATEGISK HOVEDOMRÅDE INNOVASJON
POLITISK MÅL HOVEDMÅL

INNOVASJONSMIDLER

Sikre innovasjonsmidler
Opprettelse av nye tilbud 
Drift og styrking av eksisterende

INNOVATIVE FRITIDSKLUBBER

Fritidsklubb som innovativ og nyskapende arena 
Fremmer ungdoms fritidsinteresser og kulturuttrykk

Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4

LABORATORIER FOR 
MORGENDAGENS KLUBB

TILSTEDE DER DET SKJER NYSKAPING PROSJEKTMIDLER

Styrke laboratoriearbeidet 
Utprøving i praksis
Metodeutvikling

Innsamling data og 
trender
Mangfoldet av uttrykk, 
subkulturer
Medlemskontakt

Dele beste praksis
Løfte frem nye uttrykk 
tidlig
Hente inspirasjon fra 
andre land

Kompetanse 
søknadsarbeid og 
prosjektutvikling

Varig styrking av midler 
til datakultur og 
straksmidler



STRATEGISK HOVEDOMRÅDE KOMPETANSE
POLITISK MÅL HOVEDMÅL

FRITIDSKLUBBER MED KVALITET

Kvalitetskriterier for fritidsklubber 
Politisk vedtatt og forankret
Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid

MEDVIRKNING OG SAMSKAPING

Kompetanseleverandør ungdomsmedvirkning
Samskaping
Kultur- og sosialfaglig tilnærming

Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4
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SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 

Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-4 UoF mener 
Saksbehandler Landsstyret 

 
Forslag til vedtak 
Landsstyret vedtar prosess for å komme med innspill til nye «Ungdom og Fritid mener 2023-2025» 
som skal legges frem på landsmøtet 2023.   
 
Bakgrunn 
«Ungdom og Fritid mener» gir en tematisk oversikt over hva organisasjonen mener om ulike saker og 
temaer i en landsmøteperiode. Dokumentet er strukturert som et oppslagsverk og alle tema og 
saksområder som berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være inkludert. Det er viktig at teksten 
som står i dokumentet er formulert slik at teksten kan stå hele landsmøteperioden. Hvis nye temaer 
blir aktuelle i løpet av perioden da vil uttalelser vedtas av sentralstyret eller landsstyremøtet.  
 
«Ungdom og Fritid mener» skal nå revideres og oppdateres før en ny landsmøteperiode. Dette er 
fordi det kan være det er nye temaer som det nå vil være relevant å jobbe med for organisasjonen, 
eller noen tekster som har behov for oppdatering eller temaer som skal strykes i sin helhet.  
 
Fylkesstyrene inviteres til å komme med sine innspill til hva som bør endres i «Ungdom og Fritid 
mener» som tas med i arbeidet med å utarbeide et forslag til «Ungdom og Fritid mener» som legges 
frem på landsmøtet våren 2023. Dette gjøres ved at:  
 

• Fylkesstyrene får ansvar for å organisere lokale prosesser for å gå igjennom «Ungdom og 
Fritid mener» og komme med innspill.  

• Innspillene sendes elektronisk inn via nettsidene til Ungdom og Fritid.  

• Frist for innsending av innspill fra fylkene er 1.12.2022 

• Sekretariatet og sentralstyret vil ta med innspillene i sitt videre arbeid med «Ungdom og 
Fritid mener» før et endelig forslag legges frem på Landsmøtet 2023 som Landsmøtet 
stemmer over og vedtar.   

 
Ungdom og Fritid 2021-2023 mener ligger vedlagt. 

Landsstyret vedtar: 

 

 



 

Ungdom og Fritid mener:   
 
Dette dokumentet er strukturert som et oppslagsverk, og viser hva organisasjonen mener om ulike 
tema. Alle tema og saksområder som berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket. Nye 
temaer kan bli aktuelle i løpet av perioden. Nye uttalelser vedtas da av sentralstyret.  
 
Arbeidsliv 
Det er viktig at flest mulig kommer inn i arbeidslivet. I oktober 2020 stod totalt 13 728 personer 
mellom 19-24 år helt arbeidsledige og aldersgruppen 20-24år har gjennom hele pandemien hatt den 
høyeste ledighetsandelen av den totale arbeidsstyrken. Fritidsklubben gir ungdom viktig 
arbeidserfaring og arbeidslæring. Den kunnskapen og den uformelle kompetansen man får ved å 
delta i fritidsaktiviteter er kvalifiserende, og en anerkjennelse av denne kompetansen kan bidra til at 
flere kommer inn i arbeidslivet.  
  
Regjeringens ungdomspanel på tema lavinntekt pekte på at kommunene må jobbe aktivt for at 
ungdom får arbeidstrening. Vi mener at fritidsklubben bør pekes på som en aktuell arena, for 
eksempel ved å tilby sommerjobb til ungdom.  
 
Barnefattigdom 
111 000 barn og ungdom vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Ungdom og Fritid mener at 
dette er 111 000 for mange. Vi skal gjøre vårt for å gi alle barn og unge de samme mulighetene.  
Fritidsklubber skal være gratis, slik at alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn kan delta. 
Fritidsklubber fører ikke til at færre lever i fattigdom, men at alle barn og unge blir rike på 
opplevelser og får de samme mulighetene. Barn og unge er avhengig av trygge arenaer man kan 
tilbringe fritiden sin på. For de av oss som vokser opp i fattigdom kan tilknytningen til andre felleskap 
i samfunnet bli mindre. Der andre fritidsaktiviteter kanskje blir for dyrt, eller på andre måter ikke 
strekker til, kan fritidsklubber bli det tilbudet som gjør at også disse barna får en tilhørighet til det 
samme felleskapet som barn fra mer ressurssterke familier har.  
 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skole bør i større grad fokusere på 
ungdomsarbeid. Ungdomsarbeid er et eget fag, og kompetansen som elevene tilegner seg må 
oppdateres i takt med endringer i ungdomskulturen og i samfunnet. Ifølge Klubbundersøkelsen 2020 
er 61% av ungdomsarbeiderne som jobber i klubb utdannet i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Ungdom og Fritid mener at det også må tilbys relevante videreutdanninger for barne- og 
ungdomsarbeidere.  
 
Barnekonvensjonen 
Barnekonvensjonen er det viktigste dokumentet for en lovmessig forankring av fritidsklubber og 
ungdomshus. Barn og ungdom må bevisstgjøres sine rettigheter i samfunnet, og myndiggjøres til å bli 
aktive medborgere. Dette er en del av fritidsklubbenes samfunnsansvar. Ungdommens interesser må 
sikres gjennom å gi dem reell innflytelse, og klubbene må bistå ungdommene slik at de får sin 
stemme hørt.  
 
De mest relevante artiklene i vårt arbeid er: artikkel 12, alle barn har rett til å si sin mening og deres 
mening skal bli tatt på alvor, artikkel 31, alle barn har rett til hvile, lek og fritid, og til å delta i kunst og 
kulturliv. Vi mener fritidsklubben er en nøkkelarena for å kunne utøve disse rettighetene i praksis.  
 
I 2011 vedtok FN en tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen som gir barn rett til å klage på brudd på 
42 barnekonvensjonen. Norge har så langt ikke sluttet seg til denne. Ungdom og Fritid mener at 
Norge må slutte seg til barnekonvensjonens tilleggsprotokoll.   



 

Barneombudet  
Barneombudets arbeid med ungdom bør styrkes. Vi ønsker at Barneombudet i perioden skal 
fokusere på det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres i fritidsklubber, samt 
barnekonvensjonens artikkel 12 og artikkel 31. Vi vil også at ombudsposten skal hete Barne- og 
ungdomsombud. Som samfunn er det viktig at vi sikrer at alle barn føler at de blir sett og hørt. Rollen 
som barneombud har muligheten til å bidra til akkurat dette. Det er likevel ikke nok å ha på plass 
systemer som beskytter en hel gruppe, dersom ikke hele gruppa føler seg representert. Derfor er det 
viktig at denne ombudsposten inkluderer ungdom i navnet sitt.  
 
Datakultur og gaming 
Dataspill er den største fritidsinteressen blant ungdom i Norge. 96% av gutter og 76% av jenter i 
alderen 9-18 år spiller dataspill. Gaming er en kulturform som kan oppmuntre til kreativitet, 
nysgjerrighet, samarbeid, læring, språkutvikling og planlegging. Spill er både lek og meningsbærende 
innhold, hvor det er behov for kritisk refleksjon over innholdet og aktiviteten. Spill er ytringer og 
handlinger som inngår i en sosial, kulturell og politisk kontekst. Ungdom og Fritid mener at 
kommunene må legge til rette for fysiske møteplasser for datakultur som både er lavterskel og som 
ikke fremmer prestasjonskrav.  
 
Ungdom og Fritid har sammen med KANDU, Tverga og UKM Norge gjennomført prosjektet 
«Møteplass datakultur», hvor vi har sett på hva ungdom ønsker seg når det etableres ikke-
kommersielle møteplasser for datakultur. Rappporten konkluderer med 6 nasjonale tiltak for å sikre 
en bedre ramme for norsk dataungdom:  

1. Opprette tilskuddsordninger for etablering av gamingtilbud på samme måte som for lokale 
idrettsarenaer  

2. Opprette eller tilpasse nasjonale tilskuddsordninger for gamingutstyr,-aktivitet og -
arrangementer  

3. Styrke arenaene og aktørene som allerede jobber med ungdom og gaming, heller enn å 
etablere helt nye strukturer som bare fokuser på gaming alene  

4. Arrangere nasjonalt samtids-LAN i samarbeid med KANDU  

5. Undersøke muligheten for etablering av regionale gaming- og e-sportssentre. Sentrene bør 
både være for brukere, men også som kompetansesentra på gaming og e-sport i regionene. 
Sentrene bør ha fokus på hele gamingkulturen, fra hobby til proffspilling, streaming og 
spillutvikling.  

6. Styrke forskning og utvikling på feltet som fokuserer på hvordan vi kan styrke positive sider 
ved dataspillkulturen og redusere de negative. De positive effektene gaming og 
dataspillkultur har på sosial kompetanse og psykisk helse, bør undersøkes ytterligere.  

 
Digitalisering  
Barn og unge flytter mer av fritiden sin over på digitale plattformer. Vi mener at det offentlige har et 
ansvar for å øke kompetansen om forsvarlig bruk av internett og sosiale medier blant unge. Covid-19 
har vist at mange ungdom også mestrer en skolehverdag og fritidstilbud over digitale plattformer. 
Ungdom og Fritid etterspør forskning av hvordan en heldigital hverdag har påvirket barn og ungdom, 
og bruken av digitale plattformer. Den digitale kompetansen og utstyret blant ungdomsarbeiderne er 
også ujevnt fordelt og ungdomsarbeiderne etterspør mer kunnskap om hvordan de skal drive digitalt 
ungdomsarbeid. Vi mener at kommunene må styrke sin kompetanse på digitalt ungdomsarbeid og 
sørge for at alle ungdomsarbeidere har tilgang til nødvendig utstyr.  
 
Norske ungdommer har en god digital kompetanse sammenlignet med andre land (Digitale 
ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS-undersøkelsen, 2014). Når man spør ungdommene om  



 

hvor de har ervervet denne kompetansen svarer de imidlertid at det stort sett skjer alle andre steder 
enn på skolen. Ungdom og Fritid mener at ansvaret for digital kompetanse må ligge hos flere aktører 
i oppvekstfeltet, og at det må være tilgjengelige midler til å gjennomføre prosjekter knyttet til 
digitalisering.  
 
Diskriminering  
Vi har ingen toleranse for diskriminering i norske fritidsklubber. Vi mener at fritidsklubber virker 
forebyggende mot diskriminering, ved å fremme demokrati, menneskerettigheter, likestilling og 
mangfold. Det offentlige har et ansvar for å tilby åpne møteplasser og fritidsaktiviteter som alle kan 
være med på, uavhengig av bakgrunn. Fritidsklubbene er arenaer som fremmer forståelse for ulike 
ideer, og blir dermed en arena hvor man kan lære seg å respektere og forstå mennesker man er 
uenige med eller som er annerledes enn deg selv.  
 
Egenorganisert aktivitet  
Den egenorganiserte aktiviteten skjer på ungdommenes eget initiativ og premisser. Fritidsklubbene 
og ungdomshusene har en stor andel ungdom som driver med ulike former for egenorganisert 
aktivitet. Vi mener det må tilrettelegges slik at ungdom som søker seg til det egenorganiserte miljøer 
har anledning og arenaer tilrettelagt for dette.  
 
Ved å være passive på dette området risikerer vi at terskelen for de av oss som ikke har mulighet til å 
delta på organiserte fritidsaktiviteter, blir mye høyere enn nødvendig, også i uorganiserte aktiviteter.  
Det er avgjørende at vi også fanger opp disse menneskene og gir de en mulighet til å fylle fritiden sin 
med det de selv faktisk ønsker.  
 
Ungdom som driver med egenorganisert idrett og fysisk aktivitet bør ha samme tilgang til ressurser 
og finansiell støtte som den organiserte idretten. Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne kan være 
veiledere for ungdom som ønsker å drive med slik aktivitet. Derfor vil Ungdom og Fritid fortsette 
arbeidet med Tverga og øke støtteordningen «innovative aktivitetsarenaer».  
 
Ensomhet  
Sosialt samvær blant ungdom har de siste 20 årene gått ned med 26%, samtidig er det stadig flere 
ungdommer som etterspør sosiale møteplasser. Det er på høy tid å satse på fritidsklubbene. 
Klubbene bidrar til å bygge sosial kompetanse, tilhørighet og nettverk blant barn og unge, og har 
derfor en motvirkende kraft mot ensomhet.  
 
Politiske myndigheter må være bevisst konsekvensene av covid-19, og hvordan mange barn og unge 
kjente på en ny form for ensomhet. 
 
Europarådets anbefaling 
I mai 2017 kom Europarådet med sin anbefaling på ungdomsarbeid. Det anbefales at 
ungdomsarbeidet får en lovmessig forankring, at det utvikles et rammeverk for utdanning av 
ungdomsarbeidere, metoder for evaluering og politisk og økonomisk støtte. Ungdom og Fritid mener 
at anbefalingen må anerkjennes og implementeres av norske myndigheter. Det innebærer at man 
utvikler en plan for å gjennomføre anbefalingens tiltakspunkter.  
 
Flere europeiske land er godt i gang med implementeringen av anbefalingen. Østerrike har 
introdusert en kompetanseramme for ungdomsarbeid for å gjøre ungdomsarbeidernes kompetanse 
og kvalitetsstandarder synlige og sammenlignbare. Ungdomsarbeidere oppfordres til 
nettverksbygging, samarbeid, utvikling og gjensidig anerkjennelse av utdanning. Den finske 
regjeringen vedtok et nasjonalt ungdomsarbeid og ungdomspolitisk program (2017-19) 12. oktober 
2017. Programmet inneholder retningslinjer for å støtte ungdomsarbeid og relaterte 



 

aktiviteter, inkludert kriteriene for å være berettiget til statsstøtte til de nasjonale 
kompetansesentrene for ungdomsarbeid. Programmet viser også til de nasjonale målene for 
ungdomsaktiviteter i europeisk og internasjonal sammenheng.   
 
Øvrig arbeid med anbefalingen i de europeiske landene kan ses her.  
 
Folkehelse  
Bedre folkehelse sparer staten for store summer hvert år. Folkehelsemeldinga (2019) pekte på 
fritidsklubbene som spydspissen i det lokale forebyggende arbeidet. Ved å delta i fritidsaktiviteter 
sammen med andre som ungdomsarbeideren fasiliteter, opplever man mestring, mening og 
tilhørighet i ungdomstida. Dette er viktig for god folkehelse, og fritidsklubber er en viktig brikke i 
dette arbeidet. Ungdom og fritid mener at en kompetanseutvikling blant ungdomsarbeidere vil bidra 
til å styrke det lokale folkehelsearbeidet i kommunen. Program for folkehelse bør dermed fortsette.  
 
Fritidserklæringen  
Ungdom og Fritid har skrevet under på Fritidserklæringen. Den forplikter oss til å jobbe for at alle 
barn og unge skal få delta i minst en fritidsaktivitet sammen med andre. Fritidsklubbene treffer barn 
og unge som opplever barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Ungdom med svake sosiale 
relasjoner, ungdom fra lavinntektsfamilier og ungdom med minoritetsbakgrunn bruker 
fritidsklubbene, og finner på den måten en trygg fritidsarena de har tilgang til på lik linje med alle 151 
andre. En styrking av kommunale fritidsklubber og ungdomshus som en nasjonal struktur, er et godt 
virkemiddel for å realisere målet med fritidserklæringen.  
 
Fritidskortet  
Regjeringen har brukt 120 millioner kroner på pilotering av fritidskortet. Dette mener vi i 
utgangspunktet er et skritt i riktig retning mot at alle barn og unge skal få delta i en fritidsaktivitet 
med andre, men slik det fungerer nå ivaretas ikke barn og unge som ikke bruker organiserte 
fritidsaktiviteter godt nok av ordningen. Hvis regjeringen mener alvor med Fritidserklæringen sier det 
seg selv at en viss andel av totalsummen som øremerkes fritidskortet, bør gå til åpne møteplasser for 
ungdom. Videre er det også slik at de økonomiske barrierene ikke er de eneste relevante barrierene, 
det må også tas høyde for tilgang, transport, mangel på universell utforming og relevans i tilbudet. 
Det trengs en generell og helhetlig satsning på hele fritidsfeltet, inkludert fokus på utvidelse av 
tilbudet og økt kompetanse til ungdomsarbeiderne for at fritidskortet skal lykkes.  
 
Frivillighet 
Barne- og ungdomsfrivilligheten i fritidsklubber og ungdomshus er med på å bygge demokrati i 
lokalmiljøet, og den må løftes og styrkes frem som en sentral del av den nasjonale unge frivilligheten. 
Det foregår mye godt frivillig arbeid i kommunale fritidsklubber og ungdomshus. Dette er et positivt 
supplement til drift, men kan aldri erstatte faste ansatte. Kvaliteten i det profesjonelle 
ungdomsarbeidet ivaretas ved at det også er offentlig ansatte i kommunene.  
  
Inkludering  
Fritidsklubber og ungdomshus må være åpne og inkluderende. Sosialt og kulturelt mangfold er 
nøkkelen til å skape fritidsmiljøer for alle. Ved å være gratis og lavterskel, eliminerer man økonomi 
som barriere for deltakelse. Media og det offentlige har også et ansvar for å fremme et inkluderende 
samfunn og må bidra til å skape et nyansert bilde av ulike samfunnsgrupper, snarere enn å bidra til 
økt marginalisering.  
 
Kjønn og seksualitet  
Det er behov for et mangfoldig kjønnsbegrep i Norge, slik at alle opplever et inkluderende samfunn. 
Fritidsklubber skal være åpne og inkluderende uavhengig av kjønn og seksuell orientering.  



 

Ungdomsarbeidere skal møte ungdom med nysgjerrighet og refleksjon og på den måten være gode 
på normkritisk tenkning.  
 
Det er også viktig at det jobbes med økt kompetanse på området blant ansatte på fritidsklubber. Skal 
vi lykkes med å skape arenaer som føles tilgjengelige og åpne for alle er det viktig at man får 
tilstrekkelig med kunnskap om kjønn og seksualitet. For noen kan man oppleve toleranse og aksept 
på skole og andre arenaer, men generelt mindre kunnskap og kompetanse enn vi kanskje ønsker.  
 
Kommunereform 
Fra 2017 til og med 1.januar 2020 har det blitt gjennomført 47 kommunesammenslåingsprosesser i 
Norge. Ungdom og Fritid er opptatt av at sammenslåing av kommuner ikke må føre til en reduksjon i 
antall kommunale fritidsklubber og ungdomshus. Barn og ungdom skal ha tilgang til relevante og 
åpne møteplasser der de faktisk er, og bosted skal ikke avgjøre tilgangen til slike arenaer. Flere 
klubber har meldt om at de sammenslåtte kommunene mangler både planverk og forankring, og at 
tilbudet til barn og ungdom ikke har blitt prioritert.  
 
Kompetanse 
Det er på tide med et kompetanseløft for ungdomsarbeidere. For å styrke hele oppvekstsektoren må 
ikke ungdomsarbeideren glemmes når man innfører kompetansehevingstiltak. Ungdom og Fritid 
mener at det må etableres et utdanningsløp i ungdoms- og fritidspedagogikk. I tillegg bør Barne,- 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gis mandat til å godkjenne kurs for ungdomsarbeidere, og 
på den måten sertifisere ungdomsarbeidernes uformell kompetanse.  
 
Kroppspress  
Den sterke fokuseringen på usunne kroppsidealer som gjør seg gjeldende overfor stadig yngre 
aldersgrupper, gir grunn til bekymring. Både offentlige myndigheter, næringsliv, skole, idrett, 
fritidsklubber, foresatte og påvirkere har et ansvar når det gjelder å dempe kroppspress blant unge. 
Lovverket må styrkes og næringslivet må bli mer bevisst sitt etiske ansvar overfor barn og unge. 
Ungdom og Fritid ønsker merking av retusjert reklame.  
 
Lovfesting 
Fritidsklubber og ungdomshus er en av få kommunale tjenester som ikke er lovpålagt. Dette gjør ofte 
fritidsklubbene til salderingsposter på kommunebudsjettene. Ungdom og Fritid mener at man må 
lovfeste fritidsklubber på lik linje med kulturskoler og folkebibliotek. Dette må forankres i 
kulturloven. En lovfesting må definere retten til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og 
ressursbehovet. I tillegg bør den fastslå ungdoms rett til deltakelse og medvirkning.  
 
Mangfold  
Ungdomsbefolkningen er mangfoldig og det må gjenspeiles i fritidsklubbenes satsningsområder. Det 
er et mål at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt på fritidsklubbene. Fritidsklubbene er arenaer 
som fremmer forståelse for ulike ideer, og blir dermed en arena hvor man kan lære seg å respektere 
og forstå mennesker man er uenige med. Det er også viktig med en bred rekruttering av ansatte, slik 
at ungdomsarbeiderne representerer befolkningen på en god måte.  
 
Medvirkning  
Ungdomsmedvirkning er en av bærebjelkene i alle ledd av organisasjonen. Barn og unge har rett til 
deltakelse og medvirkning til egen fritid gjennom barnekonvensjonen. Dette krever at barn og unge 
gis den kompetansen og tilretteleggingen de trenger for å kunne medvirke. Medvirkning er 
fritidsklubbenes metodiske tilnærming.  
 



 

Mobbing  
Fritidsklubbene skal være mobbefrie soner. Ungdomsarbeidere skal aktivt jobbe med utfordringer 
knyttet til mobbing, spesielt på nett. Dette gjøres best i tverrfaglig dialog med resten av 
oppvekstfeltet i kommunen. Ungdom og Fritid bør ha en naturlig plass i nasjonale samarbeidsgrupper 
som for eksempel Partnerskap mot mobbing, og fritidsklubbene må inngå i tverrfaglige nettverk.  
 
Profesjonelt ungdomsarbeid  

I dag er kvalitetsforskjellene på ulike fritidsklubber sprikene, og dette går dessverre utover 

ungdommen. Kvalitet og forutsigbarhet i fritidsklubber og ungdomshus er et offentlig ansvar. Lokale 

føringer må sikre at de ansattes profesjonalitet og yrkesutøvelse ivaretas, og at det kreves politiattest 

av alle som skal jobbe med barn og unge.  

Psykisk helse 
En god psykisk helse er viktig for barn og unges utvikling og livskvalitet. Fritidsklubbene bygger 
mestring, mening og tilhørighet. De er også universalforebyggende tilbud til barn og unge med fokus 
på medvirkning. Dette bidrar til å bygge en god psykisk helse i ungdomsbefolkningen. 
Ungdomsarbeideren skal være en trygg voksenperson som tar den psykiske helsen til ungdommene 
på alvor og bidrar til opplysning og senker terskelen for å oppsøke hjelp.  
 
Rasisme  
Vi har ingen toleranse for rasisme. Ved å være inkluderende møteplasser som er åpne for alle og som 
aktivt jobber med å fremme toleranse, nestekjærlighet og mangfold bidrar klubbene til å rive ned 
fordommer og rasisme. Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne utfordrer rasistiske holdninger og 
bruker dialog som verktøy for sitt holdningsskapende arbeid, samtidig som man aktivt oppfordrer 
ungdommen til å jobbe imot rasisme.  
 
Regionreform  
Hvilket tilbud du har tilgang til skal ikke være avhengig av hvor du bor i regionen. For å øke 
kompetansen blant ungdomsarbeidere og sikre lik tilgang til fritidstilbud i hele regionen, mener vi at 
det også er fylkenes ansvar å prioritere kurs og kompetanseheving for ungdomsarbeidere. En ny 
ansvarsdeling mellom stat og fylke må sikre reelle medvirkningsmuligheter for ungdom.  
 
Retten til lek og fritid  
Flere og flere barn og unge vokser opp i vedvarende lavinntekt. Det at foreldre har lav inntekt, skal 
ikke berøve barn og unge muligheten til å delta i kunst og kulturliv, lek, hvile og fritid. Dette er en rett 
de har etter Barnekonvensjonens artikkel 31. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal få delta 
i fritidsaktiviteter med andre. Fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom 
treffer gruppen av barn og unge som lever i lavinntektsfamilier.  
 
Fritidsklubber må ses på som det offentliges sikring av barn og ungdoms rett til lek og fritid. Derfor 
må det satses på denne nasjonale strukturen.  
 
Rus  
Ungdom har rett på rusfrie kulturarenaer og fritidsklubbene jobber aktivt med rusforebygging. 
Fritidsklubbene må også samarbeide med politi, SLT og andre i det rusforebyggende arbeidet. 
Ungdom må selv få delta i dette arbeidet i lokalmiljøet og slik være med på å fremme en rusfri 
ungdomskultur.  
 
Ungdom må sikres god og rask helsehjelp, og det må komme på plass et mer omfattende hjelpetilbud 
som er kunnskapsbasert og som ser helheten bak unges rusbruk.  
 



 

Ungdom og Fritid mener at rusproblematikk bør utløse hjelp, og ikke straff. Straff er stigmatiserende 
og bidrar ikke til å løse problemet. Det er dessuten sånn at disse straffene treffer skeivt i samfunnet. 
Ungdommer som har foreldre med lav utdanning har sju ganger større risiko for å bli straffet for bruk 
av cannabis, til tross for at dobbelt så mange unge som har foreldre med høy utdanning bruker 
cannabis (Rusreformen, 2021). Straff kan påvirke ungdommers liv og fremtid i negativ retning 
generelt på grunn av stigma, og rent konkret i form av at det kan føre til at man mister muligheten til 
å ta enkelte valg senere 
 
Skole og utdanning  
Et tett samarbeid mellom skole og fritid gir god effekt. Barn og unge inntar ulike roller på disse 

arenaene og ved å være et samarbeidende oppvekstteam vil man kunne møte alle på en god måte. 

Ved å la ungdommer utfolde sin lærelyst på uformelle og selvstyrte arenaer kan de oppleve styrket 

mestringstro og lærelyst på skolen. Dette vil få ned tallet på elever som dropper ut av skolegangen. 

Dette tette samarbeidet må selvfølgelig ikke gå på bekostning av barn og unges opplevelse av 

fritidsklubbene som et sted uten press og prestasjonsjag. Skole og fritid skal utfylle hverandre, men 

ikke i for stor grad overlappe hverandre. På denne måten sikrer vi en variert og spennende hverdag 

for barn og unge.  

Ungdom og Fritid mener at fraværsgrensen i videregående må avskaffes og at det ikke innføres en ny 

fraværsgrense for ungdomsskolen. En slik fraværsgrense kan bidra til å forverre ungdommens syn på 

skolen. Vi mener at det trengs mer aktiv oppmuntring og mindre «straff-baserte» systemer.  

Stemmerett 

Aldersgrensen for allmenn stemmerett bør senkes til 16 år i Norge. Ungdom er storforbrukere av 

offentlige tjenester, og bør få muligheten til å påvirke hvem som skal bestemme over disse. Det er 

viktig at ungdom bevisstgjøres om at de har en reell påvirkningskraft på sin egen hverdag, og dermed 

får en direkte forståelse og verdsettelse for demokratiet. Fritidsklubbene kan med hjelp av 

medvirkning være en utmerket måte å introdusere barn og unge til dette.  

Tverrfaglighet  

Ungdomsarbeideren er en viktig ressurs i kommunens tverrfaglige samarbeid og må være en naturlig 

del av de tverrfaglige nettverkene. Det er en utfordring når fritidsklubbene blir offer for statlig 

silotenkning. Dette gjenspeiles i at fritidsklubbene er plassert under ulike virksomhetsområder i 

kommunene, noe som kan svekke det faglige – og politiske ansvaret for feltet. Derfor bør den enkelte 

kommune ha større fokus på tverrfagligheten klubbene representerer og benytte seg av dette. 

Uformell og ikke-formell læring 

Ungdom som er tilknyttet fritidsklubber og ungdomshus tilegner seg ofte stor uformell kompetanse 

innen blant annet organisasjonsarbeid, ledelse, kunst, teknikk med mer. Det bør utvikles et eget 

system for validering av ikke-formell læring som må sees i sammenheng med formell læring. Dette 

kan bidra til at flere barn og unge opplever at fritiden sin ikke bare er morsom, men også meningsfull.  

Ungdomskriminalitet 

Fritidsklubber virker kriminalitetsforebyggende ved å gi rom for medvirkning og inkludering av unge 

med svært ulik bakgrunn. Dette er arenaer som bidrar til å redusere sosial ulikhet, og de gir tilgang på 

møteplasser som får unge vekk fra negative miljøer.  

Ungdomsstraff har gjentatte tanger vist seg å ikke være så effektivt, og er en måte å fremmedgjøre 

ungdommene fra samfunnet på, og forverre deres syn på samfunnet som helhet og promoterer 

utenforskap. Ungdom og Fritid tror på hjelp, ikke straff.  



 

Ungdomskultur  

Ungdomskulturen er mangfoldig og nyskapende, og det må gis rom for en bredde i ungdommens 

kulturtilbud og kulturaktiviteter. Ungdom må få lov til å utvikle sin egen kultur i det offentlige rom på 

egne premisser. Fritidsklubbene er møteplasser som legger til rette for at ungdom selv får utvikle sitt 

eget innhold innenfor trygge rammer. Ungdom har også rett til kvalitet i kulturtilbudet sitt, både som 

utøver, arrangør og tilskuer. Alle ungdommer skal ha lik tilgang til kulturell læring og utfoldelse 

uavhengig av bakgrunn.  

Ungdomstiden 

Ungdom er en viktig ressurs for samfunnet. Ungdomstidens egenverdi må anerkjennes på lik linje 

med barndommen og voksentida. Dette må gjenspeiles i måten man organiserer offentlig sektor 

lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Utenforskap 

Når ikke alle har lik mulighet til å delta i fritidsaktiviteter oppstår det sosial ulikhet og et skille mellom 

de som blir rike og de som blir fattige på opplevelser. Gratis tilbud som er åpne for alle, og som gir 

barn og unge gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer bidrar til følelsen av fellesskap. 

Fritidsklubbene er slike tilbud og ved å aktivt jobbe med holdningsskapende arbeid bidrar de til 

forebygging av ensomhet, marginalisering, ekstremisme og radikalisering.  

Ungdomsdemokrati 

Fritidsklubbene er arenaer som gir barn og unge sosial kompetanse og demokratisk forståelse. 

Kommunen må tilrettelegge for at ungdomsmedvirkning lokalt settes i et demokratisk rammeverk 

som sikrer at alle får mulighet til å si sine meninger og bli hørt. Ved å delta i fritidsklubb får flere barn 

og unge tilgang til demokratiet. Fritidsklubbene bidrar på den måten til å bygge aktive 

samfunnsborgere.  

Fritidsklubber tar utgangspunkt i direkte – eller deltakende demokrati hvor barn og ungdom 

beslutter direkte i enkeltsaker. Dette i motsetning til den andre hovedtypen demokratisk styresett, 

representativt demokrati, der det velges eller utpekes representanter som beslutter i enkeltsaker.  

Ifølge kommuneloven skal alle kommuner ha et ungdomsråd. Ungdom og Fritid mener at det er viktig 

at ungdomsrådene ikke bare rekrutterer medlemmer fra elevrådene, men at man også rekrutterer 

medlemmer fra fritidsklubber, ungdomshus og andre fritidstilbud for å sikre representativitet. 

Ungdom og Fritid mener det er viktig at kommunen tar ungdomsrådet på alvor og at rådet får jobbe 

med saker de anser som relevante for ungdomsbefolkningen i kommunen, for å sikre reell, bred og 

åpen medvirkning.  

 

 



 
 

 
SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 

Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-5 Organisasjonserklæring 
Saksbehandler Landsstyret 

 

Forslag til vedtak  

Landsstyret vedtar prosess for å komme med innspill til den nye organisasjonserklæringen som skal 

legges frem på landsmøtet 2023.    

Bakgrunn  

Organisasjonserklæringen er et overordnet dokument som beskriver organisasjonens hensikt og som 

skal gi de tillitsvalgte en forventning om hva det vil innebære å være tillitsvalgt i organisasjonen.  

 

I arbeidet inn mot Landsmøte har en arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret jobbet med dagens 

organisasjonserklæring og det har blitt bestemt at denne skal erstattes av et helhetlig 

endringsforslag til ny organisasjonserklæring.   

 

Fylkesstyrene inviteres til å komme med sine innspill til hva som bør endres i 

organisasjonserklæringen. Disse innspillene tas med i arbeidet med å utarbeide et nytt forslag som 

legges frem på landsmøtet våren 2023.  
 

Dette gjøres ved at:   
  

• Fylkesstyrene får ansvar for å organisere lokale prosesser for komme med innspill til hva en 

organisasjonserklæring bør inneholde.   

• Innspillene sendes elektronisk inn via nettsidene til Ungdom og Fritid.   

• Frist for innsending av innspill fra fylkene er 1.12.2022  

• Sekretariatet og sentralstyret vil ta med innspillene med i sitt videre arbeid med 

organisasjonserklæringen før et endelig forslag legges frem på landsmøtet 2023 som 

Landsmøtet stemmer over og vedtar.   

Landsstyret vedtar: 

 

 

Styringsdokumentene er organisasjonens viktigste papirer. De bestemmer hva organisasjonen 

står for og hvordan den skal driftes. Dersom du ønsker å påvirke hva Ungdom og Fritid jobber 

mot så er det viktig å foreslå endringer og gi innspill. 



 
 

 
SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 

Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-6 Lover 
Saksbehandler Landsstyret 

 
 

Forslag til vedtak: 

Landsstyret tar saken til orientering og kommer med innspill til revidering av lovene. Sentralstyret 

tar innspillene med i behandling av endelig forslag til Landsmøte 2023. 

Bakgrunn:  

På Landsmøtet 5.-7. mai 2023 skal vi behandle lovene for Ungdom og Fritid. Sentralstyret er i gang 

med å jobbe frem et endringsforslag som skal sendes ut med sakspapirene til Landsmøtet. Vi vil 

gjerne presentere arbeidet som er gjort så langt og inviterer til innspill fra landsstyret. 

Dette gjøres ved at:   
 

• Fylkesstyrene får ansvar for å organisere lokale prosesser for komme med innspill til hva en 

organisasjonserklæring bør inneholde.   

• Innspillene sendes elektronisk inn via nettsidene til Ungdom og Fritid.   

• Frist for innsending av innspill fra fylkene er 1.12.2022  

• Sekretariatet og sentralstyret vil ta med innspillene med i sitt videre arbeid med 

organisasjonserklæringen før et endelig forslag legges frem på landsmøtet 2023 som 

Landsmøtet stemmer over og vedtar. 

 

  Utkast til endringer lover ligger vedlagt.  

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

Styringsdokumentene er organisasjonens viktigste papirer. De bestemmer hva organisasjonen 

står for og hvordan den skal driftes. Dersom du ønsker å påvirke hva Ungdom og Fritid jobber 

mot så er det viktig å foreslå endringer og gi innspill. 



Paragraf Opprinnelig paragraf Forslag Kommentar 
4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter 

demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, 
ansatte og frivillige velger å søke om 
medlemskap. 

Et tiltak kan søke medlemskap etter 
demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, 
ansatte og/eller frivillige velger å søke om 
medlemskap. 

Vi er usikre på om 4.2 er i tråd med realiteten, da det 
gjerne er kommunen eller ledelsen på klubben som 
avgjør om det skal søkes medlemskap. Foreslår derfor 
endring. 
 

4.3 Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil 
være kollektive medlemmer i Ungdom og 
Fritid, og medlemstiltaket vil utgjøre 
Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets 
demokratisk valgte organ er lokallagsstyre 
i Ungdom og Fritid. 

Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil være 
kollektive er medlemmer i Ungdom og Fritid, 
og medlemstiltaket vil utgjøre Ungdom og 
Fritids lokallag. Tiltakets demokratisk valgte 
organ er lokallagsstyre i Ungdom og Fritid. 
 

Klubben/kommunen klubben befinner seg i betaler 
kontingent for å være medlem i Ungdom og Fritid. 
Derfor syns vi det er utydelig hva som menes med at 
brukere, ansatte og frivillige er kollektive medlemmer. 
Styret kan se på om det gir mening å endre dette 
avsnittet. 
 

4.5 Ungdom og Fritid har tre 
medlemskategorier: Medlemmer, 
observatørmedlemmer og assosierte 
medlemmer. Medlemmer gis fulle 
rettigheter, mens observatørmedlemmer 
og assosierte medlemmer har begrensende 
rettigheter. 
 

 
Innspillet tas til diskusjon. 
 

Vi har ingen assosierte medlemmer per i dag, og har 
ikke gjort stort for å promotere dette siden det ble 
lagt til på Landsting i 2019. Formålet har vært at 
organisasjoner og lignende kan bli assosierte 
medlemmer, dersom de ønsker tettere tilkobling til 
oss.  
 
Vi lurer på vi skal beholde denne medlemskategorien, 
eller fjerne det fra vedtektene. Dersom det skal 
beholdes bør vi gå noen runder for å få en forståelse 
av hva hensikten er, og hvilke rettigheter assosierte 
medlemmer skal ha. 
 

4.6 De tiltakene som søker om medlemskap i 
Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende 
krav: […] 

• Tiltaket må være åpent for alle, 
ikke bare spesielle grupper. 

 

De tiltakene som søker om medlemskap i 
Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende 
krav: […] 

• Tiltaket må være åpent for alle, ikke 
bare spesielle grupper. 

• Det kan gjøres unntak for 
tiltak som retter seg mot barn 

I dag har vi medlemsklubber som for eksempel bare 
retter seg mot barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne. Dersom vi skulle fulgt disse 
vedtektene, ville disse klubbene blitt ekskludert fra å 
være medlem hos oss.  
 



og unge med nedsatt 
funksjonsevne. 

 

Vi ønsker å legge til underpunkt om unntak for enkelte 
tiltak.  

8.5 Kun kandidater som er nominert av 
fylkesleddene eller av valgkomiteen er 
valgbare som sentrale tillitsvalgte.  
 
Kandidater må nomineres til valgkomiteen 
minst to måneder før Landsmøtet. 
 

Kun kandidater som er nominert av 
fylkesleddene eller av valgkomiteen er 
valgbare som sentrale tillitsvalgte. 
Ungdom og Fritids medlemmer, fylkesledd, 
valgkomiteer og tillitsvalgte kan nominere 
kandidater til sentrale verv. Kandidatene skal 
være forespurt og ha sagt seg villige. 
 
Kandidater må nomineres til valgkomiteen 
minst to måneder før Landsmøtet for å bli 
vurdert av valgkomiteen. 
 
Personer med forslagsrett kan foreslå 
alternative kandidater (benkeforslag). Møtets 
forretningsorden setter rammene for slike 
forslag. 
 

Denne oppleves som udemokratisk dersom det bare 
er fylkesleddene som skal kunne nominere til sentrale 
verv. Sentralstyret representerer hele organisasjonen, 
derfor burde det være åpent for hele organisasjonen å 
nominere til sentrale verv.  
 
En konkret utfordring med dagens vedtekt er at 
fylkene våre per dags dato har varierende grad av 
selvstendighet og aktivitetsnivå. I fylker som ikke 
fungerer optimalt, vil det kunne være en ekstra 
barriere for rekruttering og nominering av kandidater. 
 
I tillegg står det ingenting om benkeforslag i dagens 
lover. Det foreslås å legge til dette, men at rammene 
settes i forretningsorden. Sentralstyret foreslår at man 
i forretningsorden ber om at benkeforslag gis til 
ordstyrer kvelden før valg.  
 

Tillegg 
§8.5 

 Sentralstyret innstiller kandidater til den 
sentrale valgkomité til det første 
landsstyremøtet etter Landsmøtet. 

Valgkomiteen bør ikke innstille seg selv. Det foreslås 
at sentralstyret innstiller på valgkomiteen til 
landsstyremøte etter Landsmøte.  

 
14.4 Kontrollkomiteen skal:  

• Føre tilsyn med regnskapsførselen og 
forvaltningen av Ungdom og Fritids midler. 
• Føre kontroll med at sentralstyret 
arbeider i henhold til lovene og vedtak 
fattet av Landsmøtet.  

Kontrollkomiteen skal:  
• Føre tilsyn med regnskapsførselen og 
forvaltningen av Ungdom og Fritids midler.  
• Føre kontroll med at sentralstyret arbeider i 
henhold til lovene og vedtak fattet av 
Landsmøtet.  

Lovene regulerer ikke hvem som skal innstille 
årsregnskap til landsstyremøtet. Det er 
kontrollkomitéen som ifølge vedtektene innstiller til 
Landsmøtet, så det foreslås at det legges til at de også 
innstiller til landsstyremøtet. 



• Etter hvert møte avgi rapport til 
sentralstyret.  
• Rapportere organisasjonens drift for de 
to siste årene til Landsmøtet.  
• Innstille til Landsmøtet om godkjenning 
av Ungdom og Fritids regnskaper for de to 
siste årene.  
• Utarbeide arbeidsplan for 
kontrollkomiteens virksomhet 

• Etter hvert møte avgi rapport til 
sentralstyret.  
• Rapportere organisasjonens drift for de to 
siste årene til Landsmøtet.  
• Innstille til Landsmøtet om godkjenning av 
Ungdom og Fritids regnskaper for de to siste 
årene.  
• Innstille til landsstyremøtet om vedtak av 
Ungdom og Fritids regnskap for foregående 
år. 
• Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens 
virksomhet 
 

Tillegg 
§14 

 14.6 Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett 
på sentralstyrets møter. 
 

Dette praktiseres i dag, men er ikke nevnt i lovene. Vi 
foreslår derfor at det legges til. 

19.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og 
Fritids sekretariat senest to måneder før 
Landsmøtet og sendes fylkesleddene 
senest to uker før møtet. 
 

Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids 
sekretariat senest to en måneder før 
Landsmøtet og sendes fylkesleddene senest to 
uker før møtet. 
 
NB: Se i sammenheng med endringsforslag i 
§21.5. 

Foreslår å endre fra to måneder til en måned, samt 
etablere en praksis hvor vi ikke avholder Landsmøte 
for tidlig i april. Dette er fordi det fører til tidsklemme 
for fylkene: 
Dersom fylkesårsmøtet først er gjennomført 28. 
februar, risikerer de følgende situasjon: 1. februar er 
frist for endringsforslag til lover, 28. februar er 
fylkesårsmøtet (hvor det kan komme ytterligere 
innspill), 1. april er Landsmøte. 
 

21.2 Et fylkesledd består av alle medlemstiltak 
innenfor fylkets geografiske område. 
Ungdom og Fritids fylkesledd følger den 
nasjonale fylkesinndelingen. 
 

Formuleringen i dagens vedtekter blir 
stående, men det legges til en setning om at 
fylkesleddene kan søke unntak. 
 
Dette søkes om av fylkesstyret og innvilges 
eller avslås av sentralstyret. 
 

I lys av at flere av fylkene som ble slått sammen i 2020 
har søkt om skilsmisse, er dette punktet noe styret må 
se nærmere på. Skal vi fortsette å følge den nasjonale 
fylkesinndelingen, også etter oppløsingen av fylker 
som ble slått sammen, eller skal vi fortsette med 
dagens fylkesinndeling?  
 



Hvis vi velger å følge nasjonal fylkesinndeling vil det bli 
flere fylkesledd å følge opp, noen fylker vil være små 
og har få klubber, noe som vil gjøre arbeidet med å 
sørge for bærekraft i fylkesleddene enda mer 
utfordrende.  
 

21.5 Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen 
av februar hvert år. Fylkesårsmøtet 
innkalles med én måneds varsel. 

Tre forslag: 

• Beholde dagens lov. 

• Innen utgangen av mars hvert år. 

• Innen 15. mars hvert år. 
 
NB: Se i sammenheng med endringsforslag i 
§19.2 
 

Sekretariatet opplever at to måneder er kort tid for å 
få gjennomført alle fylkesårsmøtene. Med en ekstra 
måned får fylkesleddene bedre tid til å forberede seg, 
noe som vil kunne heve kvaliteten på møtene.  
 
Samtidig vil en endring av loven føre til at vi må ha 
Landsmøte tidligst mai for å få fristene til å gå opp.  

21.8 Til fylkesårsmøtet kan hvert tiltak stille 
med to delegater (to stemmer), hvorav en 
ungdomsdelegat og en voksendelegat. 

Til fylkesårsmøtet kan hvert tiltak stille med to 
delegater (to stemmer), hvorav en 
ungdomsdelegat og en voksendelegat. I tillegg 
kan det inviteres observatører og gjester, der 
rettigheter vedtas av det enkelte 
fylkesårsmøtet i henhold til forretningsorden. 
 

Vi foreslår at observatører legges til i lovformuleringen 
over. På den måten blir det enda tydeligere at 
klubbene kan invitere med seg observatører, som vil gi 
disse kjennskap til fylkesstyrene, uten å måtte 
forplikte seg i første omgang.  

21.9 Fylkesårsmøtet skal behandle: 
• Fylkesstyrets beretning 
• Regnskap fra foregående år 
• Budsjett 
• Valg av fylkesstyre og valgkomité 
• Saker fylkesstyret fremmer 
• Innkomne saker 

Fylkesårsmøtet skal behandle: 
• Fylkesstyrets beretning 
• Regnskap fra foregående år 
• Budsjett 
• Valg av fylkesstyre og valgkomité 
• Valg av delegater til Landsmøte (annethvert 
år) 
• Saker fylkesstyret fremmer 
• Innkomne saker 

Her bør det legges til at fylkesårsmøter velger 
delegater til Landsmøtet annethvert år, slik at det ikke 
blir glemt. Tidligere var det fylkesstyret som valgte 
delegater, derfor er ikke dette en vedtekt nå. 
 

21.10 Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt 
av fylkesårsmøtet, som skal ha en 
sammensetning av: 

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av 
fylkesårsmøtet, som skal ha en 
sammensetning av: 

 



• Leder 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (ungdom) 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (voksen) 
 
I fylker der minimumskravet til 
styresammensetning ikke oppnås kan det 
åpnes for at å ha færre medlemmer har 
funksjonen som interimstyre (midlertidig 
styre). Fylkesårsmøtet stemmer frem sitt 
interimstyre. 
 

• Leder 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (ungdom) 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (voksen) 
 
I fylker der minimumskravet til 
styresammensetning ikke oppnås kan det 
åpnes for at å ha færre medlemmer har 
funksjonen som interimstyre (midlertidig 
styre). Fylkesårsmøtet stemmer frem sitt 
interimstyre. 
 

21.16 Fylkesmidler kan søkes om etter at referat 
fra fylkesårsmøtet og regnskap er sendt 
Ungdom og Fritids sekretariat. 
 

Fylkesmidler kan søkes om etter at referat fra 
forrige fylkesårsmøte og regnskap fra 
foregående år er sendt Ungdom og Fritids 
sekretariat. Fylkesmidler gjelder for 
inneværende regnskapsår. 

Det er en utfordring at fylkesleddene ikke kan søke 
fylkesmidler før de har gjennomført fylkesårsmøter. 
Det betyr for eksempel at dersom de ikke søker midler 
i 2022 for å gjennomføre fylkesårsmøte i 2023 får de 
ikke søkt i 2023 for de må først ha gjennomført 
fylkesårsmøte.  
 
Samtidig er målet med paragrafen å sørge for at alle 
fylkeslagene gjennomfører fylkesårsmøte før de kan 
søke midler. 

22.2 Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. Landsstyret innkalles med fire seks ukers 
varsel. 
 

 

22.6 Landsstyret består av: 
• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, 
tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke 
stemmerett på egen beretning og 
regnskap). 

Landsstyret består av: 
• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, 
tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke 
stemmerett på egen beretning og regnskap). 
• En voksen- og en ungdomsrepresentant fra 
hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og 
nestleder. 

 



• En voksen- og en ungdomsrepresentant 
fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og 
nestleder. 
• I tillegg møter generalsekretær og en 
ansattrepresentant med tale- og 
forslagsrett. 
• I tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det 
enkelte landsstyret i henhold til 
forretningsorden. 
 

• En representant fra den sentrale 
kontrollkomiteen, med tale- og forslagsrett. 
• En representant fra den sentrale 
valgkomiteen, med tale- og forslagsrett. 
• I tillegg møter generalsekretær og en 
ansattrepresentant med tale- og forslagsrett. 
• I tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 
landsstyret i henhold til forretningsorden. 
 

22.9 Landsstyret skal behandle:  
• Saker sentralstyret fremmer eller saker 
25 % av fylkesleddene krever behandlet.  
• Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved 
behov.  
 
Samt følgende saker i årene mellom 
Landsmøtene:  
• Revidert regnskap fra foregående år  
• Nye uttalelser  
• Sentralstyrets beretning fra foregående 
år  
Beretninger fra komiteer og utvalg 

Landsstyret skal behandle:  
• Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % 
av fylkesleddene krever behandlet.  
• Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved 
behov.  
 
Samt følgende saker i årene mellom 
Landsmøtene:  
• Revidert regnskap fra foregående år  
• Nye uttalelser  
• Sentralstyrets beretning fra foregående år  
• Kontrollkomiteens beretning 
• Beretninger fra komiteer og utvalg 
 

 

Tillegg  23 Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak 
 
23.1 Landsstyret vedtar etiske retningslinjer 
for organisasjonen. Etiske retningslinjer skal 
opp til årlig behandling i landsstyret. 
 
23.2 Dersom medlemmer eller tillitsvalgte 
bryter de etiske retningslinjene, kan det 

I dag er det UoFs etiske retningslinjer som sier hva 
som kan skje ved brudd på retningslinjene. Det er 
sentralstyret som hittil har vedtatt de etiske 
retningslinjene, men vi foreslår nå å flytte ansvaret til 
landsstyret.  
 
Vi foreslår at lovene bør si noe om: 

• Hvem som vedtar de etiske retningslinjene 



medføre ulike sanksjoner etter vurdering av 
bl.a. alvorlighetsgrad. Mindre brudd kan 
sanksjoneres med muntlig eller skriftlig 
advarsel, utestengelse fra arrangementer eller 
oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige 
brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller 
eksklusjon. 
 
23.3 Generalsekretær, styreleder og 
kontrollkomiteens leder har myndighet til å 
fatte vedtak om disiplinærvedtak. Vedtak kan 
ankes til sentralstyret. 

• At man kan få sanksjoner ved brudd på 
retningslinjene 

• Hvem som vedtar sanksjonene 
 
De etiske retningslinjene kan utdype hva dette 
innebærer etc. 
 
I dagens etiske retningslinjer står det at det er 
«Generalsekretær, styreleder eller kontrollkomiteens 
leder» som har myndighet til å fatte vedtak. Dette gir 
mye makt til én person, så det foreslås at det legges 
inn i lovene at det er en gruppe med flere personer 
som kan gjøre slike vedtak. 
 

 



 
 

 
SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 

Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-7 Arbeidsgruppe innspill 

landsstyret 
Saksbehandler Landsstyret 

 
Forslag til vedtak 
Landsstyret tar innspillene fra sentralstyrets arbeidsgruppe til orientering 
 
Bakgrunn 
Landsstyret hadde en runde på møtet i april, der alle fylkesstyrer kom med innspill og spørsmål til 
organisasjonen. Sentralstyret har med en arbeidsgruppe sett på innspillene og besvart disse. De 
fleste av innspillene vil svares opp her og noen av innspillene sendes til sekretariatet for videre 
arbeid. Innspill fra Oslo besvares ikke fordi den tas opp i egen sak.  
 
Vedlegg 

- 1. Innspillsrunde fra fylkene (Landsstyremøtet i april) 
- 2. Referat Sentralstyrets arbeidsgruppemøte 

 
 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 



Landsstyremøte 2022 - Innspillsrunde fra fylkesstyrene  
 

Dato: 2. april 2022 

Tid: Kl. 11.45-12.45 

Sted: Møterom Oslo, Thon Hotel Arena Lillestrøm  

 

Hva trenger fylkesstyrene fra sekretariat og sentralstyre for å fungere best mulig? 

1. Troms og Finnmark 

- Tilgang til søknadsportalen der man betaler for å være med. Der kan også organisasjoner bli 

medlem.  

- Søkbar klubboversikt for å få oversikt over alle klubbene, og hva de driver med av aktiviteter 

og når i et stort fylke. Det vil gjøre samarbeid og kartlegging enklere. Her kunne det vært en 

ressursbank med oversikt over ansatte og deres kompetanse slik at man kan bruke hverandre 

og skape et nettverk.  

- Kurspakke til fylkesstyret med oversikt over hva de skal gjøre og hvordan. Godt tilpasset til 

ungdommer.  

- Markere fritidsklubbenes dag. Kan sende pakker til alle sammen.  

- Kommer til å trenge bistand i fylkesdeling av Troms og Finnmark.  

- Vi må huske på å sette fokus på junior, ikke bare ungdom. Større fokus og satsning i møter og 

workshops.  

2. Trøndelag 

- Usikre på hvordan de skal løse utfordringen med at Hesten flytter. Forslag er at ungdommene 

holder fysiske møter med bistand fra Hesten og UoF sentralt på hva som skal gjøres. Ønsker 

bistand.  

- Tre stykker fra gamle Sør-Trøndelag. De ønske rå rekruttere midt- og nord også, og har behov 

for hjelp.  

3. Nordland 

- Støtter forslaget om tilgang på søknadsportal og oversikt over medlemsklubber og hvem som 

driver med hva.  

- Ønsker hjelp til å skaffe penger til fysiske møter, men bor langt unna hverandre og da koster 

et møte 50 000 kr.  

- Utfordring for ungdommene med digitalt arbeid, og de ønsker å bli kjent og trygge slik at 

ungdommene sier det de ønsker og si, og ikke det som er forventet. Ønsker å ha fire møter i 

året til 200 000 kr og trenger hjelp til å finne et sted der de kan søke om midler.  

- Hjelp til å registrere seg til Brønnøysundregisteret slik at ungdommene skal slippe å legge ut, 

men ha et felles kort.  

o Saksopplysninger fra André: ungfritid har en egen søknadsordning og man kan gå i 

direkte kontakt med fylket for driftsstøtte. Bruk Berg Hansen gjennom UoF.  

o Morten: de som ikke har sendt utlegg sender dem til uka og får en bruker hos UoF per 

fylkeslag i Berg Hansen.  

4. Møre og Romsdal 

- Trenger hjelp med engasjement i fylkeslaget. De har fem medlemmer, men ønsker flere fra 

andre steder i fylket. Plan er at de skal nå alle klubbene og få dem til å sende info om sin klubb 

og dele dette på sin instagram-konto. 



- 30. april er det fritidsklubbenes dag. Da oppfordrer de alle til å delta og at sentralstyret hjelper 

dem å skape engasjement.  

o Saksopplysning fra Morten: Møre og Romsdal er det fylket med færrest klubber, 21. 

5. Vestland 

- Opplever digitale møter som en utfordring. Ønsker fysiske to møter, ett per halvår. De ønsker 

å møtes i Bergen. De ønsker en separasjon av Vestland i Vestland nord og sør som UKM. Tenke 

det da hadde vært lettere å skape engasjement. Reise fra en kant til en annen kan ta 13 timer. 

Da kan de øke styremedlemmer fra fem og opp. Styret skal ringe alle klubbene for å prøve å 

inkludere flere medlemmer.  

- Ønsker hjelp på å finne gode løsninger og på hvordan de skal drive godt styrearbeid.  

- Ungdom ønsker at vi skal bistå i å gjøre det lettere å sette i gang arrangementer i Vestland.  

o Saksopplysning fra André: så lenge dere opprettholder et sentralt styre i fylket og har 

ulike arbeidsgrupper inn der.  

o Styreleder oppfordrer dem til å sende inn en søknad slik at dette kan tas opp på neste 

landsstyremøte.  

6. Rogaland 

- Største utfordring er at styreleder var alene, men nå er det 11 styremedlemmer og de ser 

positivt på å igangsette arbeid. Synes allikevel at det er vanskelig å engasjere mennesker 

utover kommunene som allerede er representert i styret.  

- Utfordrende med reise.  

- Skulle ønske at de fikk en mappe med innhold til hvordan de skal jobbe med gode erfaringer 

slik at de kan jobbe mer effektivt.  

- Støtter mye av det som er sagt.  

o Styreleder i fylket opplyste om hvordan ungdommene bisto i å lage handlingsplan – 

arbeidet var organisert som en klubbkveld.  

7. Agder 

- Fylkesledd, fylkeslag og fylkesstyre: innspill om å kalle det samme ting?  

- Ønske om at det opprettes en felles side for utveksling av ideer mellom fylkeslagene for å spare 

arbeidsressurser.  

- Trenger at UoF sentralt oppfordrer til at medlemsklubber bruker fylkesledd. 

- Trenger forsikring for deltakere når de reiser og på arrangementer. 

- Ønsker å få oversikt over hva klubbene i kommunen søker om midler til for å få kontaktinfo og 

for å kartlegge deres behov. 

- Hvordan skal man forholde seg til de som ikke er fullverdige medlemmer i UoF.  

o Saksopplysning: vi har tre medlemskategorier: assosiert, observatør og fullverdig. Det 

kommer en sak om medlemskriterier på landsstyremøtet.  

- Ønsker å lansere fylkesledd som høringsinstans i lokale saker.  

- Tid er knappest ressurs: tips bør deles. 

- Fylkesstyret har lyst på merch. Finnes det en avtale med noen som produserer dette? Ønsker 

at vi lager en avtale, evt. at vi sender ut noe vi har.  

- De hadde 7-8 deltakere på fylkesstyremøtet. Problem er at de ikke har kontakten til 

ungdommen. Knut ønsker å ringe rundt å ta kontakt.  

8. Innlandet 

- De er i styret representanter fra fire klubber, men har problem med stor avstand. Ønsker 

midler til fysiske møter et par ganger i året over en helg.  

- På sist fylkesmøte møtte medlemmene i styret opp, men trenger hjelp til å komme i kontakt 

med andre.  

- Ønske om midler til gratis mat på møter.  



- Hadde vært interessant å få vite hvorfor ulike klubber ikke kommer? Tid, mangel på 

informasjon etc.  

- Ønske å synliggjøre for kommuner at det kan være en ressurs, og at det å være en aktiv 

deltaker i UoF bør prioriteres.  

9. Oslo 

- Har hatt flere møter for å bygge relasjoner og å skape trygghet digitalt og fysisk på ulike 

klubber.  

- Ønsker at det skjer en endring på gjennomføring av fylkesårsmøter for at flere skal kunne delta. 

Lav deltakelse grunnet få ressurser i klubbene. UoF Oslo ønsker at landsstyret kan gjennomføre 

møter som sikrer demokrati. Har to forslag de vil legge fram til diskusjon: 1) digital fremlegging 

av de lovpålagte sakene med tidsbegrenset mulighet til å stemme som har vært mulig i 

borettslag etc. med tilrettelegging av andre kulturinnslag og andre arrangementer ellers, eller 

2) mange oppgir at de allerede deltar på landskonferansen og arbeidsgivere sier at de ikke kan 

frigi mer ressurser til dette. Forslag er at fylkesårsmøter er definert som regionale treff, ikke 

landstreff.  

10. Viken 

- Ønsker å bli delt opp i lokallag fordi lokalt engasjement er lettere enn det regionale. 

- Ønsker tettere oppfølging fordi de føler at de har tatt over et synkende skip. Trenger å vite hva 

de skal gjøre fremover. De gjør det de får beskjed om.  

11. Vestfold og Telemark  

- Har ikke kommet ordentlig i gang, men deler innspillene til de andre. Synes et er vanskelig å 

skape engasjement.  

- De skal gjennomføre et nyvalg snart til leder.  

- Fylket skal deles opp. Savner at ungdommene styrer fylkesstyret.  

 

 

 



Arbeidsgruppemøte – innspill fra Landsstyret 
En arbeidsgruppe fra sentralstyret har jobbet med innspill fra fylkesstyrene. Innspillene ble gitt på 

Landsstyremøtet 2. april i Lillestrøm.  

Arbeidsgruppa møttes 7. oktober 2022.  

Deltakere: 
Trine, Tommy, Karina 

Frafall: 
Emil, Dilara 

Gjest: 
Morten Fredriksen, organisasjonskonsulent. 

Morten presenterte innspillene fra fylkene og svarte på spørsmål, før arbeidsgruppa diskuterte og 

svarte opp punktene.  

INNSPILL 

1 Troms og Finnmark 

Tilgang til Søknadsportalen 
Arbeidsgruppa har tolket dette til å omhandle Tilskuddsportalen. https://www.tilskuddsportalen.no/ 

Sekretariatet sjekker opp om vi kan ha en overordnet bruker, eventuelt en for hvert fylkesstyre.  

Søkbar klubboversikt 
Løsning 1 – Kan de få tilgang slik som sentralstyreleder, der det sperres, så de bare får tilgang til sitt 

fylke? 

Løsning 2 – Utvikle egen funksjon, ligger i planer. Sekretariatet sjekker status. Det er per nå ingen 

økonomi til utvikling. 

Løsning 3 (dagens løsning) – be sekretariat om oppdaterte kontaktlister. 

Innspillet sendes til ansvarlig for utvikling av Min Side  

Kurspakke til fylkesstyret 
Sekretariatet har laget en tiltaksplan, der kompetansepakker til fylkesstyrene er en del av tiltakene.  

Dette er i dag praksis med tillitsvalgtsamling vår og høst. Det er også utviklet nettsider på 

ungdomogfritid.no som kontinuerlig oppdateres.  

Vi burde jobbe med å prøve å få opp fylkessekretærer, ansatt i hvert fylke. Dette er en løs tråd som 

er vanskelig å svare på nå. Vestfold og Telemark jobber med dette, som en pilot nå.   

Innspillet sendes til prosjektleder Ung Skaperarena som får ansvar for å kvalitetssikre at innholdet er 

ungdomsvennlig.  

Markere Fritidsklubbens dag 
Vi bør gjøre en jobb med å koble Fritidsklubbens dag 2023- markering i forhold til Jubileum 70 år.  

https://www.tilskuddsportalen.no/
https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/
https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/


Nettsider – Kan vi ha en pakke medlemmer og fylkesstyrer kan laste ned. Maler og forslag til 
aktiviteter, så kan man laste ned det de selv trenger. Slik som Verdensdagen For Psykisk Helse - 
Eksempel https://www.verdensdagen.no/materiell 
 
Innspillet sendes til kommunikasjon og arbeidsgruppe jubileum.  

Fylkesinndeling 
Lovendring foreslått av sentralstyret. Se egen sak. 

Lovendringsforslagene vil jobbes med fra nå og frem mot Landsmøte i mai 2023. Fylkeslag, 

sentralstyre og medlemsklubber kan gi endringsforslag til disse. 

Fokus på junior 
Arbeidsgruppa opplever at dette er i ferd med å ivaretas i dag.  

2 Trøndelag 

Styreleder flytter 
Suppleringsvalg gjennomføres.  

Rekruttering Midt/Nord 
Valgkomiteen får oversendt innspillet om bred rekruttering. Karina fra sentralstyret kan gjerne kobles 

på fylkesstyret.  

3 Nordland 

Søknadsportal 
Se Troms og Finnmark over. 

Hjelp til å skaffe penger til fysiske møter 
Se punkt over ang. Søknadsportal. 

Aktiv ungdom – vi har i dag pågående samarbeid, som utforskes videre. Aktiv ungdom kan muligens 

tilby finansiering til arrangementer, dersom de kan vise frem ordninger og tilby kurs. 

Fylkeslaget oppfordres til å søke fylkesmidler fra Ungdom og Fritid.  

Fylkeslagene anbefales å søke eksterne midler, fra for eksempel fylkeskommunen.  

Utfordring med digitale møter 
Sentralstyret forstår godt denne utfordringen, og støtter opp om at man prøver å gjennomføre 

fysiske møter for å sikre bedre samarbeid og ungdomsmedvirkning. 

Hjelp til å registrere i Brønnøysund 
Organisasjonskonsulent kan bidra med veiledning til de fylkesleddene der dette er aktuelt.  

 

4 Møre og Romsdal 
Hjelp til å engasjere klubber i fylket. Det bør sees på mulighet for å ansette sekretær. 

 

5 Vestland 

Ønsker å dele opp i nord og sør 
Se lovendringsforslag fra sentralstyret. 

https://www.verdensdagen.no/materiell


Lovendringsforslagene vil jobbes med fra nå og frem mot Landsmøte i mai 2023. Fylkeslag, 

sentralstyre og medlemsklubber kan gi endringsforslag til disse. 

 

6 Rogaland 

Ønsker å ha en tydelig bestilling på hva de skal gjøre.  
Organisasjonskonsulent informerte om at dette er bedre ivaretatt med prosesser mot Landsmøte.  

Fylkene vil inviteres til å gi innspill til diverse dokumenter og prosesser som definerer UoF som 

organisasjon.  

På Landsstyremøtet 29. oktober vil det presenteres hvordan man kan gi innspill, samt lanseres en 

landingsside der man kan lese info og gi innspill mot endelig vedtak på Landsmøte i mai.  

Mappe med innhold til hvordan jobb 
Det sjekkes opp hva slags teknisk løsning som kan dekke behovet og ikke koster for mye.  

7 Agder  

Ønske om felles side for utveksling av ideer og ressurser 
En av de tillitsvalgte utfordres til å starte nettverket via feks Facebook, der alle tillitsvalgte inviteres.  

Bør ha fylkesstyrene og valgkomitéer i fylkene som målgruppe, men sentralstyret, komitéer og 

sekretariat kan/bør også inviteres inn. 

Trenger at Sentralt oppfordrer på at medlemsklubber skal bruke fylkeslagene.  
Innspillet deles med Kommunikasjon.  

Ønsker innsikt i hva kommunene søker midler til?  
Innspillet sendes til ansvarlig Frifond, for å høre hva som er mulig. Det er per i dag mulig å hente ut 

statistikk på fylkene, se under.  

Frifond-statistikk 2021 

Kategori 

Antall 

 Søknader 

Sum 

 Søknader 

Antall 

 Innvilget 

Sum 

 Innvilget 

Aktivitet og 

utstyr 

386 7477260,- 368 6950880,- 

Aktivitet     

Utstyr     

Prosjekt 61 2071530,- 51 1364000,- 

Workshop for 

ungdom 

26 505448,- 26 480334,- 

Samarbeid 24 683616,- 19 530970,- 

Datakultur 

prosjekt 

    

Totalt 497 10737854,- 464 9326184,- 



  

  

  

Fylke 

Antall 

 Søknader 

Sum 

 Søknader 

Antall 

 Innvilget 

Unike 

 Klubber 

Prosentand

el 

 søkt 

Sum 

 Innvilget 

Agder 45 952928,- 43 35 61 844000,- 

Innlandet 30 680360,- 30 20 50 597868,- 

Møre og 

Romsdal 

16 329488,- 15 11 52 320000,- 

Nordland 28 604290,- 26 22 49 481794,- 

Oslo 46 1104177,- 43 32 48 916290,- 

Rogaland 57 1255300,- 54 38 73 1104758,- 

Troms og 

Finnmark 

25 514417,- 24 19 38 509378,- 

Trøndelag 51 1066978,- 49 37 67 1002092,- 

Vestfold og 

Telemark 

35 742729,- 31 23 61 596724,- 

Vestland 40 831000,- 37 32 49 730504,- 

Viken 124 2656187,- 112 82 52 2222776,- 

Totalt 497 10737854,- 464 351 54 9326184,- 

 

 

Forsikring 
Ikke aktuelt per nå. Dette er for kostbart, per i dag. Hverken styreleder eller resten av sentralstyret er 

dekket av forsikringsordninger hos UoF. 

Hvordan forholde seg til medlemmer som ikke er fullverdige medlemmer 
Ref. § 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 i Ungdom og Fritids lover 

Ungdom og Fritid har tre medlemskategorier:  

Medlemmer, observatørmedlemmer og assosierte medlemmer.  

Medlemmer gis fulle rettigheter, mens observatørmedlemmer og assosierte medlemmer har 

begrensende rettigheter. 

…  

https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/lover/


Observatørmedlemmer og assosierte medlemmer har tilgang til kurs, konferanser og de fleste 

medlemsfordeler, men har ikke anledning til å ha verv eller sende delegater til fylkesårsmøter, 

Landsmøte etc. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i Ungdom og Fritid. 

Fylkesstyrene står fritt til å invitere observasjonsmedlemmer til fylkesårsmøtene. Fylkesårsmøtet 

bestemmer hvilke rettigheter deltakere på møtet har. 

Lansere fylkeslag som høringsinstans 
Dette ønskes velkommen. Bare å gjøre.  

8 Innlandet 

Avstand er et problem - ønsker midler 
Se punkt over ang. Søknadsportal. 

Aktiv ungdom – vi har i dag pågående samarbeid, som utforskes videre. Aktiv ungdom kan muligens 

tilby finansiering til arrangementer, dersom de kan vise frem ordninger og tilby kurs. 

Fylkeslaget oppfordres til å søke fylkesmidler fra Ungdom og Fritid.  

Fylkeslagene anbefales å søke eksterne midler, fra for eksempel fylkeskommunen. 

Trenger hjelp til å rekruttere 
Be gjerne om veiledning fra organisasjonskonsulent og sekretariatet. 

Ønsker gratis mat 
Fylkeslagene må gjerne bruke fylkesmidler til dette.  

Ønsker å vite hvorfor klubbene ikke deltar 
Innspillet deles med ansvarlig for spørreundersøkelser i UoF. 

Ønsker å synliggjøre ovenfor kommunen 
Fylkesstyret bør jobbe med å i første omgang gjøre seg synlige overfor kommunen til de aktuelle 

fylkesstyremedlemmene. Be gjerne sekretariat og samfunnskontakt om tips. 

9 Oslo 

Ønsker endring på gjennomføring av fylkesårsmøter 
Er i egen sak.  

10 Viken  

Ønsker å deles opp i lokallag 
Lovendring foreslått av sentralstyret. Se egen sak. 

Lovendringsforslagene vil jobbes med fra nå og frem mot Landsmøte i mai 2023. Fylkeslag, 

sentralstyre og medlemsklubber kan gi endringsforslag til disse. 

Ønsker tettere oppfølging 
Innspillet tas med i videre arbeid. 

11 Vestfold og Telemark 

Nyvalg leder 
Valg er gjennomført og ny leder ønskes velkommen, Linus Aune.  

Tidligere leder, Tor Øystein Gravdal, er med styret videre. Vi takker for flott innsats!         



 
 

SAKSPAPIR – LANDSSTYREMØTE 2022 
Møtedato 29. oktober 2022  
Saksnummer og navn 22-2-8 Oppfølging av saker fra 

Landsstyret 
Saksbehandler Landsstyret 

 
Forslag til vedtak 
Landsstyret tar saken til orientering 
 
Bakgrunn 
UoF Oslo spilte inn saker til Landsstyret i april, som igjen ble sendt til sentralstyret for videre 
behandling. UoF Nordland støttet saken.  
 
Saken handlet om  

A. Fylkesårsmøter – Digital framlegging av de lovpålagte sakene 
B. Fylkesårsmøtene som en del av regionale treff i stedet for et landstreff 

 
Sentralstyret har vedtatt  
Sentralstyret presiserer at det ikke er noe som hindrer fylkesleddene i å gjennomføre innkommende 
forslag. Sentralstyret ønsker å videreføre landskonferansen som i dag, men at fylkesleddene bør 
gjøre fylkesårsmøtene mer relevante.  
 
Sentralstyret mener det er åpning for forslaget i dagens vedtekter, men at sentralstyret kan komme 
med en anbefaling. Vurdere om man kan lage gode løsninger for at klubbene kan inkluderes i 
arbeidet med sakene i forkant av fylkesårsmøtene, men at vedtakene gjøres på fylkesårsmøtene. 
Pass på at man ikke skaper mer arbeid for fylkesstyrene.  
 
Sentralstyret ønsker å videreføre landskonferansen i den formen den er i dag og at fylkesleddene 

bør styrke sine fylkesårsmøter til mindre regionale fylkeskonferanser. Det kan vurderes at 

fylkesårsmøtene arrangeres annethvert år, i så fall bør fylkene sende inn vedtektsendringer til 

Landsmøtet. Fylkene bør også se på mulighetene for å samarbeide med andre fylkesaktører som 

Norsk kulturskoleråd, NOKU, UKM om å lage felles konferanser der fylkesårsmøtene gjøres som en 

liten del av felles konferanse. Fylker som ligger nært hverandre kan vurdere å samarbeide om 

regionale konferanser.  

Vedlegg 
- 1. Opprinnelig sak sendt inn fra UoF Oslo 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

 



Innkommende sak Landsstyret 
 
Mottatt via nettskjema 2.3.2022 
 

Hvem representerer 
du?: 

Oslo 

Tittel på sak: Forarbeid for endring av vedtektene angående gjennomføring av fylkesmøter 

Bakgrunn: Vi vil at flest mulig får mulighet til å bli hørt, vi ønsker å gjøre det lettest mulig 
for flest mulig å delta, slik at vi som fylkesstyrer blir i stand til å være reelle 
representanter for medlemsklubbene. Sånn er det på mange måter ikke i dag 
med svært lav deltakelse sammenlikna med potensialet. Medlemsklubbene i 
Oslo gir tilbakemelding om at det er svært vanskelig å prioritere et slikt 
arrangement på grunn av få ressurser (både fysisk og digitalt). Mange ønsker 
å delta, men står mellom valget å holde åpent eller stenge for å delta på 
fylkesårsmøtet. Dette krever vedtektsendring på et landsmøte og landsstyret 
har ikke myndighet til å bestemme dette, men UoF Oslo ønsker at landsstyret 
skal se på to forslag med mål om igangsetting av vedtektsendring. Vi er åpen 
for flere idéer fra andre fylker.  

1. Digital framlegging av de lovpålagte sakene med tidsbegrenset mulighet til 
å stemme slik borettslag har gjennomfør generalsamlinger under corona. 
Dette vil medlemsklubbene kunne gjennomføre med klubbråd i sin åpningstid 
gjennomføring og krever ingen ekstra innsats i en allerede pressa hverdag. Vi 
arrangerer gjerne et treff i forbindelse med dette med kulturelle i nnslag, 
mulighet for klubbene til å møtes osv. men håper en slik modell vil kunne føre 
til et arrangement som i større grad frister til deltakelse og som gir mer enn 
det tar. 

2. Mange oppgir at de allerede deltar på landskonferansen og at arbeidsgiver 
ikke har mulighet til å frigi mer arbeidstid til arrangementer i regi av Ungdom 
og Fritid. For å unngå at vi konkurrerer med hverandre om de samme 
deltakerne kan fylkesårsmøtene i framtida arrangeres som en del av regionale 
treff i stedet for et landstreff.  

Forslag til vedtak: Landsstyret skal innstille et forslag til vedtektsendring for landsmøtet i 2023. 

Beskriv kort hvordan 
du ønsker saken 
behandlet: 

Dette er en sak som kan kreve flere behandlinger, vi ønsker først og fremst å 
skape en debatt og få fram gode forslag til hvordan vi kan gjennomføre 
fylkesårsmøter/sikre fylkesdemokratiet på en måte som sikrer reell mulighet 
til deltakelse fra medlemsklubbenes side.  

Ved forslag fra 
fylkeslag, hvilke 
fylkeslag er med på 
forslaget?: 

UoF Oslo 

Ditt navn (Fornavn og 
Etternavn): 

Lina Maria Karlsen 

Klubb: Tveitaklubben 

Epost: oslo@ungdomogfritid.no 

Er du ungdom eller 
voksen?: 

Voksen 

 

mailto:oslo@ungdomogfritid.no
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