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Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

21-1 Konstituering 
Sentralstyret 

  

 

 
 

 

A. Valg av ordstyrere og referenter 
 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Ordstyrere: Steffen Mio Kristiansen 
Referenter: Hanna Huseklepp og Sara Belkilani 
 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

B. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Deltakerliste og delegatfordeling godkjennes. 
 

Delegat er en person som er valgt for å representere en gruppe i en organisasjon. Dette kan for 

eksempel være en ungdom eller voksen som representerer et fylke. 

Første sak er konstituering. Det handler om å ta valg om ting som ikke er fastsatt og som er 

lurt at demokratiet er med på å bestemme.  

Ordstyrer er en som leder et møte. Ordstyrerne holder orden på hvem som skal snakke, passer 

på at Landsmøte holder tidsplan, kommer gjennom alle sakene og sørger rett og slett for at 

møtet går riktig for seg. Referent fører protokoll, altså skriver referenten ned hva som ble sagt 

og bestemt på møtet, og sørger for at alle forslag og vedtak blir skrevet riktig. Vedtak er alle 

valgene som blir bestemt på møtet. 



Bakgrunn 
I henhold til lovene har delegatene ulike rettigheter rundt stemme-, tale- og forslagsrett. 
Sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap, men har ellers stemme-, tale- og 
forslagsrett. Representanter fra valgkomité og kontrollkomité har tale- og forslagsrett. Utvalg 
oppnevnt av sentralstyret har tale- og forslagsrett, og sekretariatet har talerett. I tillegg kan 
observatører og gjester tildeles rettigheter gjennom vedtak i det enkelte Landsmøte i henhold til 
forretningsorden. Sentralstyret legger frem forslag til deltakerliste med delegatfordeling på møtet. 
 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 
C. Godkjenning av innkalling 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Innkallingen for Landsmøte 2021 godkjennes. 
 

 
Bakgrunn 
I henhold til lovene skal møtet kalles inn med tre måneders varsel. Første innkallingen ble sendt ut til 
alle klubbene 14. januar 2021. Innkallingen ble også sendt som en påminnelse til alle fylkesleddene 
per e-post 11. Mars 2021. Landsmøte er dermed innkalt innen fristen satt i lovene.  
 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

 
D. Godkjenning av saksliste 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Sakslisten for Landsmøte 2021 godkjennes. 

 
 

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

Innkalling er en invitasjon som blir sendt på forhånd av et møte. 



Bakgrunn 
Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på Landsmøte. Grunnen til at sakene skal 
sendes inn på forhånd og stå i disse papirene er at alle skal ha mulighet til å behandle sakene i 
fylkesleddet før møtet. Under punktet uttalelser, kan deltakerne komme med forslag under 
behandlingen av sakslisten.  
 
 
SAKSLISTE LANDSMØTE 2021 

1. Konstituering 
2. Beretninger 

a. Sentralstyrets beretning 
b. Kontrollkomiteens beretning 
c. Valgkomiteens beretning 

3. Regnskap  
4. Fastsetting av kontingent  
5. Endringer av lovene 
6. Strategisk plan  
7. Ungdom og Fritid mener (politisk plattform) 
8. UoFs ungdomskampanje 2021-2023 
9. Uttalelser (resolusjoner) 
10. Organisasjonserklæring 
11. Innkomne saker 
12. Valg 

 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

 
E. Godkjenning av dagsorden 
  

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Dagsorden for Landsmøte 2021 godkjennes. 
 
Bakgrunn 
Det kan hende vi må justere dagsorden underveis når vi ser hvordan sakene forløper, men dette 
krever Landsmøtets godkjenning. 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden er en timeplan og sikrer at møtet kommer gjennom alle sakene i sakslista. 



Forslag til dagsorden Landsmøte 2021: 

 
LØRDAG 17. april  

  

1100 1130 Velkommen og bli kjent 

1130 1200 Kurs: “How to Landsmøte” 

1200 1215 Pause 

1215 1230 Formell møtestart 

1230 1245 Konstituering 

1245 1255 Valgkomiteens beretning og innstilling 

1255 1305 Kontrollkomiteens beretning 

1305 1315 Eksempel fra fylkesledd 

1315 1400 Lunsj 

1400 1430 Styrets beretning 

1430 1445 Regnskap 

1445 1450 Medlemskontingent 

1450 1500 Eksempel fylkesledd 

1500 1515 Pause 

1515 
1545 

1545 
1600 

Sentralstyrets forslag til styringsdokumenter 
UoFs ungdomskampanje 2021-2023 

1600 1615 Praktisk info og evaluering av dagen 

1615 1700 Delegatmøter fylkesvis  

1800  Frist endringsforslag  
   

SØNDAG 18. april   

1000 1030 Redaksjonskomiteens innstillinger 

1030 1200 Vedtak: 
  Beretninger 

  Regnskap 
  Endring av lover 
  Strategisk plan 

1200 1245 Lunsj 

  Ungdom og Fritid mener 
UoFs ungdomskampanje 2021-2023 

    Uttalelser 

  Organisasjonserklæring 

    Innkomne saker 

1330 1345 Pause 

1345 1430 Valg 

1430 1500 Evaluering og avslutning 
 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

F. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 

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

har ansvar for avstemning ved valg. 



Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forslag til protokollunderskrivere og tellekorps utpekes av Landsmøte. 
 
Bakgrunn 
Landsmøte 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. 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

 
G. Valg av redaksjonskomité 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forslag til redaksjonskomité utpekes av Landsmøte. 
 
Bakgrunn 
Vi må ha en redaksjonskomité på Landsmøte som gjennomgår alle forslagene, ser dem opp imot 
hverandre, systematiserer dem og innstiller på hvilke som skal vedtas og hvilke som ikke skal vedtas. 
 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

H. Godkjenning av forretningsorden 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forretningsorden for Landsmøte 2021 godkjennes. 
 
 
Forretningsorden  

1.               Åpne møter, lukking av møter  

Redaksjonskomité får ansvar i å behandle store saker på Landsmøte, siden det kan komme 

inn mange endringsforslag. 

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

hvilke rettigheter. 



 Under plenumsdebatter og vedtak er Landsmøte åpent for pressen og andre inviterte. Dersom ¼ av 
de stemmeberettigede krever det kan Landsmøte på særskilte punkter vedta å lukke plenumsmøter 
for:  

• Pressen, og/eller  

• Gjester, og/eller  

• Observatører  

• Redaksjonskomiteer og andre grupper er lukket for pressen.  

• I prinsippet er redaksjonskomiteer og andre grupper åpne for gjester og/eller observatører. 
Komiteene og gruppene kan med simpelt flertall vedta å lukke forhandlingene på særskilte 
punkter.  

2.               Deltakernes rettigheter på Landsmøte  

2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har:  

• Fire delegater (minst én voksen og minst to ungdom) fra hvert fylkesledd i Ungdom og Fritid, 
samt sentralstyret. Sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap.  

2.2 Møte-, tale- og forslagsrett har:  

• Observatører fra fylkesleddene  

• Kontrollkomiteens medlemmer  

• Valgkomiteens medlemmer  

3.               Møteplikt og talerett har:  

• Ansatte i sekretariatet  

2.4 Gjester og observatører:  

• Deltakelsesformen for gjester og innbudte observatører bestemmes av Landsmøte etter 
innstilling fra sentralstyret.  

         Avstemninger  

• Alle forslag – unntatt til forretningsorden – skal leveres skriftlig til møteleder gjennom Go 
Plenum.  

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 gjennom GoPlenum. Resultatet av avstemningen deles digitalt til møtets 
deltakere. 

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.  

Landsmøte 2021 vedtar: 
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Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

21-2 Beretninger 
Sentralstyret 

 

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 

• Sentralstyrets beretning tas til orientering. 

• Kontrollkomiteens beretning tas til orientering. 

• Valgkomiteens beretning tas til orientering. 
 
Bakgrunn 
Landsmøtet er Ungdom og Fritids høyeste organ, og skal derfor vedta beretningene. Det legges nå 
frem beretning fra kontrollkomiteen, valgkomiteen og fra sentralstyret for foregående periode. 
 
A. Sentralstyrets beretning 

 
Sentralstyret gjennomgår beretningen. Beretningen sier noe om hva sentralstyret har arbeidet med i 
de to siste årene. Her er status på de tingene som ble vedtatt av forrige Landsting som 
arbeidsoppgaver (finnes i strategisk plan). Her kan det være ting som er utelatt, eller noe som 
fylkesleddene ønsker skal være med. Da kan man foreslå tillegg. 
 
Beretningene for 2019 og 2020 ligger vedlagt. 
 
 
B. Kontrollkomiteens beretning 
 
Kontrollkomiteen er valgt av forrige Landsting, og i vedtektene står det: 
 
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. 

• 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. 
 
Kontrollkomiteens beretning ligger vedlagt.  
 

 

 

 



C. Valgkomiteens beretning 
 
Valgkomiteen er valgt av forrige Landsting, og i vedtektene står det: 
 
15.5 Valgkomiteen skal: 
 

• Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og fylkesledd. 

• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang. 

• Følge opp alle innsendte forslag fra fylkesledd og klubber. 

• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Landsmøtet. 
 

Valgkomiteens beretning ligger vedlagt. 

 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

 



 

Kontrollkomitéens beretning 2019-2021 

I lovene for Ungdom og Fritid heter det: 

§14 Kontrollkomité 

14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer.  

14.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen. Leder for kontrollkomiteen kan maks sitte 

tre 

 perioder, totalt seks år. 

14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er 

 beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

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. 

• 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. 

14.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personer de møtte ønske til sine møter.  

Ungdom og Fritids kontrollkomité ble valgt på Landstinget 2019 og består av: 

Knut Remi Heimvik  Leder   Voksen 

Anne Marie Lund  Medlem Voksen 

Bjørnar Grande  Medlem  Voksen 

Tom Andreas Kristensen Medlem Voksen  

Anne Kari Ullensvang  Medlem Voksen 

 

Kontrollkomitéen har ikke gjennomgått årsregnskap for 2019 og 2020, da dette ikke var klart da 

beretningen ble skrevet.   

Kontrollkomitéens kontroll av sentralstyret 

Kontrollkomiteen har også gjennomgått protokollene fra styremøtene til Sentralstyret. 

Komiteen har følgende generelle bemerkninger til protokollene for perioden:  

• Det er tilfeller der deler av saksutredningene, og hvem i styret som mener hva og støtter 

hvem, skrives inn i protokollen. Det oppfordres til at det er forslag til oppfølging, forslag 

til vedtak og faktiske vedtak som protokollføres for ryddigst mulig protokoller.  

 



• Antall personer med stemmerett i møtet bør skrives inn i protokollen.  

 

• Personalsaker som b-sak bør det føres i egen b-protokoll.  

 

Kontrollkomiteen har følgende bemerkninger til vedtakene til sentralstyret for perioden:  

• Sentralstyre har gitt nestleders stemmerett til varamedlemmene. Styreleder og 

nestlederne velges separat med egne ansvarsområder og varamedlemmer kan ikke 

overta styreleder eller nestleders stemmerett. Nestleder kan overta styreleders 

dobbeltstemme ved styreleders forfall.  

 

• Det ble gjort vedtak om å sette ny ungdomsrepresentant inn i Arbeidsutvalget (AU). AU 

sin sammensetning reguleres av lovenes § 13.1 Arbeidsutvalget, og AU velges av 

Landsmøtet. Det er ikke mulig for sentralstyret å overstyre landsmøtets vedtak ved å 

sette inn nye medlemmer. 

 

Kontrollkomitéen har følgende generelle bemerkninger til sakspapirene til sentralstyret:  

Det har vært en høy saksmengde for sentralstyret den siste perioden. Dette viser høyt 

aktivitetsnivå i organisasjonen som er bra. Det kan likevel vurderes bedre hvorvidt alle sakene 

er nødvendig å ta opp i sentralstyret. Det har spesielt kommet tilbakemeldinger om høy 

saksmengde i starten av koronapandemien hvor man burde vurdert og utsatt de tyngste sakene 

dersom det var mulig.  

Sentralstyret har gjort et godt og grundig arbeid i perioden og landet flere store og viktige saker. 

 

Kontrollkomitéens eget arbeid 

Kontrollkomiteen har ikke klart å finne møtedager som passet for alle medlemmene i komiteen, 

dette på grunn av arbeidsforhold o.l. men det er blitt diskutert over mail, telefon og Messenger. 

Kontrollkomiteen hadde et lengre møte 8. februar 2021 der vi diskuterte følgende: 

• Tolkning av vedtektenes bestemmelser om beslutningsdyktighet. §12.1 fastslår at 

sentralstyret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er tilstede på møtet. 

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Vedtektene sier ikke noe om at 50 % av 

ungdom og voksen må være tilstede for at sentralstyret skal være beslutningsdyktig.  

AU ba kontrollkomiteen om å vurdere dette, og om man bør vedtektsfeste 50 % 

tilstedeværelse av ungdomsrepresentanter og voksenrepresentanter for at men skal ha 

beslutningsdyktighet.  

 

• AU ba kontrollkomiteen om å vurdere om dette også skulle gjelde for arbeidsutvalget, og 

man kan ha presedens om at AU er beslutningsdyktig med halvparten av medlemmene 

tilstede.  

 

• AU ba kontrollkomiteen om å vurdere vedtektsendring knyttet til mulighet for 

sentralstyret å konstituere seg selv dersom ved senere tidspunkt igjen kommer i en 

situasjon der leder eller nestleder trekker seg.  

 



• Vedtektene sier heller ikke noe om hvordan man formelt sett kan trekke seg fra verv, 

eller søke permisjon. AU ba kontrollkomiteen vurdere om det er behov for at dette skal 

stå i vedtektene. Kontrollkomiteen vurderte det til at det ikke trengs egne paragrafer i 

vedtektene om det er anledning til å trekke seg fra verv da dette er dekket gjennom 

grunnleggende organisasjonsfrihet i Norge. 

 

• Styrehonorar og representasjonshonorarer. 

Kontrollkomiteen har deltatt på følgende Sentralstyremøter: 

• Sentralstyremøte 14. – 16. juni 2019 deltok Knut Remi Heimvik 

• Sentralstyremøte 1. – 3. november 2019 deltok Knut Remi Heimvik 

• Sentralstyremøte 31. januar – 2. februar 2020 deltok Knut Remi Heimvik, Bjørnar 

Grande og Anne Kari Ullensvang 

• Sentralstyremøte 23. – 24. mai 2020 deltok Knut Remi Heimvik 

• Sentralstyremøte 12. – 14. februar 2021 deltok Anne Marie Lund deler av fredag og 

lørdag, hele søndagen.   

• Sentralstyremøte 19-21. mars 2021 deltok Anne Marie Lund på søndagen. 

 

 

Knut Remi Heimvik  Anne Marie Lund  Tom Andreas Kristensen 

Leder    Medlem   Medlem 

 

Bjørnar Grande  Anne Kari Ullensvang 

Medlem   Medlem 



VALGKOMITEENS BERETNING UNGDOM OG FRITID 

Valgkomiteen består i utgangspunktet av 5 medlemmer, men i årets prosess frem mot dette 
Landsmøtet har kun 3 representanter vært aktive. De gjenværende 3 har likevel jobbet jevnt og trutt 
med flere møter i perioden september 2020- mars 2021. Vi har hatt samtaler med alle sittende 
representanter i alle utvalg, vi har deltatt på stiftelsesmøter i fylkene, vært innom noen styremøter 
og avholdt mange egne møter med lange og gode diskusjoner. Vi har fått inn mange nominasjoner på 
mange flinke folk til flere ulike posisjoner i styret.  
 
I år er alle kandidater og representantenes sammensetning i styret og komiteer nøye vurdert, 
gjennomtenkt, gjennomdiskutert og gjennom tvilt fra flere ulike ståsted og vinklinger. 
Valgkomiteen har bestrebet seg på å sette sammen et styre med en mest mulig balansert geografisk 
spredning, kjønnsmessig balanse og alder. Vi har forsøkt å balansere styret med både gamle og nye 
kandidater, med ulik spredning i alder og også yrkesmessig bakgrunn på de voksne kandidatene. Vi 
har hele tiden hatt mangfold med oss i tankene, men innrømmer at dette har vært vanskelig.  
 
En finner en liten ubalanse i valgkomiteens fremlagte forslag, dette er resultat både av at kandidater 
først har vært positive til innstilling, for så å trekke seg. Men også fordi vi i foregående koronaår 
heller ikke har møttes på ulike fysiske arenaer, og dermed heller ikke hatt mulighet til å bli kjent med 
nye folk, og plukke opp ideer til gode kandidater. Vi har savnet mer mangfold både mtp geografisk 
spredning, men også med tanke på etnisitet. Valgkomiteen er helt avhengig av å få inn nominasjoner 
fra fylkeslagene/klubbene, og dette har særlig blitt lagt merke til nå når våre arenaer for å treffes 
fysisk har uteblitt. 
 
Likevel, etter valgkomiteens mening, er de foreslåtte representanter godt kvalifisert til vervene de er 
foreslått til, og har bred erfaring fra både klubbhverdag og organisasjonsliv som de tar med seg inn i 
vervene sine.  
 
 

 
 
 
 
Valgkomiteens leder, Trine Walleraunet 
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Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

21-3 Regnskap 
Sentralstyret 

 

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 

Landsmøte godkjenner regnskap for 2019 og 2020. 

 

Bakgrunn 

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 281 490,-.  

Opprinnelig budsjett godkjent av Landsting 2019 viste et underskudd på kr 240 000,-. Avviket skyldes 

hovedsakelig underforbruk på kretsmidler, database, pensjon (dekket av fondsmidler), samt høyre 

refusjons og salgsinntekter. Egenkapitalen pr 31.12.2019 var på kr 2 119 573,-. 

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 622 338,-. 

Budsjett 2020 var på kr 0,- (balanse). Dette året ble et veldig spesielt år med store avvik i regnskap og 

budsjett grunnet pandemien. Det var store besparelser i alle utgifter knyttet til reise og opphold, 

spesielt knyttet til sentralstyret, fylkesleddene og landskonferansen. Sist nevnte ga tilsvarende lavere 

inntekter da konferansen ble gjennomført digitalt og gratis. Pandemiens økte arbeidspress i 

sekretariatet, sammen med skifte av to sentrale ansatte, gjorde at sentralstyret valgte å tilsette to 

ekstra stillinger for høsten 2020 og våren 2021. Dette ga økte lønnsutgifter høsten 2020, samt at det 

vil gi ekstra lønnsutgifter våren 2021. Sentralstyret har også vedtatt at besparelsen på fylkesleddene 

skal brukes på ekstra organisasjonsmidler i 2021. Totalt medfører dette at budsjettet for 2021 viser 

et underskudd på kr 850 000,-. Overskuddet i 2020 har samtidig gitt en relativt høy egenkapital på 

2 742 455,-, så egenkapitalen ved utgangen av 2021 vil være omtrent som Landsting vedtok for 

utgangen av 2019. 

Regnskapene er vedlagt i egne hefter sammen med sentralstyrets beretninger. 
 

Landsmøte 2021 vedtar: 
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21-4 Fastsetting av kontingent 
Sentralstyret 

 

 
 
Sentralstyrets forslag til vedtak 

Landsmøtet vedtar å øke medlemskontingenten fra kr 2 500,- til kr 2 600,- for kommende periode.  

 
Bakgrunn 
 
På Landsting i 2019 ble det vedtatt å heve kontingenten fra 1 150,- til 2 500,- for å finansiere den nye 

stillingen som fylkeskoordinator, samt å dekke opp manglende indeksregulering for de siste 

periodene. Denne økningen har bl.a. resultert i at Ungdom og Fritid i løpet av 2019-20 etablerte 

fylkesledd i alle landets fylker.  

På Landsting i 2019 ble det drøftet om økningen i medlemskontingent kunne skape utfordringer for 

noen klubber, særlig mindre klubber med lavere budsjetter. Landsting bestemte derfor at 

medlemmer med veldig lavt budsjett skal ha mulighet til å søke sentralstyret om en reduksjon i 

kontingent på inntil kr 1000,-. I både 2020 og 2021 har det vært tre medlemmer som har søkt om 

dette. Samtidig har Ungdom og Fritid sett en økning i antall medlemmer i denne perioden.  

Sentralstyret ønsker ingen større økning av medlemskontingenten for den kommende perioden, men 

ser samtidig at det er et behov for å holde tritt med lønns- og prisveksten i samfunnet. Det er 

vanskelig å anslå prisstigningen frem til nyttår 2022, men mellom 3-5 % er sannsynlig. Sentralstyret 

anbefaler derfor Landsmøtet å øke kontingenten med kr 100,- til kr 2 600,-. Det vil gi en merinntekt 

på omtrent kr 65 000,-, som kan brukes til å dekke inn lønns- og prisvekst. 

 

Landsmøte 2021 vedtar: 
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Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Endring av lovene vedtas. 
  
Bakgrunn 
 
Sentralstyret foreslår enkelte endringer i lovene. Det har også kommet innsendte endringsforslag til 
Lovene som styret har vedtatt innstilling på. 
 
Sentralstyret foreslår følgende språklige endringer gjennomgående i Lovene: 

• Fylkesmøter erstattes med fylkesårsmøter.  

• Resolusjoner erstattes med uttalelser. 

• Politisk plattform erstattes med Ungdom og Fritid mener. 
 
Sentralstyret foreslår følgende større endring i Lovene: 

• Innføring av ny paragraf §22 Landsstyret. 
 
Innkommet endringsforslag på redaksjonell frihet: 
Forslagsstiller: Kristoffer Mathisen, medlem sentral valgkomité 
Bakgrunnen for forslaget: Jeg ønsker at sentralstyret gis redaksjonellfrihet, dvs; Med frihet kan endre 
plassering/rekkefølge av lovene, samt gjennomføring skrivekontroll der det finnes grammatiske feil - 
og at sentralstyret bes om at dets arbeidsutvalg har ansvaret for å gjennomføre en 
endring/opprydning som kan bidra til ett mer oversiktlig dokument. 
Eks; Slik at lovene sorteres i paragrafer og punkter slik at fylkes, sentralstyre, komiteer osv. faktisk er 
sortert på en hensiktsmessig måte - også ett innhold gjeldende for de, varsler også at det jmf dette 
forslag vil komme ett helhetlig forslag til årets Landsmøte der en hensiktsmessig strukturering 
fremlegges. Struktur endringen vil kun fremmes med strukturelle/grammatiske forbedringer, og vil 
ikke ha innvirkning på faktisk betydning av innholdet. 
 
Sentralstyret foreslår endringsforslaget avvist da det ikke foreligger et helhetlig endringsforslag med 
endring av struktur fra forslagsstiller. Begrunnelsen er at sentralstyret ikke kan gi seg selv 
redaksjonell frihet til å endre strukturen i vedtektene da sentralstyrets forslag allerede har gått ut til 
medlemmene. 
 
Under er paragrafene i Lovene som det foreslås endringer i. Sentralstyrets forslag til endringer er 
markert i rødt i kolonnen til høyre. Andre innsendte endringsforslag er markert i blått. 



 

 

Dagens lover  Forslag til endringer i lovene 

§ 4 Medlemmer § 4 Medlemmer 

4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- 
og ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre 
minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd, 
med unntak av ledere, samt kontroll- og 
valgkomiteen.  
 
Med ungdom forstås: Bruker av 
medlemstiltakene mellom 10 og 26 år. 
 
Med voksen forstås: At du er valgt inn som 
voksenrepresentant, er over 18 år og har/har hatt 
et ansettelsesforhold eller tilsvarende i et 
medlemstiltak.  

4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og 
ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre 
minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd, med 
unntak av ledere, samt kontroll- og valgkomiteen.  
 
Med ungdom forstås: Bruker av 
medlemstiltakene mellom 10 og 26 år. 
 
Med voksen forstås: At du er valgt inn som 
voksenrepresentant, er over 18 år og har/har hatt 
et ansettelsesforhold eller tilsvarende, som for 
eksempel lærling, i et medlemstiltak.   

For: Mot: Avholdende: 

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger 
til Landsmøtet 

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger 
til Landsmøtet 

8.2 Fylkesstyrene foretar valg av delegater til 
Landsmøtet, der hvert fylkesledd kan stille med 
fire delegater. Minst to må være 
ungdomsdelegater og minst en må være 
voksendelegat.  
 
Sentralt tillitsvalgte i sentralstyre, valgkomité og 
kontrollkomité kan ikke stille som delegater fra 
fylkesleddene samtidig som de har sentrale 
tillitsverv i organisasjonen.  

8.2 Fylkesårsmøtet foretar valg av delegater til 
Landsmøtet ut fra fylkesstyrets innstilling, der 
hvert fylkesledd kan stille med fire delegater. 
Minst to av delegatene skal være ungdom, hvorav 
minst en av ungdommene skal sitte i fylkesstyret 
og minst en av delegatene må være en voksen fra 
fylkesstyret. Unntak gjelder for fylker der 
minimumskravet til styresammensetning ikke 
oppnås. 
 
Sentralt tillitsvalgte i sentralstyre, valgkomité og 
kontrollkomité kan ikke stille som delegater fra 
fylkesleddene samtidig som de har sentrale 
tillitsverv i organisasjonen. 
  

For: Mot: Avholdende: 

8.5 Kun kandidater som er nominert av 

fylkesleddene eller av valgkomiteen er valgbare 

som sentrale tillitsvalgte.  

Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst 

fire måneder før Landsmøtet. 

 

8.5 Kun kandidater som er nominert og innstilt av 

valgkomiteen er valgbare som sentrale 

tillitsvalgte. Sentralstyret og kontrollkomiteen kan 

nominere på lik linje som medlemmer og 

fylkesledd.  

• Landsmøtet kan åpne for benkeforslag fra 
fylkesleddene.  

• Landsmøtet kan sette en frist for 
innmelding av benkeforslag. 

Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst 

to måneder før Landsmøtet. 

 



For: Mot: Avholdende: 

8.6 Man kan kun inneha ett sentralt tillitsverv i 
organisasjonen om gangen.   

8.6 Man kan kun inneha ett sentralt tillitsverv i 
organisasjonen om gangen. Man kan sitte i 
sentralstyret og i en valgkomité i fylket. Dette 
gjelder fram til Landsmøte 2023.   

For: Mot: Avholdende: 

8.7 Det skal etterstrebes kjønnsmangfold, 
geografisk spredning, variasjon i alder og 
variasjon i faglig bakgrunn i alle styrer og utvalg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Det skal etterstrebes kjønnsmangfold, 
geografisk spredning, variasjon i alder og 
variasjon i faglig bakgrunn i alle styrer, komiteer 
og utvalg. 
 

 

For: Mot: Avholdende: 

§ 9 Landsmøtet  § 9 Landsmøtet 

9.7. Landsmøtet består av: 

• Sentralstyret med stemme-, tale- og 
forslagsrett (sentralstyret har ikke 
stemmerett på egen beretning og 
regnskap). 

• Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd 
med stemme-, tale- og forslagsrett. Minst 
to skal være ungdomsdelegater, og minst 
en skal være voksendelegat. 

• Valgkomité med tale- og forslagsrett.  

• Kontrollkomité med tale- og forslagsrett. 

• Utvalg oppnevnt av sentralstyret med 
tale- og forslagsrett. 

• Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt 
og talerett. 

• I tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det 
enkelte Landsmøtet i henhold til 
forretningsorden. 

 
 
 

9.7. Landsmøtet består av: 

• Sentralstyret med stemme-, tale- og 
forslagsrett (sentralstyret har ikke 
stemmerett på egen beretning og 
regnskap). 

• Inntil fire, minst tre, delegater, fra hvert 
fylkesledd med stemme-, tale- og 
forslagsrett. Fordelingen blant delegatene 
skal være minst to ungdomskandidater og 
en voksenkandidat. 

• Valgkomité med tale- og forslagsrett.  

• Kontrollkomité med tale- og forslagsrett. 

• Utvalg oppnevnt av sentralstyret med 
tale- og forslagsrett. 

• Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt 
og talerett. 

• I tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det 
enkelte Landsmøtet i henhold til 
forretningsorden. 

 

Forslagsstiller: Kristoffer Mathisen, 
medlem sentral valgkomité.  
 
Det er ønskelig at denne 
presiseringen brukes 
gjennomgående i dokumentet. 
 
Sentralstyret foreslår 
endringsforslaget vedtatt. 



  

For: Mot: Avholdende: 

§ 12 Sentralstyret  § 12 Sentralstyret 

12.2. Sentralstyrets funksjonstid er to år. Valgte 
styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har 
funksjonstid fram til Landsmøtet to år senere. 
Leder for sentralstyret kan maks sitte i tre 
perioder, totalt seks år.  

 12.2. Sentralstyrets funksjonstid er to år. Valgte 
styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har 
funksjonstid fram til Landsmøtet to år senere. I 
ekstraordinære situasjoner som gjør umiddelbar 
tiltredelse uheldig, vil avtroppende sentralstyre 
fungere frem til nytt styre er operativt, inntil fire 
måneder. Leder for sentralstyret kan maks sitte i 
tre perioder, totalt seks år.   

For: Mot: Avholdende: 

§ 15 Valgkomité § 15 Valgkomité sentralt og i fylket 

15.1 Valgkomiteen består av leder og fire 
medlemmer.   

15.1 Den sentrale valgkomiteen består av leder 
og fire medlemmer. Valgkomité i fylket består av 
leder og minst to medlemmer.  

For: Mot: Avholdende: 

15.2 Valgkomiteen velges for to år av gangen. 
Leder for valgkomiteen kan maks sitte i tre 
perioder, totalt seks år.  

15.2 Valgkomiteene velges for to år av gangen. 
Leder for valgkomiteen kan maks sitte i tre 
perioder, totalt seks år.  

For: Mot: Avholdende: 

 15.4 Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter 
Landsmøtet er hevet, og det forventes at 
valgkomiteen: 

• Blir kjent med det nye sentralstyret. 

• Holder seg oppdatert om hvordan styret 
og dets sammensetning av tillitsvalgte 
fungerer i praksis. 

• Har kontinuerlig kontakt med 
sekretariatet og de tillitsvalgte.  

15.4 Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter 
Landsmøtet eller fylkesårsmøtet er hevet, og det 
forventes at valgkomiteen: 

• Blir kjent med det nye styret. 

• Holder seg oppdatert om hvordan styret 
og dets sammensetning av tillitsvalgte 
fungerer i praksis. 

• Har kontinuerlig kontakt med 
sekretariatet og de tillitsvalgte.  

For: Mot: Avholdende: 

15.5 Valgkomiteen skal: 

• Sende ut informasjon om neste valg til alle 
medlemmer og fylkesledd. 

• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt 
gjenvalg eller avgang. 

• Følge opp alle innsendte forslag fra 
fylkesledd og klubber. 

• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte 
sammen med sakspapirer til det 
forestående Landsmøtet.  

15.5 Den sentrale valgkomiteen skal: 

• Sende ut informasjon om neste valg til alle 
medlemmer og fylkesledd. 

• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt 
gjenvalg eller avgang. 

• Følge opp alle innsendte forslag fra 
fylkesledd og klubber. 

• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte 
sammen med sakspapirer til det 
forestående Landsmøtet.  

Forslagsstiller: Kristoffer Mathisen, 
medlem sentral valgkomité 
 
Sentralstyret foreslår 

endringsforslaget avslått. 



For: Mot: Avholdende:  
15.6 Valgkomité i fylket skal: 

• Sende ut informasjon om neste valg til alle 
medlemmer i fylket. 

• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt 
gjenvalg eller avgang. 

• Følge opp alle innsendte forslag fra 
klubber. 

• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte 
sammen med sakspapirer til det 
forestående fylkesårsmøtet.  

For: Mot: Avholdende: 

 15.6 Dersom en tillitsvalgt i valgkomiteen ønsker 
å stille til valg på et annet sentralt tillitsverv i 
organisasjonen, må man trekke seg fra vervet i 
valgkomiteen senest seks måneder før 
Landsmøtet.   

15.7 Dersom en tillitsvalgt i valgkomiteen ønsker 
å stille til valg på et annet tillitsverv i 
organisasjonen, må man trekke seg fra vervet i 
valgkomiteen senest seks måneder før 
Landsmøtet eller fylkesårsmøtet.   

For: Mot: Avholdende:  
15.8 Ved behov kan det foretas midlertidig 
suppleringsvalg av tillitsvalgte i fylket fram til 
neste fylkesårsmøte. Valgkomité i fylket lager en 
innstilling, og valget foretas av fylkesstyret med 
avstemning i henhold til §10.  

For: Mot: Avholdende:  
15.9 Ved behov kan det foretas suppleringsvalg 
av sentralt tillitsvalgte. Den sentrale valgkomiteen 
lager en innstilling, og valget foretas av et møte 
bestående av sentralstyret og fylkesstyrelederne. 
Avstemming skjer i henhold til §10.  

For: Mot: Avholdende: 

§ 20 Sekretariatet § 20 Sekretariatet 

20.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær 
som ansettes av styret på åremål.  

20.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær 
som ansettes av styret på åremål med en 
tidsramme på fire år. Sentralstyret kan forlenge 
åremålet med 2 + 2 år. Totalt inntil åtte år.  

Dissens i sentralstyret: Sentralstyret kan forlenge 
åremålet med + 4 år. Totalt inntil åtte år.  

For: Mot: Avholdende: 

§ 21 Fylkesleddene § 21 Fylkesleddene 

21.2. Et fylkesledd består av alle medlemstiltak 
innenfor fylkets geografiske område. 
 
Ungdom og Fritids fylkesledd følger den 
nasjonale fylkesinndelingen per 01.01.2020. 
 
Dersom det gjøres endringer i den nasjonale 
fylkesinndelingen, kan sentralstyret i samråd med 
aktuelle fylkesledd avgjøre hvorvidt man skal 
fortsette å følge fylkesinndelingen av 01.01.2020 

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



eller følge ny inndeling.  

For: Mot: Avholdende: 

21.9 Fylkesmøtet skal behandle: 

• Fylkesstyrets beretning  

• Regnskap fra foregående år 

• Budsjett 

• Valg av fylkesstyre 

• Saker fylkesstyret fremmer 

• Innkomne saker  

21.9 Fylkesårsmøtet skal behandle: 

• Fylkesstyrets beretning  

• Regnskap fra foregående år 

• Budsjett 

• Valg av fylkesstyre og valgkomité 

• Saker fylkesstyret fremmer 

• Innkomne saker  
For: Mot: Avholdende: 

21.10. Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt 
av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning 
av minimum: 

• Leder 

• 2 styremedlemmer (ungdom) 

• 2 styremedlemmer (voksen)  

21.10. 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 færre medlemmer har funksjonen som 
interimstyre (midlertidig styre). 
Fylkesårsmøtet stemmer frem sitt interimstyre.  

For: Mot: Avholdende: 

21.11 Fylkesstyret velges det året Landsmøtet 
ikke avholdes og velges for to år av gangen. Leder 
for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, 
totalt seks år.   

21.11 Fylkesstyret velges for to år av gangen. 
Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre 
perioder, totalt seks år.   

For: Mot: Avholdende:  
21.17 Oppløsning av fylkesledd krever ¾ flertall 
på fylkesårsmøtet, og skal fattes på to påfølgende 
fylkesårsmøter. Blanke stemmer teller ikke. Ved 
oppløsning skal eventuelle midler overføres til 
Ungdom og Fritid sentralt, fram til ny etablering 
av fylkesleddet.  
 
Ved vesentlig mislighold eller svikt i et fylkesledd 
skal kontrollkomiteen først kartlegge 
omstendighetene og lage en innstilling, før 
sentralstyret vedtar en løsning.  

For: Mot: Avholdende:  
§ 22 Landsstyret  
22.1 Landsstyret 
Avholder møte innen utgangen av oktober hvert 
år, fortrinnsvis digitalt. 
 
Avholder møte innen utgangen av juni annethvert 



år, året det ikke er landsmøte, fortrinnsvis fysisk. 
 
Møtes dersom sentralstyret eller 25 % av 
fylkeslagene krever det.  
22.2 Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. 

 
22.3 Innkomne saker fra landsstyrets medlemmer 
må være sendt til sentralstyret senest tre uker før 
møtet.  
22.4 Landsstyret er beslutningsdyktig når det er 
lovlig innkalt. 

 
22.5 Dagsorden med sakspapir sendes 
landsstyrets medlemmer senest to uker før 
møtet.  
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.  

22.7 Landsstyret skal behandle og gjøre vedtak i 
alle saker som er ført opp i landsstyrets saksliste. 

 
22.8 Landsstyret velger ordstyrere, tellekorps, 
protokollførere og protokollunderskrivere. 

 
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 

For: Mot: Avholdende: 

 

Forslag til nye lover ligger vedlagt. 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

 



 
 

 1 
 2 
 3 

Ungdom og Fritids Lover 4 

 5 

§1 Navn 6 

Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. 7 
«Ungdom og Fritid» kan benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og kan forkortes med UoF. 8 
 9 
Engelsk navn: 10 
Youth Work Norway 11 
 12 

§ 2 Formål 13 

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og 14 
kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. 15 
 16 

§ 3 Prinsipper 17 

3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til Ungdom og 18 
Fritid er ungdom, ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i § 2. 19 
 20 
3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i 21 
demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne 22 
demokratiske styrer i det enkelte medlemstiltak skal barn og ungdom ha reell innflytelse over sin 23 
egen fritid.  24 
 25 
3.3. Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral. 26 
 27 
3.4. Ungdom og Fritid har som oppgave å fremme interessene til medlemmer nasjonalt og 28 
internasjonalt. 29 
 30 

§ 4 Medlemmer 31 

4.1 Alle fritidsklubber, ungdomshus og andre lignende åpne møteplasser for ungdom, som oppfyller 32 
kravene til medlemskap, kan bli medlem. 33 
 34 
4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, ansatte og 35 
frivillige velger å søke om medlemskap.  36 
 37 
4.3 Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil være kollektive medlemmer i Ungdom og Fritid, og 38 
medlemstiltaket vil utgjøre Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets demokratisk valgte organ er 39 
lokallagsstyre i Ungdom og Fritid. 40 
 41 
4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre 42 
minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd, med unntak av ledere, samt kontroll- og valgkomiteen.  43 
 44 



 
 

Med ungdom forstås: Bruker av medlemstiltakene mellom 10 og 26 år. 45 
 46 
Med voksen forstås: At du er valgt inn som voksenrepresentant, er over 18 år og har/har hatt et 47 
ansettelsesforhold eller tilsvarende, som for eksempel lærling, i et medlemstiltak.  48 
 49 
4.5 Ungdom og Fritid har tre medlemskategorier: Medlemmer, observatørmedlemmer og assosierte 50 
medlemmer. Medlemmer gis fulle rettigheter, mens observatørmedlemmer og assosierte 51 
medlemmer har begrensende rettigheter. 52 
 53 
4.6 Medlemskap 54 
De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:  55 

• Tiltaket må være åpent for alle, ikke bare spesielle grupper. 56 

• Målgruppen må være mellom 10-25 år. 57 

• Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.  58 

• Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt. 59 

• Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet. 60 

• Tiltaket må være rusfritt. 61 
 62 
Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet: 63 

• Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper. 64 

• Tiltak med ad-hoc preg. 65 

• Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere. 66 
 67 
4.7 Observatørmedlemskap 68 
Tiltak som ikke oppfyller kravene i § 4.6, kan innvilges observatørmedlemskap. 69 
 70 
Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler 71 
gjennom Ungdom og Fritid. 72 
 73 
Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil 74 
derfor ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å sende delegater til 75 
fylkesårsmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i 76 
Ungdom og Fritid. 77 
 78 
4.8 Assosiert medlemskap 79 
Andre organisasjoner som tilslutter seg Ungdom og Fritids styringsdokumenter kan innvilges 80 
assosiert medlemskap. 81 
 82 
Assosierte medlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler 83 
gjennom Ungdom og Fritid. 84 
 85 
Assosierte medlemmer vil ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å 86 
sende delegater til fylkesårsmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske 87 
støtteordninger i Ungdom og Fritid. 88 
 89 
4.9 Medlemskap eller endring av medlemskategori avgjøres av sentralstyret etter innstilling fra 90 
sekretariatet. Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4, sendes Ungdom og 91 



 
 

Fritids sekretariat. Søknaden sendes sentralstyret sammen med sekretariatets innstilling senest en 92 
uke før sentralstyremøtet. 93 
 94 
4.10 Medlemstiltak har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser for medlemskapet. 95 
 96 
4.11 Medlemstiltak plikter å legge frem dokumentasjon på at medlemskravene tilfredsstilles etter 97 
anmodning fra Ungdom og Fritid.  98 
 99 

§ 5 Tap av medlemskap eller endring av medlemskategori 100 

5.1 Dersom kontingenten ikke betales, endres medlemskapet til passivt og medlemsfordeler frafaller. 101 
Etter to år som passivt medlem, mister man automatisk medlemskapet i Ungdom og Fritid. 102 
 103 
5.2 Tap av medlemskap kan også skje dersom et medlemstiltak:  104 

• Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover. 105 

• Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og Fritids valgte organer. 106 

• Opptrer til skade for Ungdom og Fritid. 107 

• Ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap. 108 
 109 
5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller kravene i § 4.6 kan innvilges observatørmedlemskap 110 
etter samme prosedyre som § 5.4. 111 
 112 
5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller endring av medlemskategori må sendes på forhånd, 113 
og man gis adgang til å redegjøre for sitt syn på det sentralstyremøtet som skal behandle saken. 114 
Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke), etter innstilling fra 115 
sekretariatet. 116 
 117 
5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid på nasjonalt og fylkesnivå kan utelukkes fra tillitsverv med samme 118 
begrunnelse som i § 5.2 og samme fremgangsmåte som i § 5.4.  119 
 120 
5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes inn for Landsmøtet. 121 
 122 

§ 6 Utmelding  123 

Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid skriftlig. 124 
 125 

§ 7 Kontingent 126 

Landsmøtet fastsetter kontingenten. 127 
 128 

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til Landsmøtet 129 

8.1 Landsmøtet foretar valg til sentrale tillitsverv; sentralstyre med vararepresentanter, samt 130 
kontrollkomité og valgkomité. 131 
 132 
8.2 Fylkesårsmøtet foretar valg av delegater til Landsmøtet ut fra fylkesstyrets innstilling, der hvert 133 
fylkesledd kan stille med fire delegater. Minst to av delegatene skal være ungdom, hvorav minst en 134 



 
 

av ungdommene skal sitte i fylkesstyret, og minst en av delegatene må være en voksen fra 135 
fylkesstyret. Unntak gjelder for fylker der minimumskravet til styresammensetning ikke oppnås. 136 
 137 
Sentralt tillitsvalgte i sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité kan ikke stille som delegater fra 138 
fylkesleddene samtidig som de har sentrale tillitsverv i organisasjonen. 139 
 140 
8.3 Sentralstyret skal ha følgende sammensetning: 141 

• Leder  142 

• 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom)  143 

• 3 styremedlemmer (ungdom) 144 

• 3 styremedlemmer (voksen) 145 

• 4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne) 146 
 147 
8.4 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt av Landsmøtet. 148 

8.5 Kun kandidater som er nominert og innstilt av valgkomiteen er valgbare som sentrale tillitsvalgte. 149 
Sentralstyret og kontrollkomiteen kan nominere på lik linje som medlemmer og fylkesledd.  150 

• Landsmøtet kan åpne for benkeforslag fra fylkesleddene.  151 

• Landsmøtet kan sette en frist for innmelding av benkeforslag. 152 

Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst to måneder før Landsmøtet. 153 

8.6 Man kan kun inneha ett sentralt tillitsverv i organisasjonen om gangen. Man kan sitte i 154 
sentralstyret og i en valgkomité i fylket. Dette gjelder fram til Landsmøte 2023.  155 
 156 
8.7 Det skal etterstrebes kjønnsmangfold, geografisk spredning, variasjon i alder og variasjon i faglig 157 
bakgrunn i alle styrer og utvalg.  158 
 159 

§ 9 Landsmøtet 160 

9.1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Landsmøtet avholdes innen utgangen av juni 161 
annethvert år.  162 
 163 
9.2. Landsmøtet innkalles med tre måneders varsel.  164 
 165 
9.3. Saker til Landsmøtet må være sendt sentralstyret fire uker før møtet.  166 
 167 
9.4. Påmelding for fylkesleddenes delegater sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest to uker 168 
før Landsmøtet. 169 
 170 
9.5 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 171 
 172 
9.6. Dagsorden med sakspapir sendes fylkesleddene og delegatene senest to uker før Landsmøtet.  173 
 174 
9.7. Landsmøtet består av: 175 

• Sentralstyret med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på egen 176 
beretning og regnskap). 177 



 
 

• Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd med stemme-, tale- og forslagsrett. Minst to skal være 178 
ungdomsdelegater, og minst en skal være voksendelegat. 179 

• Valgkomité med tale- og forslagsrett.  180 

• Kontrollkomité med tale- og forslagsrett. 181 

• Utvalg oppnevnt av sentralstyret med tale- og forslagsrett. 182 

• Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og talerett. 183 

• I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 184 
Landsmøtet i henhold til forretningsorden. 185 

 186 
9.8. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i Landsmøtets saksliste.  187 
 188 
9.9. Landsmøtet avgjør ethvert innbyrdes stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike 189 
organisasjonsledd.  190 
 191 
9.10. Landsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere. 192 
 193 
9.11 Landsmøtet skal behandle:  194 

• Styrets beretning fra de to foregående årene 195 

• Revidert regnskap fra de to foregående årene  196 

• Kontrollkomiteens beretning 197 

• Beretninger fra komiteer og utvalg 198 

• Ungdom og Fritid mener 199 

• Strategisk plan 200 

• Medlemskontingentens størrelse 201 

• Valg av sentrale tillitsvalgte 202 

• Saker styret fremmer 203 

• Uttalelserr3434 204 

• Innkomne forslag 205 
 206 

§ 10 Avstemminger på Landsmøtet og fylkesårsmøter 207 

10.1. Dersom ikke annet er bestemt i lovene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemninger 208 
foregår ved visning av stemmetegn.  209 
 210 
10.2. Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt 211 
flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny 212 
valgomgang.  213 
 214 
10.3. Landsmøtet og fylkesårsmøtene kan åpne for skriftlige avstemminger. 215 
 216 
I disse lovene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende 217 
stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås som mer enn halvparten av de 218 
avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke). 219 
 220 

§ 11 Ekstraordinært Landsmøte 221 

11.1 Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av fylkesleddene krever det. 222 
 223 



 
 

11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært Landsmøte fastsettes av styret og skal finne sted senest 224 
åtte uker etter at krav er fremsatt. Innkalling og saksliste til ekstraordinært Landsmøte skal sendes ut 225 
senest fire uker før møtet. 226 
 227 
11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje senest to uker før møtet. Ekstraordinært Landsmøte skal 228 
kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte saksliste. Påmelding med fullmakter fra 229 
fylkesleddene sendes sekretariatet minst en uke før møtet.  230 
 231 
11.4 Ekstraordinært Landsmøte har samme sammensetning som Landsmøte. 232 
 233 

§12 Sentralstyret 234 

12.1. Sentralstyret er organisasjonens høyeste organ mellom Landsmøtet. Sentralstyret er 235 
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede på møtet. Ved stemmelikhet har 236 
leder dobbeltstemme. 237 
 238 
12.2. Sentralstyrets funksjonstid er to år. Valgte styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har 239 
funksjonstid fram til Landsmøtet to år senere. I ekstraordinære situasjoner som gjør umiddelbar 240 
tiltredelse uheldig, vil avtroppende sentralstyre fungere frem til nytt styre er operativt, inntil fire 241 
måneder. Leder for sentralstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.  242 
 243 
12.3. Sentralstyret leder Ungdom og Fritids virksomhet mellom Landsmøtet og har ansvaret for at 244 
strategisk plan og Ungdom og Fritid mener følges opp. 245 
 246 
12.4. Sentralstyret vedtar Ungdom og Fritids budsjett årlig. 247 
 248 
12.5. Sentralstyret avgjør hvem som forplikter organisasjonen og påser at eiendeler og verdier er 249 
forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal sentralstyret påse at sekretariatets forretningsførsel og 250 
regnskapsrutiner er forsvarlige. 251 
 252 
12.6 Sentralstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske retningslinjer 253 
skal opp til årlig behandling i sentralstyret. 254 
 255 

§ 13 Arbeidsutvalget 256 

13.1. Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to nestledere. 257 
 258 
13.2. Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter mandat fra sentralstyret.  259 
 260 
13.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget legges fram for sentralstyret.  261 
 262 

§14 Kontrollkomité 263 

14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer.  264 
 265 
14.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen. Leder for kontrollkomiteen kan maks sitte i tre 266 
perioder, totalt seks år. 267 
 268 



 
 

14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme.  Komiteen er beslutningsdyktig 269 
når minst halvparten av medlemmene er til stede.  270 
 271 
14.4 Kontrollkomiteen skal: 272 

• Føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av Ungdom og Fritids midler. 273 

• Føre kontroll med at sentralstyret arbeider i henhold til lovene og vedtak fattet av 274 
Landsmøtet. 275 

• Etter hvert møte avgi rapport til sentralstyret. 276 

• Rapportere organisasjonens drift for de to siste årene til Landsmøtet. 277 

• Innstille til Landsmøtet om godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper for de to siste 278 
årene. 279 

• Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens virksomhet. 280 
 281 
14.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personer de måtte ønske til sine møter. 282 
 283 

§ 15 Valgkomité sentralt og i fylket 284 

15.1 Den sentrale valgkomiteen består av leder og fire medlemmer. Valgkomité i fylket består av 285 
leder og minst to medlemmer. 286 
 287 
15.2 Valgkomiteene velges for to år av gangen. Leder for valgkomiteen kan maks sitte i tre perioder, 288 
totalt seks år. 289 
 290 
15.3 Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er beslutningsdyktig når 291 
minst halvparten av medlemmene er til stede. 292 
 293 
15.4 Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtet eller fylkesårsmøtet er hevet, og det 294 
forventes at valgkomiteen: 295 

• Blir kjent med det nye styret. 296 

• Holder seg oppdatert om hvordan styret og dets sammensetning av tillitsvalgte fungerer i 297 
praksis. 298 

• Har kontinuerlig kontakt med sekretariatet og de tillitsvalgte. 299 
 300 
15.5 Den sentrale valgkomiteen skal: 301 

• Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og fylkesledd. 302 

• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang. 303 

• Følge opp alle innsendte forslag fra fylkesledd og klubber. 304 

• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Landsmøtet. 305 
 306 
15.6 Valgkomité i fylket skal: 307 

• Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer i fylket. 308 

• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang. 309 

• Følge opp alle innsendte forslag fra klubber. 310 

• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående 311 
fylkesårsmøtet. 312 

 313 



 
 

15.7 Dersom en tillitsvalgt i valgkomiteen ønsker å stille til valg på et annet tillitsverv i 314 
organisasjonen, må man trekke seg fra vervet i valgkomiteen senest seks måneder før Landsmøtet 315 
eller fylkesårsmøtet.  316 
 317 
15.8 Ved behov kan det foretas midlertidig suppleringsvalg av tillitsvalgte i fylket fram til neste 318 
fylkesårsmøte. Valgkomité i fylket lager en innstilling, og valget foretas av fylkesstyret med 319 
avstemning i henhold til §10. 320 
 321 
15.9 Ved behov kan det foretas suppleringsvalg av sentralt tillitsvalgte. Den sentrale valgkomiteen 322 
lager en innstilling, og valget foretas av et møte bestående av sentralstyret og fylkesstyrelederne. 323 
Avstemming skjer i henhold til §10. 324 
 325 

§ 16 Utvalg og arbeidsgrupper 326 

16.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder. Utvalgene og 327 
arbeidsgruppene skal arbeide etter instruks og mandat gitt av sentralstyret og være ansvarlige 328 
overfor denne.  329 
 330 
16.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det antall medlemmer som sentralstyret fastsetter.  331 
 332 

§ 17 Regnskap  333 

Regnskapet skal revideres av offentlig autorisert revisor. Sentralstyret legger fram revidert regnskap 334 
for de to foregående årene på Landsmøtet. 335 
 336 

§ 18 Oppløsning 337 

18.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid krever 3/4 flertall, og må fattes på to påfølgende 338 
Landsmøter. Blanke stemmer teller ikke.  339 
 340 
18.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids eventuelle midler overføres til relevante 341 
samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids 342 
formål. 343 
 344 
 345 

§ 19 Lovendringer 346 

19.1 Disse lovene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke). 347 
 348 
19.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids sekretariat senest to måneder før Landsmøtet og 349 
sendes fylkesleddene senest to uker før møtet.  350 
 351 
19.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtets slutt. 352 
 353 

§ 20 Sekretariat 354 

20.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av sekretariatet.  355 
 356 



 
 

20.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær som ansettes av styret på åremål med en tidsramme 357 
på fire år. Sentralstyret kan forlenge åremålet med 2 + 2 år. Totalt inntil åtte år.  358 

Dissens i sentralstyret: Sentralstyret kan forlenge åremålet med + 4 år. Totalt inntil åtte år. 359 

 360 
20.3 Sekretariatet består av det antall ansatte sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.  361 
 362 

§ 21 Fylkesleddene 363 

21.1 Fylkesleddene skal ivareta medlemmenes interesser, og legge til rette for aktivitet lokalt og 364 
regionalt. 365 
 366 
21.2. Et fylkesledd består av alle medlemstiltak innenfor fylkets geografiske område. Ungdom og 367 
Fritids fylkesledd følger den nasjonale fylkesinndelingen. 368 
 369 
21.3 Fylkesleddene er bundet av Ungdom og Fritids lover. 370 
 371 
21.4 Fylkesårsmøtet er fylkesleddets høyeste organ.  372 
 373 
21.5 Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesårsmøtet innkalles med én 374 
måneds varsel. 375 
 376 
21.6 Fylkesårsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 377 
 378 
21.7 Dagsorden med sakspapirer sendes fylkesleddets medlemmer senest to uker før fylkesårsmøtet.  379 
 380 
21.8 Til fylkesårsmøtet kan hvert tiltak stille med to delegater (to stemmer), hvorav en 381 
ungdomsdelegat og en voksendelegat.  382 
 383 
21.9 Fylkesårsmøtet skal behandle: 384 

• Fylkesstyrets beretning  385 

• Regnskap fra foregående år 386 

• Budsjett 387 

• Valg av fylkesstyre og valgkomité 388 

• Saker fylkesstyret fremmer 389 

• Innkomne saker 390 
 391 
21.10. Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesårsmøtet, som skal ha en sammensetning 392 
av: 393 

• Leder 394 

• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom)  395 

• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen) 396 
 397 
I fylker der minimumskravet til styresammensetning ikke oppnås kan det åpnes for at færre 398 
medlemmer har funksjonen som interimstyre (midlertidig styre). Fylkesårsmøtet stemmer frem sitt 399 
interimstyre. 400 
 401 
21.11 Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, 402 
totalt seks år.  403 



 
 

 404 
21.12 Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når 405 
minst halvparten av medlemmene er til stede. 406 
 407 
21.13 Avstemminger på fylkesårsmøte skjer i henhold til §10. 408 
 409 
21.14 Fylkesstyret plikter å sende referat fra fylkesårsmøtet og regnskap til sentralstyret og 410 
medlemstiltakene i fylket innen utgangen av mars.  411 
 412 
21.15 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes. 413 
 414 
21.16 Fylkesmidler kan søkes om etter at referat fra fylkesårsmøtet og regnskap er sendt Ungdom og 415 
Fritids sekretariat. 416 
 417 
21.17 Oppløsning av fylkesledd krever ¾ flertall på fylkesårsmøtet, og skal fattes på to påfølgende 418 
fylkesårsmøter. Blanke stemmer teller ikke. Ved oppløsning skal eventuelle midler overføres til 419 
Ungdom og Fritid sentralt, fram til ny etablering av fylkesleddet.  420 
 421 
Ved vesentlig mislighold eller svikt i et fylkesledd skal kontrollkomiteen først kartlegge 422 
omstendighetene og lage en innstilling, før sentralstyret vedtar en løsning. 423 
 424 

§ 22 Landsstyret 425 
 426 
22.1 Landsstyret  427 

• Avholder møte innen utgangen av oktober hvert år, fortrinnsvis digitalt. 428 

• Avholder møte innen utgangen av juni annethvert år, året det ikke er landsmøte, fortrinnsvis 429 
fysisk. 430 

• Møtes dersom sentralstyret eller 25 % av fylkeslagene krever det. 431 
 432 
22.2 Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. 433 
 434 
22.3 Innkomne saker fra landsstyrets medlemmer må være sendt til sentralstyret senest tre uker før 435 
møtet. 436 
 437 
22.4 Landsstyret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 438 
 439 
22.5 Dagsorden med sakspapir sendes landsstyrets medlemmer senest to uker før møtet. 440 
 441 
22.6 Landsstyret består av: 442 

• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke 443 
stemmerett på egen beretning og regnskap). 444 

• En voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og nestleder. 445 

• I tillegg møter generalsekretær og en ansattrepresentant med tale- og forslagsrett. 446 

• I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 447 
landsstyret i henhold til forretningsorden. 448 

 449 
22.7 Landsstyret skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i landsstyrets saksliste. 450 
 451 



 
 

22.8 Landsstyret velger ordstyrere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere. 452 
 453 
22.9 Landsstyret skal behandle: 454 

• Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 455 

• Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved behov. 456 
 457 

Samt følgende saker i årene mellom Landsmøtene: 458 

• Revidert regnskap fra foregående år 459 

• Nye uttalelser 460 

• Sentralstyrets beretning fra foregående år 461 
Beretninger fra komiteer og utvalg 462 
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Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Strategisk plan for perioden 2021-2023 vedtas. 
 
 
Bakgrunn 
Strategisk plan forteller hva som skal være Ungdom og Fritid sine satsingsområder for de neste to 
årene, med utgangspunkt i organisasjonens formål: 
 
«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 strategisk plan gir Landsmøte tydelige føringer på hva organisasjonen skal prioritere fremover og 
sentralstyret har hovedansvaret for å følge opp planen. Sekretariatet lager en egen tiltaksplan for 
perioden, som forteller hvilke konkrete tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres når, for å nå 
målene i planen.  
 
Forslag til strategisk plan er vedtatt av sentralstyret og nytt denne gangen er at planen er utarbeidet 
med bakgrunn i et omfattende kunnskapsgrunnlag sekretariatet laget våren 2020. 
Kunnskapsgrunnlaget bygger på følgende: 

• Status på strategisk plan og politisk program 2019 – 2021 

• Ny klubbundersøkelsen 2020 

• En gjennomgang av endringer i samfunnet fremover med fokus på eksterne muligheter og 
utfordringer de neste fire årene, og interne stryker og svakheter i organisasjon.  

 
Forslag til ny strategisk plan tar utgangspunkt i strukturen fra forrige plan, men denne gangen er de 
politiske satsingsområder tatt inn i planen, og ikke som et eget tillegg til planen, som sist. 
Sentralstyret har denne gangen også laget to forslag til ny visjon: 
 

1. «Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb der medvirkning er sentralt, 
og som skaper økt kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.» 

 
2. «Alle unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt 

kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.» 
 

 Sentralstyret foreslår også en egen organisatorisk visjon: 
 

• «Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for ungdom og ungdomsarbeidere, 
beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.» 

 



De fire nye strategiske hovedområdene er: 

• Deltakelse  

• Innovasjon  

• Kompetanse 

• Engasjement  
 
Hver av områdene har et politisk mål, et hovedmål og fire delmål. Totalt fire politiske mål, fire 
hovedmål og 16 delmål.    
 
Målet med planen er at de tillitsvalgte og medlemmene skal ha god oversikt over organisasjonens 
målsettinger og kunne bidra til å realisere disse sammen med sekretariatet.   
 
Forslag til strategisk plan ligger vedlagt. 

Landsmøte 2021 vedtar: 

 

 

 



 
 
 

 
 

Forslag til strategisk plan 2021 - 2023 1 

Formål  2 

«Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale 3 

og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for 4 

ungdom.» 5 

Visjon 6 

Sentralstyret har valgt å legge frem to forslag til visjoner da det var dissens (ulike oppfatninger) 7 

om hvem som var best.  8 

1. «Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb der medvirkning 9 

er sentralt, og som skaper økt kompetanse, engasjement, og tilhørighet til 10 

nærmiljøet.»  11 

2. «Alle unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt 12 

kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.» 13 

Organisatorisk Visjon 14 

«Ungdom og Fritid er en verdifull organisasjon for ungdom og ungdomsarbeidere, 15 

beslutningstakere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.» 16 

Strategiske hovedområder 17 

Strategiplanen er delt inn i fire strategiske hovedområder; deltakelse, innovasjon, kompetanse 18 

og engasjement. Hver av områdene har et politisk mål, et hovedmål og fire delmål.  19 

Strategisk hovedområde - deltakelse 20 

Politisk mål:  21 

Kommune påvirkning 22 

Det er etablert lokale fritidserklæringer og rammer for fritidskortet, som involverer 23 

fritidsklubbene, i samarbeid med ungdom lokalt. 24 

Hovedmål 25 

Ungdomssatsing 26 

Ungdom og Fritid har en helhetlig ungdomssatsing med fokus på relevante, inkluderende og 27 

mangfoldige møteplasser og aktiviteter. 28 

Delmål 29 

Mangfold og inkludering 30 

Økt mangfold og inkludering i norske fritidsklubber ved å synliggjøre og reduserer; barrierer for 31 

deltakelse, diskriminering, marginalisering og utenforskap hos unge. 32 



Ungdomsarenaer og arrangementer 33 

Ungdom og Fritid har sammen med ungdom og medlemsklubber skapt nye regionale og 34 

nasjonale møteplasser, aktiviteter og arrangementer for unge. 35 

Unge ledere og ungdomsinitiativ 36 

Ungdom har økt kompetanse og flere muligheter til å realisere sine drømmer ved å være 37 

initiativtaker, utvikler og leder av egne prosjekter og aktiviteter lokalt. Det har bidratt til 38 

styrking av kulturtilbudet til ungdom under 18 år. 39 

Digitalisering og digitalt ungdomsarbeid 40 

Fritidsklubbene har utstyr og kompetanse at alle unge kan da del i det digitale skifte, og 41 

fritidsklubbene er de viktigste møteplassene for gaming- og datakultur. 42 

Strategisk hovedområde - innovasjon 43 

Politisk mål:  44 

Innovasjons- og etableringsstøtte 45 

Det er etablert en innovasjons- og etableringsstøtte for fritidsklubber som både sørger for at det 46 

opprettes nye tilbud og at eksisterende tilbud fornyes. 47 

Hovedmål 48 

Innovative fritidsklubber 49 

Fritidsklubber er en innovativ og nyskapende arena for barn og unge, som fremmer ungdoms 50 

egne fritidsinteresser og kulturuttrykk. 51 

Delmål 52 

Laboratorier for morgendagens klubb 53 

Det er igangsatt samarbeid med ulike pilotklubber, som fungerer som laboratorier og 54 

teststasjoner for implementering av nye metoder og verktøy i innovativt ungdomsarbeid. 55 

Forskning og datainnsamling 56 

Det er gjort dypdykk på dagsaktuelle temaer ut fra kvalitative undersøkelser på 57 

fritidsklubbfeltet. 58 

Kunnskapsdeling 59 

Det er opprettet nettverk og plattform for deling av eksempler og erfaringer fra praksisfeltet. 60 

Fritidsklubbene og kommunene lærer av hverandres prosjekter, suksessfaktorer og fallgruver. 61 

Ungdomskunnskap 62 

Vi har økt kunnskap om barn og ungdom som bruker fritidsklubb, samt oppdatert kjennskap til 63 

trender og tendenser rundt barn og unges kultur- og fritidsinteresser på fritidsklubb. 64 

Strategisk hovedområde - kompetanse 65 

Politisk mål:  66 

Kvalitetssikring av norske fritidsklubber 67 

Kvalitetskriterier for fritidsklubber er politisk vedtatt og forankret, i tråd med Europarådets 68 

anbefaling på ungdomsarbeid. 69 



Hovedmål 70 

Kompetanseleverandør 71 

Ungdom og Fritid er den fremste nasjonale kompetanseleverandøren på ungdomsmedvirkning. 72 

Delmål 73 

Nasjonalt tverrfaglig kompetanseløft i ungdomsmedvirkning 74 

Ved å tilpasse tverrfaglige modeller og vektlegge ungdomsmedvirkning, er fritidsklubbenes 75 

posisjon som en relevant samarbeidsaktør styrket i lokalmiljøene. 76 

Kvalifisering for ungdom på fritidsklubb 77 

Ungdom har fått økt kompetanse rundt demokratiets muligheter, og opplever større 78 

medvirkning og innflytelse på organisasjonen, fritidsklubben og samfunnet rundt seg. 79 

Utdanningsstigen for ungdomsarbeidere 80 

Utdanning skal finnes på ulike nivåer tilpasset behov, fra fagutdanninger til høyere utdanning, 81 

og det er god tilgang til informasjon for fritidsklubbansatte om hvilke formelle 82 

utdanningsmuligheter som finnes.  83 

 84 

Strategisk hovedområde - engasjement 85 

Politisk mål:  86 

Kampanjer og økonomi 87 

Det gjennomføres årlige ungdomsinitierte kampanjer og det økonomiske handlingsrommet i 88 

organisasjonen er økt. 89 

Hovedmål 90 

Organisasjonsdemokrati 91 

Ungdom og Fritid har aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som bidrar til et sterkt 92 

organisasjonsdemokrati, hvor ungdom har troen på at det nytter å engasjere seg. 93 

Delmål 94 

Medlemsreisen 95 

Vi har utviklet medlemsfordelene i organisasjonen og optimalisert medlemsreisen. 96 

Støtteordninger 97 

Flere klubber bruker nasjonale og internasjonale støtteordninger. 98 

Bærekraft 99 

Fylkesleddene har oppnådd organisatorisk og økonomisk bærekraft. 100 

Ungdomsengasjement 101 

Vi gjennomfører ungdomsinitierte kampanjer med mål om å styrke det lokale, regionale og 102 

nasjonale engasjementet og synligheten. 103 
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Ungdom og Fritid mener: 1 

Dette dokumentet er strukturert som et oppslagsverk, og viser hva organisasjonen mener om ulike 2 

tema. Alle tema og saksområder som berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket. Nye 3 

temaer kan bli aktuelle i løpet av perioden. Nye uttalelser vedtas da av sentralstyret. 4 

Arbeidsliv  5 

Det er viktig at flest mulig kommer inn i arbeidslivet. I oktober 2020 stod totalt 13 728 personer 6 

mellom 19-24 år helt arbeidsledige og aldersgruppen 20-24år har gjennom hele pandemien hatt den 7 

høyeste ledighetsandelen av den totale arbeidsstyrken. Fritidsklubben gir ungdom viktig 8 

arbeidserfaring og arbeidslæring. Den kunnskapen og den uformelle kompetansen man får ved å 9 

delta i fritidsaktiviteter er kvalifiserende, og en anerkjennelse av denne kompetansen kan bidra til at 10 

flere kommer inn i arbeidslivet. 11 

Regjeringens ungdomspanel på tema lavinntekt pekte på at kommunene må jobbe aktivt for at 12 

ungdom får arbeidstrening. Vi mener at fritidsklubben bør pekes på som en aktuell arena, for 13 

eksempel ved å tilby sommerjobb til ungdom.  14 

Barnefattigdom  15 

111 000 barn og ungdom vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Ungdom og Fritid mener at 16 

dette er 111 000 for mange. Vi skal gjøre vårt for å gi alle barn og unge de samme mulighetene. 17 

Fritidsklubber skal være gratis, slik at alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn kan delta. 18 

Fritidsklubber fører ikke til at færre lever i fattigdom, men at alle barn og unge blir rike på 19 

opplevelser og får de samme mulighetene. Barn og unge er avhengig av trygge arenaer man kan 20 

tilbringe fritiden sin på. For de av oss som vokser opp i fattigdom kan tilknytningen til andre felleskap 21 

i samfunnet bli mindre. Der andre fritidsaktiviteter kanskje blir for dyrt, eller på andre måter ikke 22 

strekker til, kan fritidsklubber bli det tilbudet som gjør at også disse barna får en tilhørighet til det 23 

samme felleskapet som barn fra mer ressurssterke familier har. 24 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget  25 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skole bør i større grad fokusere på 26 

ungdomsarbeid. Ungdomsarbeid er et eget fag, og kompetansen som elevene tilegner seg må 27 

oppdateres i takt med endringer i ungdomskulturen og i samfunnet. Ifølge Klubbundersøkelsen 2020 28 

er 61% av ungdomsarbeiderne som jobber i klubb utdannet i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 29 

Ungdom og Fritid mener at det også må tilbys relevante videreutdanninger for barne- og 30 

ungdomsarbeidere.  31 

Barnekonvensjonen  32 

Barnekonvensjonen er det viktigste dokumentet for en lovmessig forankring av fritidsklubber og 33 

ungdomshus. Barn og ungdom må bevisstgjøres sine rettigheter i samfunnet, og myndiggjøres til å bli 34 

aktive medborgere. Dette er en del av fritidsklubbenes samfunnsansvar. Ungdommens interesser må 35 

sikres gjennom å gi dem reell innflytelse, og klubbene må bistå ungdommene slik at de får sin 36 

stemme hørt. 37 

De mest relevante artiklene i vårt arbeid er: artikkel 12, alle barn har rett til å si sin mening og deres 38 

mening skal bli tatt på alvor, artikkel 31, alle barn har rett til hvile, lek og fritid, og til å delta i kunst og 39 

kulturliv. Vi mener fritidsklubben er en nøkkelarena for å kunne utøve disse rettighetene i praksis.  40 

 41 

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 43 

må slutte seg til barnekonvensjonens tilleggsprotokoll. 44 



Barneombudet  45 
Barneombudets arbeid med ungdom bør styrkes. Vi ønsker at Barneombudet i perioden skal 46 
fokusere på det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres i fritidsklubber, samt 47 
barnekonvensjonens artikkel 12 og artikkel 31. Vi vil også at ombudsposten skal hete Barne- og 48 
ungdomsombud. Som samfunn er det viktig at vi sikrer at alle barn føler at de blir sett og hørt. Rollen 49 
som barneombud har muligheten til å bidra til akkurat dette. Det er likevel ikke nok å ha på plass 50 
systemer som beskytter en hel gruppe, dersom ikke hele gruppa føler seg representert. Derfor er det 51 
viktig at denne ombudsposten inkluderer ungdom i navnet sitt.    52 
 53 

Datakultur og gaming  54 

Dataspill er den største fritidsinteressen blant ungdom i Norge. 96% av gutter og 76% av jenter i 55 

alderen 9-18 år spiller dataspill. Gaming er en kulturform som kan oppmuntre til kreativitet, 56 

nysgjerrighet, samarbeid, læring, språkutvikling og planlegging. Spill er både lek og meningsbærende 57 

innhold, hvor det er behov for kritisk refleksjon over innholdet og aktiviteten. Spill er ytringer og 58 

handlinger som inngår i en sosial, kulturell og politisk kontekst. Ungdom og Fritid mener at 59 

kommunene må legge til rette for fysiske møteplasser for datakultur som både er lavterskel og som 60 

ikke fremmer prestasjonskrav.  61 

 62 

Ungdom og Fritid har sammen med KANDU, Tverga og UKM Norge gjennomført prosjektet 63 

«Møteplass datakultur», hvor vi har sett på hva ungdom ønsker seg når det etableres ikke-64 

kommersielle møteplasser for datakultur. Rappporten konkluderer med 6 nasjonale tiltak for å sikre 65 

en bedre ramme for norsk dataungdom:  66 

1. Opprette tilskuddsordninger for etablering av gamingtilbud på samme måte som for lokale 67 

idrettsarenaer 68 

2. Opprette eller tilpasse nasjonale tilskuddsordninger for gamingutstyr,-aktivitet og -69 

arrangementer 70 

3. Styrke arenaene og aktørene som allerede jobber med ungdom og gaming, heller enn å 71 

etablere helt nye strukturer som bare fokuser på gaming alene 72 

4. Arrangere nasjonalt samtids-LAN i samarbeid med KANDU 73 

5. Undersøke muligheten for etablering av regionale gaming- og e-sportssentre. Sentrene bør 74 

både være for brukere, men også som kompetansesentra på gaming og e-sport i regionene. 75 

Sentrene bør ha fokus på hele gamingkulturen, fra hobby til proffspilling, streaming og 76 

spillutvikling. 77 

6. Styrke forskning og utvikling på feltet som fokuserer på hvordan vi kan styrke positive sider 78 

ved dataspillkulturen og redusere de negative. De positive effektene gaming og 79 

dataspillkultur har på sosial kompetanse og psykisk helse, bør undersøkes ytterligere. 80 

Digitalisering  81 

Barn og unge flytter mer av fritiden sin over på digitale plattformer. Vi mener at det offentlige har et 82 

ansvar for å øke kompetansen om forsvarlig bruk av internett og sosiale medier blant unge. Covid-19 83 

har vist at mange ungdom også mestrer en skolehverdag og fritidstilbud over digitale plattformer. 84 

Ungdom og Fritid etterspør forskning av hvordan en heldigital hverdag har påvirket barn og ungdom, 85 

og bruken av digitale plattformer. Den digitale kompetansen og utstyret blant ungdomsarbeiderne er 86 

også ujevnt fordelt og ungdomsarbeiderne etterspør mer kunnskap om hvordan de skal drive digitalt 87 

ungdomsarbeid. Vi mener at kommunene må styrke sin kompetanse på digitalt ungdomsarbeid og 88 

sørge for at alle ungdomsarbeidere har tilgang til nødvendig utstyr.  89 

Norske ungdommer har en god digital kompetanse sammenlignet med andre land (Digitale 90 

ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS-undersøkelsen, 2014). Når man spør ungdommene om 91 



hvor de har ervervet denne kompetansen svarer de imidlertid at det stort sett skjer alle andre steder 92 

enn på skolen. Ungdom og Fritid mener at ansvaret for digital kompetanse må ligge hos flere aktører 93 

i oppvekstfeltet, og at det må være tilgjengelige midler til å gjennomføre prosjekter knyttet til 94 

digitalisering.  95 

Diskriminering 96 

Vi har ingen toleranse for diskriminering i norske fritidsklubber. Vi mener at fritidsklubber virker 97 

forebyggende mot diskriminering, ved å fremme demokrati, menneskerettigheter, likestilling og 98 

mangfold. Det offentlige har et ansvar for å tilby åpne møteplasser og fritidsaktiviteter som alle kan 99 

være med på, uavhengig av bakgrunn. Fritidsklubbene er arenaer som fremmer forståelse for ulike 100 

ideer, og blir dermed en arena hvor man kan lære seg å respektere og forstå mennesker man er 101 

uenige med eller som er annerledes enn deg selv.  102 

Egenorganisert aktivitet  103 

Den egenorganiserte aktiviteten skjer på ungdommenes eget initiativ og premisser. Fritidsklubbene 104 

og ungdomshusene har en stor andel ungdom som driver med ulike former for egenorganisert 105 

aktivitet. Vi mener det må tilrettelegges slik at ungdom som søker seg til det egenorganiserte miljøer 106 

har anledning og arenaer tilrettelagt for dette. 107 

Ved å være passive på dette området risikerer vi at terskelen for de av oss som ikke har mulighet til å 108 

delta på organiserte fritidsaktiviteter, blir mye høyere enn nødvendig, også i uorganiserte aktiviteter. 109 

Det er avgjørende at vi også fanger opp disse menneskene og gir de en mulighet til å fylle fritiden sin 110 

med det de selv faktisk ønsker.  111 

Ungdom som driver med egenorganisert idrett og fysisk aktivitet bør ha samme tilgang til ressurser 112 

og finansiell støtte som den organiserte idretten. Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne kan være 113 

veiledere for ungdom som ønsker å drive med slik aktivitet. Derfor vil Ungdom og Fritid fortsette 114 

arbeidet med Tverga og øke støtteordningen «innovative aktivitetsarenaer». 115 

Ensomhet  116 

Sosialt samvær blant ungdom har de siste 20 årene gått ned med 26%, samtidig er det stadig flere 117 

ungdommer som etterspør sosiale møteplasser. Det er på høy tid å satse på fritidsklubbene. 118 

Klubbene bidrar til å bygge sosial kompetanse, tilhørighet og nettverk blant barn og unge, og har 119 

derfor en motvirkende kraft mot ensomhet. 120 

Politiske myndigheter må være bevisst konsekvensene av covid-19, og hvordan mange barn og unge 121 

kjente på en ny form for ensomhet.  122 

Europarådets anbefaling  123 

I mai 2017 kom Europarådet med sin anbefaling på ungdomsarbeid. Det anbefales at 124 

ungdomsarbeidet får en lovmessig forankring, at det utvikles et rammeverk for utdanning av 125 

ungdomsarbeidere, metoder for evaluering og politisk og økonomisk støtte. Ungdom og Fritid mener 126 

at anbefalingen må anerkjennes og implementeres av norske myndigheter. Det innebærer at man 127 

utvikler en plan for å gjennomføre anbefalingens tiltakspunkter. 128 

Flere europeiske land er godt i gang med implementeringen av anbefalingen. Østerrike har 129 

introdusert en kompetanseramme for ungdomsarbeid for å gjøre ungdomsarbeidernes kompetanse 130 

og kvalitetsstandarder synlige og sammenlignbare. Ungdomsarbeidere oppfordres til 131 

nettverksbygging, samarbeid, utvikling og gjensidig anerkjennelse av utdanning.  132 

Den finske regjeringen vedtok et nasjonalt ungdomsarbeid og ungdomspolitisk program (2017-19) 133 

12. oktober 2017. Programmet inneholder retningslinjer for å støtte ungdomsarbeid og relaterte 134 



aktiviteter, inkludert kriteriene for å være berettiget til statsstøtte til de nasjonale 135 

kompetansesentrene for ungdomsarbeid. Programmet viser også til de nasjonale målene for 136 

ungdomsaktiviteter i europeisk og internasjonal sammenheng. 137 

Øvrig arbeid med anbefalingen i de europeiske landene kan ses her.  138 

Folkehelse  139 

Bedre folkehelse sparer staten for store summer hvert år. Folkehelsemeldinga (2019) pekte på 140 

fritidsklubbene som spydspissen i det lokale forebyggende arbeidet. Ved å delta i fritidsaktiviteter 141 

sammen med andre som ungdomsarbeideren fasiliteter, opplever man mestring, mening og 142 

tilhørighet i ungdomstida. Dette er viktig for god folkehelse, og fritidsklubber er en viktig brikke i 143 

dette arbeidet. Ungdom og fritid mener at en kompetanseutvikling blant ungdomsarbeidere vil bidra 144 

til å styrke det lokale folkehelsearbeidet i kommunen. Program for folkehelse bør dermed fortsette.  145 

Fritidserklæringen  146 

Ungdom og Fritid har skrevet under på Fritidserklæringen. Den forplikter oss til å jobbe for at alle 147 

barn og unge skal få delta i minst en fritidsaktivitet sammen med andre. Fritidsklubbene treffer barn 148 

og unge som opplever barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Ungdom med svake sosiale 149 

relasjoner, ungdom fra lavinntektsfamilier og ungdom med minoritetsbakgrunn bruker 150 

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 152 

virkemiddel for å realisere målet med fritidserklæringen. 153 

Fritidskortet  154 

Regjeringen har brukt 120 millioner kroner på pilotering av fritidskortet. Dette mener vi i 155 

utgangspunktet er et skritt i riktig retning mot at alle barn og unge skal få delta i en fritidsaktivitet 156 

med andre, men slik det fungerer nå ivaretas ikke barn og unge som ikke bruker organiserte 157 

fritidsaktiviteter godt nok av ordningen. Hvis regjeringen mener alvor med Fritidserklæringen sier det 158 

seg selv at en viss andel av totalsummen som øremerkes fritidskortet, bør gå til åpne møteplasser for 159 

ungdom. Videre er det også slik at de økonomiske barrierene ikke er de eneste relevante barrierene, 160 

det må også tas høyde for tilgang, transport, mangel på universell utforming og relevans i tilbudet. 161 

Det trengs en generell og helhetlig satsning på hele fritidsfeltet, inkludert fokus på utvidelse av 162 

tilbudet og økt kompetanse til ungdomsarbeiderne for at fritidskortet skal lykkes. 163 

Frivillighet  164 

Barne- og ungdomsfrivilligheten i fritidsklubber og ungdomshus er med på å bygge demokrati i 165 

lokalmiljøet, og den må løftes og styrkes frem som en sentral del av den nasjonale unge frivilligheten. 166 

Det foregår mye godt frivillig arbeid i kommunale fritidsklubber og ungdomshus. Dette er et positivt 167 

supplement til drift, men kan aldri erstatte faste ansatte. Kvaliteten i det profesjonelle 168 

ungdomsarbeidet ivaretas ved at det også er offentlig ansatte i kommunene. 169 

Inkludering  170 

Fritidsklubber og ungdomshus må være åpne og inkluderende. Sosialt og kulturelt mangfold er 171 

nøkkelen til å skape fritidsmiljøer for alle.  Ved å være gratis og lavterskel, eliminerer man økonomi 172 

som barriere for deltakelse. Media og det offentlige har også et ansvar for å fremme et inkluderende 173 

samfunn og må bidra til å skape et nyansert bilde av ulike samfunnsgrupper, snarere enn å bidra til 174 

økt marginalisering. 175 

Kjønn og seksualitet  176 

Det er behov for et mangfoldig kjønnsbegrep i Norge, slik at alle opplever et inkluderende samfunn. 177 

Fritidsklubber skal være åpne og inkluderende uavhengig av kjønn og seksuell orientering. 178 

https://www.coe.int/en/web/youth/member-states1#{%2239240388%22:[]}


Ungdomsarbeidere skal møte ungdom med nysgjerrighet og refleksjon og på den måten være gode 179 

på normkritisk tenkning. 180 

Det er også viktig at det jobbes med økt kompetanse på området blant ansatte på fritidsklubber. Skal 181 

vi lykkes med å skape arenaer som føles tilgjengelige og åpne for alle er det viktig at man får 182 

tilstrekkelig med kunnskap om kjønn og seksualitet. For noen kan man oppleve toleranse og aksept 183 

på skole og andre arenaer, men generelt mindre kunnskap og kompetanse enn vi kanskje ønsker.   184 

Kommunereform  185 

Fra 2017 til og med 1.januar 2020 har det blitt gjennomført 47 kommunesammenslåingsprosesser i 186 

Norge. Ungdom og Fritid er opptatt av at sammenslåing av kommuner ikke må føre til en reduksjon i 187 

antall kommunale fritidsklubber og ungdomshus. Barn og ungdom skal ha tilgang til relevante og 188 

åpne møteplasser der de faktisk er, og bosted skal ikke avgjøre tilgangen til slike arenaer. Flere 189 

klubber har meldt om at de sammenslåtte kommunene mangler både planverk og forankring, og at 190 

tilbudet til barn og ungdom ikke har blitt prioritert.  191 

Kompetanse  192 

Det er på tide med et kompetanseløft for ungdomsarbeidere. For å styrke hele oppvekstsektoren må 193 

ikke ungdomsarbeideren glemmes når man innfører kompetansehevingstiltak. Ungdom og Fritid 194 

mener at det må etableres et utdanningsløp i ungdoms- og fritidspedagogikk. I tillegg bør Barne,- 195 

ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gis mandat til å godkjenne kurs for ungdomsarbeidere, og 196 

på den måten sertifisere ungdomsarbeidernes uformell kompetanse.  197 

Kroppspress  198 

Den sterke fokuseringen på usunne kroppsidealer som gjør seg gjeldende overfor stadig yngre 199 

aldersgrupper, gir grunn til bekymring. Både offentlige myndigheter, næringsliv, skole, idrett, 200 

fritidsklubber, foresatte og påvirkere har et ansvar når det gjelder å dempe kroppspress blant unge. 201 

Lovverket må styrkes og næringslivet må bli mer bevisst sitt etiske ansvar overfor barn og unge. 202 

Ungdom og Fritid ønsker merking av retusjert reklame.  203 

Lovfesting  204 

Fritidsklubber og ungdomshus er en av få kommunale tjenester som ikke er lovpålagt. Dette gjør ofte 205 

fritidsklubbene til salderingsposter på kommunebudsjettene. Ungdom og Fritid mener at man må 206 

lovfeste fritidsklubber på lik linje med kulturskoler og folkebibliotek. En lovfesting må definere retten 207 

til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og ressursbehovet. I tillegg bør den fastslå 208 

ungdoms rett til deltakelse og medvirkning. 209 

Mangfold  210 
Ungdomsbefolkningen er mangfoldig og det må gjenspeiles i fritidsklubbenes satsningsområder. Det 211 
er et mål at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt på fritidsklubbene. Fritidsklubbene er arenaer 212 
som fremmer forståelse for ulike ideer, og blir dermed en arena hvor man kan lære seg å respektere 213 
og forstå mennesker man er uenige med.  Det er også viktig med en bred rekruttering av ansatte, slik 214 
at ungdomsarbeiderne representerer befolkningen på en god måte.  215 

 216 
Medvirkning  217 
Ungdomsmedvirkning er en av bærebjelkene i alle ledd av organisasjonen. Barn og unge har rett til 218 
deltakelse og medvirkning til egen fritid gjennom barnekonvensjonen. Dette krever at barn og unge 219 
gis den kompetansen og tilretteleggingen de trenger for å kunne medvirke. Medvirkning er 220 
fritidsklubbenes metodiske tilnærming. 221 

 222 



Mobbing  223 

Fritidsklubbene skal være mobbefrie soner. Ungdomsarbeidere skal aktivt jobbe med utfordringer 224 

knyttet til mobbing, spesielt på nett. Dette gjøres best i tverrfaglig dialog med resten av 225 

oppvekstfeltet i kommunen. Ungdom og Fritid bør ha en naturlig plass i nasjonale samarbeidsgrupper 226 

som for eksempel Partnerskap mot mobbing, og fritidsklubbene må inngå i tverrfaglige nettverk. 227 

Psykisk helse  228 

En god psykisk helse er viktig for barn og unges utvikling og livskvalitet. Fritidsklubbene bygger 229 

mestring, mening og tilhørighet. De er også universalforebyggende tilbud til barn og unge med fokus 230 

på medvirkning. Dette bidrar til å bygge en god psykisk helse i ungdomsbefolkningen. 231 

Ungdomsarbeideren skal være en trygg voksenperson som tar den psykiske helsen til ungdommene 232 

på alvor og bidrar til opplysning og senker terskelen for å oppsøke hjelp. 233 

Rasisme  234 

Vi har ingen toleranse for rasisme. Ved å være inkluderende møteplasser som er åpne for alle og som 235 

aktivt jobber med å fremme toleranse, nestekjærlighet og mangfold bidrar klubbene til å rive ned 236 

fordommer og rasisme. Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne utfordrer rasistiske holdninger og 237 

bruker dialog som verktøy for sitt holdningsskapende arbeid, samtidig som man aktivt oppfordrer 238 

ungdommen til å jobbe imot rasisme. 239 

Regionreform  240 

Hvilket tilbud du har tilgang til skal ikke være avhengig av hvor du bor i regionen. For å øke 241 

kompetansen blant ungdomsarbeidere og sikre lik tilgang til fritidstilbud i hele regionen, mener vi at 242 

det også er fylkenes ansvar å prioritere kurs og kompetanseheving for ungdomsarbeidere. En ny 243 

ansvarsdeling mellom stat og fylke må sikre reelle medvirkningsmuligheter for ungdom. 244 

Retten til lek og fritid  245 

Flere og flere barn og unge vokser opp i vedvarende lavinntekt. Det at foreldre har lav inntekt, skal 246 

ikke berøve barn og unge muligheten til å delta i kunst og kulturliv, lek, hvile og fritid. Dette er en rett 247 

de har etter Barnekonvensjonens artikkel 31. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal få delta 248 

i fritidsaktiviteter med andre. Fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom 249 

treffer gruppen av barn og unge som lever i lavinntektsfamilier. 250 

Fritidsklubber må ses på som det offentliges sikring av barn og ungdoms rett til lek og fritid. Derfor 251 

må det satses på denne nasjonale strukturen. 252 

Rus  253 

Ungdom har rett på rusfrie kulturarenaer og fritidsklubbene jobber aktivt med rusforebygging. 254 

Fritidsklubbene må også samarbeide med politi, SLT og andre i det rusforebyggende arbeidet. 255 

Ungdom må selv få delta i dette arbeidet i lokalmiljøet og slik være med på å fremme en rusfri 256 

ungdomskultur. 257 

Skole og utdanning  258 

Et tett samarbeid mellom skole og fritid gir god effekt. Barn og unge inntar ulike roller på disse 259 

arenaene og ved å være et samarbeidende oppvekstteam vil man kunne møte alle på en god måte. 260 

Ved å la ungdommer utfolde sin lærelyst på uformelle og selvstyrte arenaer kan de oppleve styrket 261 

mestringstro og lærelyst på skolen. Dette vil få ned tallet på elever som dropper ut av skolegangen. 262 

Dette tette samarbeidet må selvfølgelig ikke gå på bekostning av barn og unges opplevelse av 263 

fritidsklubbene som et sted uten press og prestasjonsjag. Skole og fritid skal utfylle hverandre, men 264 



ikke i for stor grad overlappe hverandre. På denne måten sikrer vi en variert og spennende hverdag 265 

for barn og unge.  266 

Ungdom og Fritid mener at fraværsgrensen i videregående må avskaffes og at det ikke innføres en ny 267 

fraværsgrense for ungdomsskolen. En slik fraværsgrense kan bidra til å forverre ungdommens syn på 268 

skolen. Vi mener at det trengs mer aktiv oppmuntring og mindre «straff-baserte» systemer.  269 

Stemmerett  270 

Aldersgrensen for allmenn stemmerett bør senkes til 16 år i Norge. Ungdom er storforbrukere av 271 

offentlige tjenester, og bør få muligheten til å påvirke hvem som skal bestemme over disse. Det er 272 

viktig at ungdom bevisstgjøres om at de har en reell påvirkelseskraft på sin egen hverdag, og dermed 273 

får en direkte forståelse og verdsettelse for demokratiet. Fritidsklubbene kan med hjelp av 274 

medvirkning være en utmerket måte å introdusere barn og unge til dette. 275 

Tverrfaglighet  276 

Ungdomsarbeideren er en viktig ressurs i kommunens tverrfaglige samarbeid og må være en naturlig 277 

del av de tverrfaglige nettverkene. Det er en utfordring når fritidsklubbene blir offer for statlig 278 

silotenkning. Dette gjenspeiles i at fritidsklubbene er plassert under ulike virksomhetsområder i 279 

kommunene, noe som kan svekke det faglige – og politiske ansvaret for feltet. Derfor bør den enkelte 280 

kommune ha større fokus på tverrfagligheten klubbene representerer og benytte seg av dette 281 

Uformell og ikke-formell læring  282 

Ungdom som er tilknyttet fritidsklubber og ungdomshus tilegner seg ofte stor uformell kompetanse 283 

innen blant annet organisasjonsarbeid, ledelse, kunst, teknikk med mer. Det bør utvikles et eget 284 

system for validering av ikke-formell læring som må sees i sammenheng med formell læring. Dette 285 

kan bidra til at flere barn og unge opplever at fritiden sin ikke bare er morsom, men også meningsfull. 286 

Profesjonelt ungdomsarbeid  287 

I dag er kvalitetsforskjellene på ulike fritidsklubber sprikene, og dette går dessverre utover 288 

ungdommen. Kvalitet og forutsigbarhet i fritidsklubber og ungdomshus er et offentlig ansvar. Lokale 289 

føringer må sikre at de ansattes profesjonalitet og yrkesutøvelse ivaretas, og at det kreves politiattest 290 

av alle som skal jobbe med barn og unge. 291 

Ungdomskriminalitet  292 

Fritidsklubber virker kriminalitetsforebyggende ved å gi rom for medvirkning og inkludering av unge 293 

med svært ulik bakgrunn. Dette er arenaer som bidrar til å redusere sosial ulikhet, og de gir tilgang på 294 

møteplasser som får unge vekk fra negative miljøer.  295 

Ungdomsstraff har gjentatte tanger vist seg å ikke være så effektivt, og er en måte å fremmedgjøre 296 
ungdommene fra samfunnet på, og forverre deres syn på samfunnet som helhet og promoterer 297 
utenforskap. Ungdom og Fritid tror på hjelp, ikke straff.  298 
 299 
Ungdomskultur  300 

Ungdomskulturen er mangfoldig og nyskapende, og det må gis rom for en bredde i ungdommens 301 

kulturtilbud og kulturaktiviteter. Ungdom må få lov til å utvikle sin egen kultur i det offentlige rom på 302 

egne premisser. Fritidsklubbene er møteplasser som legger til rette for at ungdom selv får utvikle sitt 303 

eget innhold innenfor trygge rammer. Ungdom har også rett til kvalitet i kulturtilbudet sitt, både som 304 

utøver, arrangør og tilskuer. Alle ungdommer skal ha lik tilgang til kulturell læring og utfoldelse 305 

uavhengig av bakgrunn. 306 

Ungdomstiden  307 

Ungdom er en viktig ressurs for samfunnet. Ungdomstidens egenverdi må anerkjennes på lik linje 308 



med barndommen og voksentida. Dette må gjenspeiles i måten man organiserer offentlig sektor 309 

lokalt, regionalt og nasjonalt. 310 

Utenforskap  311 

Når ikke alle har lik mulighet til å delta i fritidsaktiviteter oppstår det sosial ulikhet og et skille mellom 312 

de som blir rike og de som blir fattige på opplevelser. Gratis tilbud som er åpne for alle, og som gir 313 

barn og unge gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer bidrar til følelsen av fellesskap. 314 

Fritidsklubbene er slike tilbud og ved å aktivt jobbe med holdningsskapende arbeid bidrar de til 315 

forebygging av ensomhet, marginalisering, ekstremisme og radikalisering. 316 

Ungdomsdemokrati  317 

Fritidsklubbene er arenaer som gir barn og unge sosial kompetanse og demokratisk forståelse. 318 

Kommunen må tilrettelegge for at ungdomsmedvirkning lokalt settes i et demokratisk rammeverk 319 

som sikrer at alle får mulighet til å si sine meninger og bli hørt. Ved å delta i fritidsklubb får flere barn 320 

og unge tilgang til demokratiet. Fritidsklubbene bidrar på den måten til å bygge aktive 321 

samfunnsborgere. 322 

Fritidsklubber tar utgangspunkt i direkte – eller deltakende demokrati hvor barn og ungdom 323 

beslutter direkte i enkeltsaker. Dette i motsetning til den andre hovedtypen demokratisk styresett, 324 

representativt demokrati, der det velges eller utpekes representanter som beslutter i enkeltsaker.  325 

Ifølge kommuneloven skal alle kommuner ha et ungdomsråd. Ungdom og Fritid mener at det er viktig 326 

at ungdomsrådene ikke bare rekrutterer medlemmer fra elevrådene, men at man også rekrutterer 327 

medlemmer fra fritidsklubber, ungdomshus og andre fritidstilbud for å sikre representativitet. 328 

Ungdom og Fritid mener det er viktig at kommunen tar ungdomsrådet på alvor og at rådet får jobbe 329 

med saker de anser som relevante for ungdomsbefolkningen i kommunen, for å sikre reell, bred og 330 

åpen medvirkning. 331 
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Møtedato 17.-18. april 2021 
Saksnummer og navn 21-08 UoFs ungdomskampanje 2021 -2023 

Saksbehandler Sentralstyret 
 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Landsmøtet velger ett av følgende fire tema som Ungdom og Fritids ungdomskampanje 2021 - 2023 

1. Ungdommens mentale/psykiske helse 
2. Inkludering for motvirkning av ensomhet og utestengelse 
3. Gode tilbud for barn og unge 
4. Ungdoms fremtid 

 

Bakgrunn 
 
Hvert andre år inviteres barn og ungdom i organisasjonen til å bestemme et tema eller sak som 

Ungdom og Fritid skal jobbe med gjennom landsmøteperioden. Det vil bli utviklet kampanjer, 

kursing, intervjuer og rapporter knyttet til temaet som bidrar til å sette fokus på, eller få 

gjennomslag for et viktig budskap.  

Ungdommene i fylkesstyrene ble invitert til å komme med innspill til temaer og saker. På bakgrunn 

av disse innspillene har ungdommene i sentralstyret valgt å fremme fire forslag for Landsmøtet, som 

så velger et tema vi skal jobbe videre med.  

 

Landsmøte 2021 vedtar: 
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Sentralstyrets forslag til vedtak  
 

• U1: Psykisk helse og ensomhet - vedtas 

• U2: Konsekvenser av stengte klubber - vedtas 

• U3: Fritidsklubber mot rasisme - vedtas 

 
 
Bakgrunn 
 
Uttalelser er særlig viktige saker om Landsmøtet ønsker å løfte frem. Her kan delegatene fremme 
forslag til uttalelser på ting de mener Landsmøte bør mene noe om offentlig. Det er opp til 
sentralstyret, kretsene og delegatene å komme med forslag til uttalelser 
 
 
 
Forslag til uttalelser ligger vedlagt. 
 
 1 

Landsmøte 2021 vedtar: 2 

 3 

 4 

 



 
 
 

Vedlegg: Sak 21-09 uttalelser 

U1: Psykisk helse og ensomhet 1 

Forslagsstiller: Sentralstyret  

Forslag til vedtak: Vedtas 

Ensomhet og psykisk uhelse oppstår gjerne når man mangler noen man kan kalle sine egne, og når 2 

anerkjennelse uteblir. Å oppleve annerledeshet i oppveksten kan være vanskelig å håndtere. Mange 3 

unge oppgir også prestasjonskrav i skole og idrett som krevende. 4 

Fritidsklubbene bidrar til å lukke noen gap i ungdomsbefolkningen. Møteplassen er utformet slik at 5 

den oppleves relevant for de fleste unge, hvor man møtes på tvers av klassetrinn, skole og 6 

sosioøkonomisk bakgrunn. -En nøytral grunn, der individet er viktigere enn prestasjonene, og der 7 

ungdommens stemme blir hørt -og er avgjørende for innhold og prioriteringer. 8 

Med ansatte og frivillige som relasjonsbyggere, der sosial kompetanse og ikke-formell læring står i 9 

fokus, fanger man opp mange unge som ellers opplever utenforskap. På disse åpne møteplassene, og 10 

i disse omgivelsene møtes de unge av voksne med god tid og relevant kunnskap, både sosial -og 11 

kulturfaglig. Miljøarbeiderne er delaktige i å utvikle den unges sosiale kompetanse, og inspirerer til å 12 

utvikle egne evner. 13 

Da covid-19 pandemien traff landet i mars 2020; stengte fritidsklubbene ned mye av sin ordinære 14 

aktivitet, sammen med bl.a. skole og idrett. Å holde kontakt med ungdommen via sosiale medier og 15 

ved felting ute i lokalmiljøet har for mange vært utfordrende. De mest sårbare unge er vanskelig å nå, 16 

og det har blitt tydelig hvor viktig den fysiske møteplassen er for ungdom. Mange ungdomstiltak vil 17 

trenge tid og ressurser til å restarte aktiviteten og relasjonene til ungdommene når pandemien er 18 

over. Fritidsarenaene vil bli viktigere enn noen gang i arbeidet med å lege sårene denne pandemien 19 

har påført ungdomsbefolkningen.   20 

Det er i alles interesse at lavterskel fritidstilbud prioriteres -og styrkes i tiden som kommer. Gode 21 

opplevelser sammen med andre; styrker selvtilliten. 22 

  



U2: Konsekvenser av stengte klubber  1 

Forslagsstiller: Sentralstyret  

Forslag til vedtak: Vedtas 

Covid-19-pandemien rammet hele vårt samfunn i mars 2020. For fritidsklubbfeltet betød denne 2 

nedstengingen ikke nødvendigvis at en måtte holde seg hjemme og ikke kunne gjennomføre jobben. 3 

Tvert imot viste våre medlemmer en evne til å omstille seg og drive digitalt ungdomsarbeid når det 4 

fysiske ungdomsarbeidet på ungdomsklubber og lignende åpne møteplasser måtte stenge ned.  Våre 5 

medlemmer klarte å respondere godt til denne endringen, og mange av våre medlemmer opprettet 6 

discord-servere og satt i gang andre digitale aktiviteter.  Noen ungdomsarbeidere begynte også med 7 

oppsøkende ungdomsarbeid og aktiviteter utendørs.  8 

Ungdom og Fritid har i denne perioden hatt økt medlemskontakt gjennom digital tilstedeværelse. Vi 9 

har gjennomført flere digitale samlinger der erfaringsutveksling og kompetanseheving har vært 10 

målet. Etter dialog med Barne- og familiedepartementet fikk vi mandat til å utvikle 11 

smittevernsveiledere for fritidsklubber, og i tillegg har vi hatt ulike støtteordninger for konkret 12 

aktivitet i pandemien (Gjensidigestiftelsen, Koronajul).   13 

Alle disse aktivitetene har også gjort at vår medlemskontakt har blitt både hyppigere og tettere i 14 

denne perioden, noe vi ønsker å opprettholde i tiden som kommer.  15 

Hvordan påvirker Covid-19 dagens ungdom? 16 

Regjeringen har gjennom hele perioden med Covid-19 forsøkt å skåne barn og unge i størst mulig 17 

grad fra de mest inngripende tiltakene. Dette har vært spesielt viktig for sårbare barn og unge, men 18 

også for hele ungdomsbefolkningen. Vi i Ungdom og Fritid er bekymret for hvordan denne 19 

pandemien egentlig påvirker dagens ungdom. Usikkerheten rundt omstendighetene til ungdommene 20 

fører med seg store utfordringer, der ungdommene nødvendigvis ikke har de rette verktøyene til å 21 

komme seg gjennom dette på en god måte.  22 

• Ungdom og Fritid krever at beslutningstakere løfter barne- og ungdomspolitikken i årene 23 
fremover. Krisen har rammet unge hardt, og man bør gjennom forskning og tiltak forsøke å 24 
reparere og motvirke de langsiktige konsekvensene pandemien vil ha for dagens unge.  25 
 

Hvordan påvirker Covid-19 dagens ungdomsarbeidere? 26 

Nedstengningen av de fysiske tilbudene førte til usikkerhet for mange ungdomsarbeidere ute i 27 

kommunene. Tall fra Ungdom og Fritids medlemsundersøkelser viser at 62 ungdomsarbeidere fordelt 28 

på 27 klubber var permittert og/eller omplassert i løpet av de første månedene. Dette utgjør 4,1% av 29 

våre medlemsklubber. Dette er svært uheldig. Gitt den store utfordringen barn og unge møter på i 30 

denne perioden, er det desto viktigere at ungdomsarbeiderne får brukt sin ekspertise til å bistå de 31 

unge i sin kommune.  32 

Fritidsklubbene har periodevis opplevd nye nedstengninger på grunn av lokale og nasjonale 33 

innstramminger. Det har vært krevende for mange å drive åpne møteplasser i en tid preget av raske 34 

endringer. Det har også vært vanskelig å vite hva som treffer ungdomsbefolkningen på en god måte. 35 

Ungdomsarbeidere melder tilbake at man er slitne av å «finne på jobben vår på nytt hver andre uke», 36 



og at det har vært krevende å koordinere innsats mot en felles forståelse av hvem sårbare barn og 1 

unge egentlig er. Det har også vært krevende å gjøre gode vurderinger av smittevern på 2 

fritidsklubbene. Det er vanskelig for ungdom og ungdomsarbeidere å overholde en- og tometeren, og 3 

det er vanskelig å gjøre vurderinger av hvor grensene og rettighetene til ansattes smittevern egentlig 4 

går. En bør derfor vurdere å utvikle retningslinjer og politikk som ikke bare ivaretar et tilbud for 5 

landets barn og unge, men som samtidig legger til rette for at ansatte kan dra på jobb og føle seg 6 

trygge på at smittevernet er godt nok.  7 

• Ungdom og Fritid krever at det utvikles en helhetlig plan for hvordan fritidsaktører i 8 
kommunene skal håndtere eventuelle nye nedstengninger av fritidstilbud med nye 9 
pandemier. En slik plan bør både forsøke å ivareta et tilbud for barn og unge, samtidig som 10 
planen må legge til rette for at ansatte kan dra på jobb og føle seg trygge på at smittevernet 11 
er godt nok ivaretatt.  12 

  

Endringer for feltet 13 

Koronapandemien har ført til at en allerede stram kommuneøkonomi har blitt enda strammere. 14 

Ungdom og Fritid er bekymret for konsekvensene dette kan ha for landets fritidsklubber og 15 

ungdomshus. Vi mener at feltet vårt har vist hvor sterkt behov det er for tilbud til barn og unge 16 

samtidig som feltet har funnet innovative arbeidsformer.  17 

• Ungdom og Fritid krever at kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber og 18 
ungdomshus skånes for nedleggelser og ytterligere kutt i driftsbudsjetter. Vi mener også at 19 
den særegne kompetansen ungdomsarbeidere har må anerkjennes som viktig, og at man må 20 
unngå å bruke ungdomsarbeidere til andre oppgaver i kommunen enn det de er ansatt til.    21 



U3: Fritidsklubber mot rasisme  1 

Forslagsstiller: Sentralstyret  

Forslag til vedtak: Vedtas 

Fritidsklubbene er en av de største arenaene for ungdomskultur, med stort fokus på inkludering og 2 

mangfold. Man er sårbare i ungdomstiden og det er viktig at man er klar over og oppmerksom på de 3 

utfordringene mange barn og unge kan oppleve knyttet til rasistiske krenkelser eller diskriminering. 4 

Det kan være vanskelig for en ung person å selv stå opp imot disse type hendelser da man ofte selv 5 

kan vende seg til denne typen holdning og atferd. Det er viktig å utfordre og jobbe imot denne typen 6 

atferd allerede i en prematur fase for å motarbeide rasistiske krenkelser eller diskriminering. Rasisme 7 

og diskriminering mot unge kan på mange måter forsterke en ungdoms følelse av utenforskap og 8 

lede til mindre aktiv deltakelse i samfunnet. Selv om vi på mange områder i samfunnet har gjort klare 9 

tiltak som fremmer mangfold og toleranse.  10 

Rasisme er et angrep på de som ofte allerede er sårbare, og bidrar til å skape grobunn for gnisninger, 11 

diskriminering og ofte vold. Uof ser på rasisme som en trussel mot demokrati og 12 

menneskerettigheter. Uof innser at arbeidet med å møte rasismeproblematikk må omfatte innsats 13 

på en rekke forskjellige nivåer. Problemet og løsningene er ikke alltid enkle, spesielt når disse 14 

holdningene i mange tilfeller kan virke kamuflert. Problematikken i utsagn og handlinger av denne 15 

karakter kan ofte være vanskelig å oppfatte fra utsiden, men kan ha en utrolig stor påvirkning på den 16 

enkelte/gruppen. Det er derfor viktig at vi kollektivt har en intensjon om å lytte til og virkelig forstå 17 

de som er utsatt for denne typen holdning. Ved å fremme stemmer og aktører som gir et 18 

innsideperspektiv av møter med disse problemene kan vi oppmuntre empati til 19 

grupper/enkeltpersoner som er utsatt for rasisme. Dette åpner også for at storsamfunnet kan få en 20 

bedre og dypere forståelse av konteksten til den enkeltes bakgrunn og kultur.  21 

Ved å være inkluderende møteplasser som er åpne for alle og som aktivt jobber med å fremme 22 

toleranse, nestekjærlighet og mangfold bidrar klubbene til å rive ned fordommer og rasisme. 23 

Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne utfordrer rasistiske holdninger og bruker dialog som verktøy 24 

for sitt holdningsskapende arbeid.  25 

Ungdom og fritid skal 26 

1. Etterstrebe å ha tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn på alle nivå 27 

2. Ha en kampanje mot rasisme i fritidsklubber eller lignende 28 
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Sentralstyrets forslag til vedtak 

Sentralstyrets forslag til organisasjonserklæring tas til orientering. 

 

Bakgrunn 

Organisasjonserklæringen er et dokument som viser hva organisasjonens ulike ledd kan forvente av 

hverandre, og skal tydeliggjøre hvilke roller som ligger i de ulike funksjonene. Sentralstyret ønsker å 

beholde formen på organisasjonserklæringen sånn den er i dag, men foreslår en del endringer i 

teksten. De største endringene er: 

• Et større fokus på medlemmene og hva organisasjonen forventer av dem. Tidligere var det 

nesten bare fokus på hva medlemmene kan forvente av organisasjonen. Som eksempel 

foreslås det å endre avsnittet «Lokal bistand» til «Medlemmene» for å vise at det er en 

toveis dialog mellom de ulike organisasjonsleddene. 

• Fjerne noen punkter som allerede dekkes i Ungdom og Fritids lover. 

• Fjerne avsnittet «Kontakt innad i Ungdom og Fritid» fordi dette ivaretas gjennom andre 

avsnitt. 

• Legge til punkt om å tenke miljøvennlig ved reiser. 

• I tillegg foreslår sentralstyret å legge inn en mentorordning, for å støtte opp arbeidet med å 

bygge robuste fylkesledd. Sentralstyret foreslår en ordning hvor det opprettes et nasjonalt 

mentorteam som jobber sammen med fylkeskoordinator.  

Merk at vedtak i «Sak 21-5 Endring av lovene» kan påvirke ordlyden i organisasjonserklæringen. 

 

Forslag til organisasjonserklæring med markerte endringer ligger vedlagt. 
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Organisasjonserklæring 1 

 2 

 3 

1. Organisasjonen 4 
 5 
Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige 6 
i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Våre medlemmer 7 
har mange navn. Fritidsklubb, ungdomsklubb, ungdomshus, kulturhus for ungdom, fritidssenter, 8 
aktivitetshus. Vi bruker samlebetegnelsen åpne møteplasser for ungdom. Felles er at de er 9 
kommunale eller kommunalt støttet, brukerstyrt og åpne for alle. Våre tilbud De er både byggende 10 
og forebyggende. De forebygger sosial ekskludering, dropout, psykisk uhelse og alle former for 11 
utenforskap. I tillegg er dette en bred kulturarena for utøvelse av, og deltakelse i kulturaktiviteter. 12 
 13 
Selv om medlemmene våre er ulike, er metodikken felles. Ungdomsarbeideren møter ungdom på 14 
deres premisser. De tar ungdom på alvor. Ved å arbeide metodisk med medvirkning, er 15 
ungdomsarbeideren unik i fagmiljøet som jobber direkte med ungdom. Med relasjon og relevans, 16 
bygger ungdomsarbeideren ressurser. 17 
 18 
Organisasjonen skal til enhver tid være representativ for hvilke holdninger fritidsklubbene, 19 
ungdomshusene og fylkesstyrene har i forhold til de ungdomspolitiske utfordringer, og dette skal 20 
gjenspeiles i politisk program. Ungdom og Fritid skal legge til rette for at fylkesstyrene på best mulig 21 
måte skal representere fritidsklubber og ungdomshus i eget fylke. Ungdom og Fritid skal styrke 22 
nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere og 23 
politiske premissleverandører. Fylkene skal bistå i dette arbeidet for å sikre at medlemmenes 24 
interesser når frem sentralt. 25 
 26 
De lokale fritidsklubber og ungdomshusene, gjennom fylkesleddene, utgjør organisasjonen Ungdom 27 
og Fritid. Uten aktive fylkesledd, med velfungerende styrer med ungdomsdeltakelse på alle nivåer, 28 
kan ikke Ungdom og Fritid fungere optimalt. Det er nødvendig at fylkesleddene informerer om sin 29 
virksomhet gjennom årsmeldinger til Landsmøte, og ved å sende møtereferater til Ungdom og Fritid 30 
sentralt. Det forventes at fylkesleddene tar del i styring av organisasjonen ved å stille nominere 31 
aktive engasjerte og interesserte kandidater til sentralstyret, og delegater til Landsmøte. Det 32 
forventes også at fylkesstyrene kommer med politiske innspill og generell har jevnlig dialog med 33 
sentralleddet. 34 
 35 
Sentralstyret styrer organisasjonen mellom Landsmøtene. Fylkesstyrene styrer fylkesleddene mellom 36 
fylkesårsmøtene. Ungdom og Fritid skal ha kompetente og aktive tillitsvalgte. Oppfølging av 37 
tillitsvalgte vil derfor være viktig for å sikre og utvikle kompetanse, og for rekrutteringen av nye 38 
tillitsvalgte. Målsettingen er å ha tillitsvalgte som kan representere organisasjonen med kompetanse 39 
og engasjement. 40 
 41 
Ungdom og Fritid skal ha en stabil og sterk administrasjon. Sekretariatet består av de ansatte i 42 
organisasjonen, og sørger for daglig drift på oppdrag fra sentralstyret og Landsmøtet. Ungdom og 43 
Fritid skal legge til rette for kompetente og motiverte ansatte, og ta vare på det fysiske og 44 
psykososiale arbeidsmiljøet. 45 
 46 
Ungdom og Fritid skal tilby alle som innehar et verv sentralt og regionalt, samt administrativt ansatte, 47 
tilstrekkelig opplæring i sine roller. 48 
5. 2. Nasjonale møteplasser 49 



 
 

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 50 

• Ungdom og Fritids Landsmøte arrangeres på våren i oddetallsår. Fylkesleddene sender deltar 51 
gjennom delegater som er med og vedtar de strategiske og politiske prioriteringerene for 52 
den kommende perioden. 53 

• Ungdom og Fritid skal arrangere Landskonferanse for ungdomsarbeidere i klubbsektoren. 54 
Konferansen skal sette ungdomsfaglige og -politiske saker på dagsorden. 55 

• Ungdom og Fritid skal oppfordre og støtte opp om konferanser som fylkene ønsker å 56 
arrangere.  57 

• Ungdom og Fritid skal etterstrebe å arrangere nasjonale og regionale møteplasser for 58 
ungdom, spesielt dersom ungdom ønsker det. 59 

• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner om å skape nasjonale og 60 
regionale møteplasser for våre medlemmer. 61 

 62 
Ungdom og Fritid forventer at: 63 

• Fylkesleddene og medlemmene i forkant av konferansene setter seg inn de 64 
problemstillingene/temaene som skal diskuteres. 65 

• Fylkesleddene og medlemmene kontinuerlig kommer med forslag til hva som kan være fokus 66 
på de ulike konferansene. 67 

• Fylkesleddene videreformidler og bruker den kompetansen de har tilegnet seg på 68 
konferansene til de ulike fritidsklubbene og ungdomshusene i fylket. 69 

 70 
 71 
2. 3.  Fylkesleddene 72 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 73 

• Ungdom og Fritid skal opprette en veileder til økonomi og gi veiledning i kontoopprettelse, 74 
samt og registrering i Brønnøysundregistrene for de nyetablerte fylkesleddene. 75 

• Ungdom og Fritid sentralt skal sørge for å ha god kontakt med fylkesstyrene. 76 

• Ungdom og Fritid sentralt skal ha oversikt over når det blir valgt nye styrer i fylkene, slik at 77 
man raskt kan opprette kontakt med disse. 78 

• Representanter for sentralstyret eller sekretariatet skal tilby seg å besøke hvert fylke minst 79 
en gang per år.  80 

• De tillitsvalgte i Ungdom og Fritid har god kjennskap til hvordan fylkene fylkesleddene 81 
fungerer. 82 

• Ungdom og Fritid skal jobbe for å involvere fritidsklubbene, ungdomshusene og 83 
fylkesleddene i saker som angår dem. 84 

• Ungdom og Fritid har eget mentorteam som støtter fylkesleddene. Mentorteamet ledes av 85 
fylkeskoordinator. Teamet består av to sentralstyremedlemmer og inntil to andre sentrale 86 
tillitsvalgte eller andre som sentralstyret mener er aktuelle.  87 
 88 

 89 
Ungdom og Fritid forventer at: 90 

• Fylkesstyrene gjør et grundig for- og etterarbeid til de nasjonale møteplassene. 91 

• Fylkesleddene jevnlig kontakter Ungdom og Fritid sentralt, og kontinuerlig sender oppdatert 92 
informasjon om fylket til sentralleddet. 93 

• Fylkesleddene sender inn årsrapporter og regnskap til sentralleddet, og rapport for perioden 94 
til Landsmøte. 95 

• Fylkesleddene skal jobbe for bør etterstrebe å involvere klubbstyrene i fritidsklubbene og 96 
ungdomshusene i det ungdomspolitiske arbeidet lokalt. 97 



 
 

• Fylkesstyrene består av ungdom og voksne hvorav minimum 50% er ungdom. Leder velges 98 
særskilt. 99 

• Fylkesstyrene skal praktisere god ungdomsmedvirkning for å fungere optimalt. 100 

• Fylkesstyrene Fylkesleddene skal ta del i styring av organisasjonen ved å stille nominere 101 
aktive engasjerte og interesserte kandidater til sentralstyret sentrale verv, og velge delegater 102 
til Landsmøte. 103 

• Fylkesleddene skal komme med politiske innspill og ha jevnlig dialog med sentralleddet. 104 

• Fylkesstyrene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids overordnede strategi og 105 
styringsdokumenter. 106 

 107 
6. 4. Lokal bistand Medlemmene 108 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 109 

• Ungdom og Fritid skal bistå fritidsklubbene og ungdomshusene med råd og veiledning ved 110 
eventuelle organisatoriske eller andre relevante problemstillinger. Medlemmene kan ikke 111 
forvente at Ungdom og Fritid går direkte inn i lokale saker. 112 

• Informasjonsmateriell fra organisasjonen er oppdatert og tilgjengelig. 113 
 114 
Ungdom og Fritid forventer at: 115 

• Fritidsklubbene og ungdomshusene Medlemmene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids 116 
overordnede strategi og styringsdokumenter. 117 

• Fritidsklubbene og ungdomshusene Medlemmene informerer om, og framsnakker 118 
fremsnakker Ungdom og Fritid, og samt tilgjengeliggjør informasjonsmateriell. 119 

• Fritidsklubbene og ungdomshusene Medlemmene har jevnlig kontakt med sitt fylke og 120 
orienterer seg om dets arbeid.  121 

 122 
4. 5. Kurs og kompetanse 123 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 124 

• Ungdom og Fritid skal jobbe kunnskapsbasert, og skal tilby ressurser med tydelig faglig 125 
forankring.   126 

• Kurs og foredragsvirksomheten skal være kunnskapsbasert. 127 

• Ungdom og Fritid skal tilby fylkesleddene og fritidsklubbene og ungdomshusene i fylkene 128 
motiverende, engasjerende og kompetansegivende kurs og foredrag. 129 

• Ungdom og Fritid skal ha fokus på kurs for ungdom. 130 

• Ungdom og Fritid skal tilby en kursportefølje som kan tilpasses det lokale behov. 131 

• Ungdom og Fritid kontinuerlig skal evaluere og utvikle sine kursmoduler. 132 

• Ungdom og Fritid skal ha en kursledergruppe bestående av personer med god kjennskap til 133 
organisasjonen, og til de ungdomspolitiske og ungdomsfaglige områdene. 134 

• Ungdom og Fritid skal ha et ungdomsfaglig og ungdomspolitisk utgangspunkt i sine kurs og 135 
foredrag.  136 

• Ungdom og Fritid skal tilstrebe seg å utnytte kursoppdrag og andre besøk til å styrke og 137 
støtte fylkesledd, fritidsklubber og ungdomshus i deres engasjement.  138 

• Ungdom og Fritid skal fremme god nasjonal og internasjonal forskning på ungdomsarbeid. 139 
Deltakelse i det europeiske forskernettverket skal videreføres og andre tiltak som forsker på 140 
vår sektor skal støttes. 141 

• Ungdom og Fritid skal legge til rette for erfaringsutveksling nasjonalt på kurs og samlinger. 142 
 143 

Ungdom og Fritid forventer at: 144 

• Fylkesleddene aktivt deltar i forarbeid og rekruttering til kursene Ungdom og Fritid 145 
arrangerer. 146 



 
 

• Fylkesleddene og medlemmene benytter seg av innholdet i de avholdte kursene i etterkant 147 
av kursene. 148 

• Fylkesleddene som har fått kursing skal komme med innspill til videreutvikling av Ungdom og 149 
Fritid sine kursmoduler. 150 

• Fylkesleddene skal etterstrebe å tilby medlemmene i fylket kurs og foredrag. 151 

• Fylkesleddene skal legge til rette for erfaringsutveksling regionalt på sine fylkesårsmøter. 152 
 153 
7. 6. Informasjon 154 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 155 

• Ungdom og Fritid til enhver tid informerer fylkesleddene og medlemmene om det politiske 156 
arbeidet organisasjonen utfører. 157 

• Sentrale tillitsvalgte skal formidle den politiske situasjonen i sine lokale fylker, og gi innspill til 158 
sentralstyret om lokale forhold. 159 

• Ungdom og Fritid skal sende ut nyhetsbrev hver måned jevnlig. 160 

• Ungdom og Fritid skal ha en oppdatert hjemmeside, og Ungdom og Fritids app skal være 161 
oppdatert oppdaterte digitale plattformer med relevant innhold. 162 

• I tilfeller der Ungdom og Fritid sentralt drar på besøk til fylkesstyrer og medlemstilbud 163 
medlemmene skal det gis en presentasjon av organisasjonen og aktuelle saker det jobbes 164 
med. 165 

• Gjennom fylkesårsmøtene kan medlemstilbudene medlemmene forvente at det gis 166 
grunnleggende informasjon om Ungdom og Fritid. 167 

• Ungdom og Fritid skal støtte fylkesleddene og medlemmene slik at de blir i stand til å 168 
informere om Ungdom og Fritid og det arbeidet Ungdom og Fritid utfører.  169 

• Ungdom og Fritid skal tidlig sende ut informasjon om aktuelle saker, som for eksempel kurs, 170 
konferanser, politiske temaer o.l. 171 

• Ungdom og Fritid skal være ute i god tid med informasjon om kampanjer, og ha fokus på å 172 
skape lokalt eierskap på nasjonale kampanjer. 173 

 174 
Ungdom og Fritid forventer at: 175 

• Fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene informerer om Ungdom og Fritid sin 176 
politikk og arbeid. 177 

• De lokale fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene deler ut Ungdom og Fritid sitt 178 
informasjonsmateriell til medlemmer og besøkende i fritidsklubbene og ungdomshusene. 179 

• Fylkesleddene gir Ungdom og Fritid tilbakemeldinger på hvilke informasjonsmateriell fra 180 
Ungdom og Fritid de føler behov for, og hva de synes om det eksisterende materiellet. 181 

• Ungdom og Fritid forventer at fylkesstyrene innhenter tilbakemeldinger på hvilket 182 
informasjonsmateriell medlemstilbudene medlemmene i fylkesleddene har behov for. 183 
Fylkesstyrene innhenter også tilbakemeldinger om hvordan informasjonsmateriellet 184 
fungerer. 185 

• Fylkesleddene har Ungdom og Fritid-saker som en post på saklisten for fylkesårsmøter når 186 
dette er hensiktsmessig. Ungdom og Fritid forventer at fylkesleddene diskuterer saker som er 187 
oversendt til dem fra organisasjonens sentrale ledd. 188 

 189 
8. 7. Media 190 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 191 

• Ungdom og Fritid skal sette ungdomspolitikk og ungdomsfaglige saker på dagsorden i media.  192 

• Ungdom og Fritid skal ha og vedlikeholde et nettverk av kontakter i media. 193 

• Ungdom og Fritid skal skrive kronikker, kommentarer og lignende til nasjonale og lokale 194 
medier. 195 



 
 

• Ungdom og Fritid sentralt skal hjelpe ved behov gi veiledning til fylkesleddene i sitt 196 
mediearbeid. 197 

• Organisasjonen skal ha et bevisst forhold til motsvar og uttalelser i media. 198 
 199 
Ungdom og Fritid forventer at: 200 

• Fylkesleddene skal sette nasjonale problemstillinger på dagsorden i lokale og regionale 201 
medier. Medlemstilbudene Medlemmene og fylkesleddene bør informere om lokal aktivitet 202 
gjennom sosiale medier.  203 

 204 
9. 8. Sosiale medier 205 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 206 

• Ungdom og Fritid skal holde sosiale medier oppdatert med aktuell informasjon. 207 

• Ungdom og Fritid skal også bruke sine plattformer på sosiale medier til å kommentere saker 208 
som er viktige for organisasjonen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 209 

• Sosiale medier skal brukes til å vise bredden av ungdomstilbud rundt om i Norge. 210 

• Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til informasjonen som legges ut i sosiale medier, 211 
og at organisasjonen forholder seg til personvernloven. 212 
 213 

Ungdom og Fritid forventer at: 214 

• Fylkesleddene skal dele aktuell informasjon til medlemstilbudene medlemmene i de ulike 215 
fylkene gjennom sosiale medier. 216 

• Fylkesstyrene skal oppfordre medlemstilbudene medlemmene i de ulike fylkene til å holde 217 
sine sosiale medier oppdatert legge ut relevant informasjon fra Ungdom og Fritid i sine 218 
sosiale medier. 219 

• Medlemstilbudene Medlemmene bør sammen med ungdommen bruke sosiale medier til å 220 
vise aktiviteter i deres lokalsamfunn. 221 

• Fylkesleddene og medlemstilbudene medlemmene skal følge regler for personvern på sosiale 222 
medier. 223 

 224 
10. 9. Representasjon og påvirkning 225 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 226 

• Ungdom og Fritid skal ha både ungdommer og voksne til å representere organisasjonen på 227 
alle nivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 228 

• Det skal etterstrebes å finne personer med riktig kvalifikasjoner for de ulike 229 
representasjonene. 230 

• Ungdom og Fritid skal gi opplæring og oppfølging av personer som skal representere Ungdom 231 
og Fritid. 232 

 233 
Ungdom og Fritid forventer at: 234 

• Alle fritidsklubbene, ungdomshusene og fylkesleddene skal, ved synliggjøring og profilering, 235 
tydelig vise sin tilknytning til Ungdom og Fritid. 236 

• Tilknytningen til Ungdom og Fritid tydelig framgår i påvirknings- og representasjonsarbeidet 237 
som utføres, uavhengig av hvem i organisasjonen som utfører dette. 238 

• Fylkesstyrene, i samarbeid med valgkomitéen, bør nominere aktuelle kandidater til sentrale 239 
tillitsverv i Ungdom og Fritid.  240 

• I tilfeller man har representert Ungdom og Fritid utad skal man gi en rapport til sekretariatet 241 
eller sentralstyret. 242 



 
 

• Tillitsvalgte og ansatte som, i kraft av sin rolle i Ungdom og Fritid, har verv i andre 243 
organisasjoner skal avklare videre representasjon med det styret man er valgt fra trekke seg 244 
fra eventuelle verv dersom de fratrer sin rolle i Ungdom og Fritid. 245 
 246 

 247 
11. 10. Samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner 248 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 249 

• Ungdom og Fritid skal, der det er hensiktsmessig, samarbeide med organisasjoner innenfor 250 
samme arbeidsfelt, nasjonalt og internasjonalt.  251 

• Ungdom og Fritid skal være en viktig samarbeidspartner for Barne- likestillings, og -252 
inkluderingsdepartementet (BLD) Barne- og familiedepartementet (BFD), 253 
Kulturdepartementet (KUD) og Bufdir.  254 

• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater for å 255 
profilere saker som styrker og beriker organisasjonen. 256 

• Ungdom og Fritid skal jobbe systematisk for profilering av organisasjonen i møte med 257 
politiske partier, aktuelle offentlige instanser og andre aktører. 258 

• Ungdom og Fritid skal til enhver tid svare på henvendelser og vurdere muligheter for nytt 259 
eller utvidet samarbeid med ulike partnere. 260 

• Ungdom og Fritid skal påse at alle nasjonale og internasjonale samarbeid kommer 261 
fylkesleddene og medlemstilbudene medlemmene til gode. 262 

• Ungdom og Fritid skal opprette og holde kontakt med arbeidslivets aktører og 263 
organisasjoner. 264 

 265 
Ungdom og Fritid forventer at: 266 

• Fylkesleddene søker å samarbeide med Ungdom og Fritid sine samarbeidspartnere på 267 
regionalt og lokalt nivå. 268 

• Fylkes- og lokalledd Fylkesleddene og medlemmene fremmer forslag om viktige og nyttige 269 
samarbeidspartnere som kan styrke og berike organisasjonen.   270 

• Fylkes- og lokalledd Fylkesleddene og medlemmene holder seg orientert om de nasjonale og 271 
internasjonale mulighetene som tilbys av organisasjonen. 272 

 273 
12. 11. Internasjonalt arbeid 274 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 275 

• Ungdom og Fritid skal, gjennom sitt internasjonale arbeid, drive erfaringsutveksling og 276 
kompetanseheving på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 277 

• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre nordiske og europeiske land, og drive 278 
internasjonal nettverksbygging. 279 

• Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom får økt medbestemmelse i internasjonale 280 
organisasjoner.  281 

• Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom kan møte andre ungdommer på internasjonale 282 
møteplasser. 283 

• Ungdom og Fritid skal styrke fylkesleddene og medlemmenes evne til å la ungdommer delta i 284 
internasjonale prosjekter og nettverk. 285 

• Ungdom og Fritid skal jobbe aktivt for at fylkesleddene og medlemstilbudene medlemmene 286 
skal kjenne til organisasjonens internasjonale arbeid, og hvilke muligheter som finnes der, 287 
slik at de selv kan gjennomføre internasjonale prosjekter eller samarbeid.  288 

• Ungdom og Fritid skal drive målrettet informasjonsarbeid rundt organisasjonens 289 
internasjonale arbeid, og påse at dette gjøres tilgjengelig og implementeres hos våre 290 
medlemmer og i det nasjonale arbeidet til organisasjonen. 291 



 
 

• Ungdom og Fritid skal være representert i Nasjonalt utvalg – et rådgivende organ for de EU-292 
finansierte programmene. 293 

 294 
 295 
 296 
Ungdom og Fritid forventer at: 297 

• Fylkesleddene og medlemstilbudene medlemmene gjør seg kjent med organisasjonens 298 
internasjonale arbeid. 299 

• Fylkesleddene bistår med å rekruttere deltagere og delegater fra medlemstilbudene 300 
medlemmene til internasjonale prosjekter som representanter for Ungdom og Fritid. 301 
 302 

13. 12. Tilskuddsordninger 303 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 304 

• Ungdom og Fritid skal administrere tildeling av midler. 305 

• Fordeling av midler skal skje i henhold til med tanke på utarbeidede retningslinjer og 306 
tidsfrister, og i henhold til med tanke på de ulike ordningenes formål.  307 

• Ungdom og Fritids hovedprinsipp i fordelingen er at flest mulig medlemstilbud medlemmer 308 
skal søke, og at de skal dele på godene slik at flest mulig får innvilget en søknad i løpet av 309 
tildelingsåret.  310 

• Ungdom og Fritid skal aktivt følge opp medlemmer som ikke søker midler. 311 
 312 
Ungdom og Fritid forventer at: 313 

• Tiltakene det søkes midler til er skal fortrinnsvis være initiert av ungdom og midlene skal 314 
komme ungdom til gode. 315 

• Fylkesstyrene bistår med å oppfordre medlemstilbud medlemmer til å søke. 316 

• Medlemmene følger retningslinjene for bruk av fordelte midler. 317 

• Medlemmene avgir rapport etter prosjektet er gjennomført. 318 
 319 
14.  Kontakt innad i Ungdom og Fritid 320 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 321 

• Det skal etableres gode og moderne kommunikasjonskanaler mellom sentrale og fylkesledd i 322 
organisasjonen. 323 

• Ungdom og Fritid skal tilgjengeliggjøre kontaktinformasjon og ha gode kanaler for  324 
 informasjonsflyt i organisasjonen.  325 

Ungdom og Fritid forventer at: 326 
 327 

• Fylkesstyret skal holde sekretariatet oppdatert om kontaktinformasjon hos sentrale personer 328 
i fylket.  329 

 330 
3. 13. Holdninger til rusmidler 331 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 332 

• All samhandling i organisasjonen der ungdom deltar er rusfri. 333 
 334 
Ungdom og Fritid forventer at: 335 

• De som representerer organisasjonen skal fremme fritidsklubbene og ungdomshusene som 336 
rusfrie tilbud. Denne holdningen skal prege alle ledd i organisasjonen.  337 

• Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfrie. 338 



 
 

• De som innehar verv eller som representerer organisasjonen skal fremstå som gode 339 
rollemodeller. 340 

 341 
 342 
 343 
15. 14. Miljø og klima 344 
Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at: 345 

• Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til sine handlinger og anledninger for å ivareta 346 
miljøet på best mulige måte, og oppfordre våre fylkesledd og medlemmer til å gjøre det 347 
samme. 348 

• Ungdom og Fritid skal redusere bruken av engangsplast, opptrykte dokumenter og materialer 349 
i papir, og i større grad benytte seg av digitale løsninger. 350 

• Ungdom og Fritid tar hensyn til miljøbelastningen ved reiser og velger derfor det mest 351 
miljøvennlige alternativet dersom dette ikke gir vesentlig ulemper med henhold til tid eller 352 
pris. 353 

 354 
Ungdom og Fritid forventer at: 355 

• Fylkesleddene skal bidra til å bevisstgjøre våre medlemmer ved å gå foran som et godt 356 
eksempel på hvordan man på en bedre måte kan ta vare på miljø og klima. 357 

• Fylkesleddene og medlemmene skal etterstrebe og oppfordre til kildesortering. 358 

• Fylkesleddene og medlemmene tar hensyn til miljøbelastningen ved reiser og velger derfor 359 
det mest miljøvennlige alternativet dersom dette ikke gir vesentlig ulemper med henhold til 360 
tid eller pris. 361 
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Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Bakgrunn 
 
Det har ikke kommet inn saker til behandling. 
 

 



 
 

                                                  SAKSPAPIR – LANDSMØTE 2021 
Møtedato 17.-18. april 2021 

Saksnummer og navn 21-12 Valg 
Saksbehandler Sentralstyret 

 

 
 
Bakgrunn 

Landsmøtet foretar valg til sentrale tillitsverv; sentralstyre med vararepresentanter, kontrollkomité 

og valgkomité. Det skal etterstrebes kjønnsmangfold, geografisk spredning, variasjon i alder og 

variasjon i faglig bakgrunn. 

Valgkomiteens forslag til vedtak  

Valgkomiteen presenterer følgende innstilling for valgperioden 2021-2023: 

Navn Innstilt verv Representasjonsfylke Kommentar 

Sentralstyret 

Trine Ottosen Leder Rogaland Gjenvalg 

Marius Thoresen Nestleder voksen Agder Gjenvalg 

Emil Johan Stenhaug Nestleder ungdom Viken Gjenvalg, ny som 
nestleder 

Heine Knutsen Styremedlem 
voksen 

Viken Ny 

Tommy Wisth Styremedlem 
voksen 

Nordland Gjenvalg 

Leah Henriette Rafoss Styremedlem 
voksen 

Agder Ny 

Oscar Lone Olsen Styremedlem 
ungdom 

Viken Ny 

Sol Angelica Stavnes Styremedlem 
ungdom 

Trøndelag Ny 

Karina Kapelrud Styremedlem 
ungdom 

Trøndelag Gjenvalg 

Emmeli Hedvald Varamedlem 
voksen 

Oslo Gjenvalg 

Hilde Woxen Varamedlem 
voksen 

Trøndelag Gjenvalg 

Andrea Jernbekk Varamedlem 
ungdom 

Agder Ny 

Sander Forselv Bore Varamedlem 
ungdom 

Rogaland Ny 

Kontrollkomiteen 

Kenneth Laugaland Leder Rogaland Ny 

Knut Remi Heimvik Komitémedlem Vestland Gjenvalg 

Anne Marie Lund Komitémedlem Rogaland Gjenvalg 



Bjørnar Grande Komitémedlem Trøndelag Gjenvalg 

Annenth Vijayaindra Komitémedlem  Oslo Ny 

Valgkomiteen 

Trine Walleraunet Leder Trøndelag Gjenvalg 

Kristoffer Mathisen Komitémedlem Viken Gjenvalg 

Tom Andreas Kristensen Komitémedlem Agder Ny 

Christian Lund Komitémedlem  Viken Gjenvalg 

Hanna Huseklepp Komitémedlem Viken Ny 

Landsmøte 2021 vedtar: 
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