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Konstituering

4

SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-1 Konstituering
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

A. Valg av ordstyrere og referenter
Sentralstyrets forslag til vedtak
Ordstyrere: Andrea Sjøvoll og Steffen Mio Kristiansen
Referenter: Hedda Hakvåg og Oda Pernille Hoff
Bakgrunn
Ordstyrere er de Landsting velger til å lede møtet. Ordstyrerne holder orden på talerliste, sørger for
at Landsting holder tidsplan og kommer gjennom alle sakene, og sørger ellers for at møtet går riktig
for seg. Referentene fører protokoll fra møtet, og sørger for at alle forslag og vedtak blir riktig
referert.

Landsting 2019 vedtar:

(Her kan du skrive dine egne notater)

B. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling
Sentralstyrets forslag til vedtak
Deltakerliste og delegatfordeling godkjennes.
Bakgrunn
I henhold til lovene har delegatene 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 Landsting i henhold til forretningsorden.
Sentralstyret legger frem forslag til deltakerliste med delegatfordeling på møtet.

Landsting 2019 vedtar:
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C. Godkjenning av innkalling
Sentralstyrets forslag til vedtak
Innkallingen for Landsting 2019 godkjennes.
Bakgrunn
I henhold til lovene skal møtet kalles inn med tre måneders varsel. Første innkallingen ble sendt ut til
alle klubbene 17. desember 2018. Innkallingen ble også sendt som en påminnelse til alle kretsene på
e-post 7. februar 2019. Landsting er dermed innkalt innen fristen satt i lovene.

Landsting 2019 vedtar:

D. Godkjenning av saksliste
Sentralstyrets forslag til vedtak
Sakslisten for Landsting 2019 godkjennes.
Bakgrunn
Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på Landsting. 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 kretsen sin før
møtet. Under punktet resolusjoner, kan deltakerne komme med forslag under behandlingen av
sakslisten. En resolusjon er en uttalelse fra Landsting i en sak vi ønsker å mene noe om.
SAKSLISTE LANDSTING 2019
1. Konstituering
2. Beretninger
a. Sentralstyrets beretning
b. Kontrollkomiteens beretning
c. Valgkomiteens beretning
3. Organisasjonsstruktur
4. Regnskap 2018
5. Budsjett for 2019
6. Styrehonorar
7. Fastsetting av kontingent
8. Endringer av lovene
6
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strategisk plan
Politisk program
Resolusjoner
Innkomne saker
Organisasjonserklæring
Valg

Landsting 2019 vedtar:

E. Godkjenning av dagsorden
Sentralstyrets forslag til vedtak
Dagsorden for Landstinget 2019 godkjennes.
Bakgrunn
Dagsorden er en timeplan for hva som skjer på den formelle delen av møtet. Det er dagsorden som
sikrer at Landsting kommer gjennom alle de sakene vi skal i løpet av helgen. Det kan hende vi må
justere dagsorden underveis når vi ser hvordan sakene forløper, men dette krever Landstings
godkjenning.
Forslag til dagsorden Landsting 2019:
FREDAG 05. april
1700
1730
1730
1750
1750
1820
1820
1840
1840
1850
1850
1910
1910
2000

LØRDAG 06. april
0900
0910

Møtestart
Konstituering
Møteregler og tegnføring
Beretning ved sentralstyret
Pause
Beretninger ved kontrollkomiteen og valgkomiteen
Tema 1: KURS
Tale- og debatteknikk for ungdom
Tale- og debatteknikk for de voksne

Møtestart
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0910
1010
1020
1040
1050
1110
1200
1300
1320
1420
1430
1450
1615
1630
1640
1730
1900

1010
1020
1040
1050
1110
1200
1300
1320
1420
1430
1450
1615
1630
1640
1730
1800

SØNDAG 07. april
0900
0930
0930
1100

1100
1130
1230
1300

1130
1230
1300
1400

Tema 2: Organisasjonsstruktur
Pause
Regnskap og budsjett
Styrehonorar
Kontingent
Tema 3: Lovene
Lunsj
Faglig bolk
Tema 4: Strategisk plan
Nominasjoner Ungdom og Fritids pris
Pause med frukt og is
Tema 5: Politisk program og resolusjoner
Pause
Innkomne saker
Tema 6: Organisasjonserklæring
Aktuelle saker
Innleveringsfrist endringsforslag og resolusjoner

Redaksjonskomiteens innstillinger
Vedtak:
Beretninger
Organisasjonsstruktur
Regnskap
Budsjett
Styrehonorar
Fastsetting av kontingent
Endring av lover
Strategisk plan
Politisk program
Resolusjoner
Organisasjonserklæring
Innkomne saker
Pause med utsjekking av rom
Valg
Eksempler fra kretsene og avslutning
Lunsj og avreise
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Landsting 2019 vedtar:

F. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
Sentralstyrets forslag til vedtak
Forslag til protokollunderskrivere og tellekorps utpekes av Landsting.
Bakgrunn
Landstinget må velge to protokollunderskrivere som skal lese og godkjenne protokollen i etterkant av
møtet. Man må også velge et tellekorps som skal assistere ordstyrerne under avstemmingene.

Landsting 2019 vedtar:

G. Valg av redaksjonskomiteer
Sentralstyrets forslag til vedtak
Forslag til redaksjonskomiteer utpekes av Landsting.
Bakgrunn
Det skal behandles store saker på Landsting, og det kan komme inn mange endringsforslag. Vi må
derfor ha to redaksjonskomiteer på Landsting som gjennomgår alle forslagene, ser dem opp imot
hverandre, systematiserer dem og innstiller på hvilke som skal vedtas og hvilke som ikke skal vedtas.

Landsting 2019 vedtar:
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H. Godkjenning av forretningsorden
Sentralstyrets forslag til vedtak
Forretningsorden for Landstinget 2019 godkjennes.
Bakgrunn
Forretningsorden er reglene for hvordan Landsting behandler saker og hvem som har hvilke
rettigheter.
Forretningsorden
1.
Åpne møter, lukking av møter
• Under plenumsdebatter og vedtak er Landsting åpent for pressen og andre inviterte. Dersom ¼
av de stemmeberettigede krever det kan Landsting 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.
Denne åpenheten innbefatter ikke løping ut og inn mellom komiteer. Komiteene og gruppene
kan med simpelt flertall vedta å lukke forhandlingene på særskilte punkter.
2.
Deltakernes rettigheter på Landsting
2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har:
•
To delegater (én voksen og én ungdom) fra hver krets i Ungdom og Fritid, samt
sentralstyret. Sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap.
2.2 Møte-, tale- og forslagsrett har:
•
Observatører fra kretsene
•
Kontrollkomiteens 3 medlemmer
•
Valgkomiteens 3 medlemmer
2.3 Møteplikt og talerett har:
•
Ansatte i sekretariatet
2.4 Gjester og observatører:
•
Deltakelsesformen for gjester og innbudte observatører bestemmes av Landsting
etter innstilling fra sentralstyret.
3.

Avstemninger
• Alle forslag – unntatt til forretningsorden – skal leveres skriftlig til møteleders bord.
Alle forslag skal leveres med fullt navn på den som fremmer forslaget.
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•
•
•
•
•

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 ved håndsopprekning eller skriftlig.
Ved håndsopprekning strekker de som stemmer hånden i været med sitt spesielle
deltakerkort.
Opptelling skjer dersom det kan være tvil om utfallet, dersom møteleder krever det,
eller dersom 5 stemmeberettigede krever det.
Valg skjer skriftlig dersom noen forlanger det.

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.

Landsting 2019 vedtar:
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Sentralstyrets forslag til vedtak
• Sentralstyrets beretning tas til orientering.
• Kontrollkomiteens beretning tas til orientering.
• Valgkomiteens beretning tas til orientering.
Bakgrunn
Landstingene 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
året som gikk. Her er status på de tingene som er vedtatt av forrige Stormøte som arbeidsoppgaver
(finnes i handlingsprogrammet). Her kan det være ting som er utelatt, eller noe som kretsene ønsker
skal være med. Da kan man foreslå tillegg.
Beretningen ligger vedlagt i eget trykket hefte.

B. KONTROLLKOMITEENS BERETNING
Kontrollkomiteen er valgt av forrige Landsting, og i vedtektene står det:
Kontrollkomiteen står til ansvar for Landstinget og har som mandat å:
• Påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med
organisasjonens vedtekter og vedtak.
• Foreta en kritisk gjennomgang av organisasjonens disposisjoner og tallmessig revisjon. Kunne
innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter, som avholdes minst 2
ganger i året.
• Avgi rapport til sentralstyret etter hvert møte. Avgi rapport til Ungdom og Fritids Landsting
om sitt arbeid og sine merknader for siste Stormøteperiode.
Kontrollkomiteens beretning ligger vedlagt.

C. VALGKOMITEENS BERETNING
Valgkomiteen er valgt av forrige Landsting, og i vedtektene står det:
Valgkomiteen skal:
• Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og kretser.
13
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•
•
•
•

Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang.
Følge opp alle innsendte forslag fra kretser og klubber.
Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående Landsting.
Ved suppleringsvalg sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det
forestående Stormøte.

Valgkomiteens beretning ligger vedlagt.

Landsting 2019 vedtar:
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-3
Organisasjonsstruktur
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Saken tas til diskusjon og det åpnes for debatt. Vedtakene på endret organisasjonsstruktur kommer i
form av endringsforslag under behandling av lovene, sak 19-001-8.
Bakgrunn
På bakgrunn av innspillene fra organisasjonsutvalgets møte 10.12.2017, har sentralstyret arbeidet i
perioden 2017-2019 med modell for ny organisasjonsstruktur. Det ble lagt fram et forslag fra
organisasjonsutvalget i sentralstyret på Stormøtet i april 2018, hvor vi fikk inn innspill fra Stormøtet
som er tatt med i videre arbeid. Under følger en redegjørelse for tenkt løsning som et underlag til
vedtak i sak om endringsforslag lovene.
Visjon: En ny struktur som styrker organisasjonens demokratiske oppbygging på tre nivåer, hvor alle
fylker er representert på nasjonale møter. Styrke fylkesnivået, hvor alle medlemsklubber har mulighet
til å delta på årlige samlinger. Styrke ungdoms deltakelse og stemme gjennom et systematisk
fylkesledd.
Kort beskrivelse: Det foreslås å erstatte kretsledd med fylkesledd. Hvert fylkesledd vil igjen kunne
bestå av flere lokale samarbeidsformer for å bevare lokalt samarbeid. Fylkesleddene skal legges etter
ny fylkesstruktur etter regionreformen som trer i kraft 1.1. 2020, slik at det blir 11 fylkesledd.

Begrepsavklaring
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For å lese forslaget riktig skriver vi her inn de ulike begrepene vi har brukt, og hva vi legger i de
forskjellige nivåene:
•
•
•

Ungdom og Fritid – hele organisasjonen, nasjonalt
Landsmøte – benevnelse på organisasjonens nasjonale årsmøte, høyeste organ
Sentralstyre – benevnelse på organisasjonens nasjonale styre

•
•
•

Fylkesledd – benevnelse på fylkesledd i Ungdom og Fritid
Fylkesmøte – benevnelse på fylkesleddenes årsmøter
Fylkesstyre – benevnelse på fylkesleddenes styrer

•
•
•

Medlemsklubb – benevnelse på lokalledd i Ungdom og Fritid
Allmøte – benevnelse på klubbenes lokale årsmøte
Klubbstyre – benevnelse på klubbenes lokale styrer

Med dette forslaget vil Ungdom og Fritid ha tre nivåer i sin demokratiske oppbygging, nasjonalt,
regionalt og lokalt. Ungdom skal alltid være representert på alle nivåer.
Nasjonalt
Landsmøte – sentralstyre – komiteer og utvalg
Regionalt
Fylkesmøte – fylkesstyre
Fylkesleddenes vedtekter og møteregler går ut fra Ungdom og Fritids lover sentralt, med muligheter
for noen regionale tilpasninger. Hvert fylkesledd har sin egen demokratiske oppbygging, med eget
fylkesstyre og eget årlig møte for alle medlemsklubber i fylket (fylkesmøte). Fylkesleddene via
fylkesstyret representerer alle Ungdom og Fritids medlemsklubber innenfor fylkets grenser. Det bør
også ses på muligheter for å dele opp fylkesledd med flere fylkesmøter, hvis geografiske avstander
blir for store eller at det blir for stort antall deltakere.
Fylkesleddene vil få egennavn basert på organisasjonens navn kombinert med navn på aktuelt fylke.
For eksempel Ungdom og Fritid Trøndelag. De vil få egne visuelle profiler (logoer) basert på Ungdom
og Fritids sentrale profilmanual. Som eksempel:
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Navn på de 11 fylkesleddene:
• Ungdom og Fritid Troms og Finnmark
• Ungdom og Fritid Nordland
• Ungdom og Fritid Trøndelag
• Ungdom og Fritid Møre og Romsdal
• Ungdom og Fritid Vestland
• Ungdom og Fritid Rogaland
• Ungdom og Fritid Innlandet
• Ungdom og Fritid Oslo
• Ungdom og Fritid Viken
• Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark
• Ungdom og Fritid Agder

Lokalt
Våre medlemmer har et kollektivt medlemskap hos oss, som betyr i praksis at når du er tilknyttet
fritidsklubben eller ungdomshuset, enten som voksen eller som ungdom, får du også medlemskap
hos Ungdom og Fritid på kjøpet. Ungdom og Fritid hadde i 2018 over 620 medlemmer, som utgjør
over 2500 ansatte og over 100.000 ungdom.
Medlemsklubbene har sin egen demokratiske oppbygging for sine brukere, med egne klubbstyrer
(klubbråd, ansvarsgruppe m.m.) og/eller egne allmøter for ungdom. For at et fritidstiltak skal kunne
bli medlem av Ungdom og Fritid må tiltaket være brukerstyrt. Unge skal ha en reell innflytelse over
sin egen fritid og må involveres i driften. De ulike ungdomshusene og fritidsklubbene organiserer det
interne demokratiet på ulik måte, men de fleste fritidsklubber har et styre eller råd.

Nasjonalt
Landsmøte – sentralstyre komiteer

Regionalt
Fylkesmøte - fylkesstyre

Lokalt
Medlemmenes allmøte klubbstyre/ ansvarsgruppe

Illustrasjon på tre nivåer i demokratisk oppbygging
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Delegatfordeling
Allmøte: Medlemmer gjennomfører allmøter, og har valg av klubbstyrer. Varierende form for
demokratisk organisering. Ungdom og Fritid utarbeider anbefalinger for bygging av lokaldemokratiet
på klubben, og oppfordring om å gjennomføre minst et allmøte pr år. Hver medlemsklubb velger
delegater (1 voksen og 1 ungdom) til å delta på fylkesmøtet.
Fylkesmøte: Alle Ungdom og Fritids medlemsklubber i fylket inviteres til møtet, med to delegater.
Fylkesleddene gjennomfører sitt fylkesmøte årlig, og har valg av fylkesstyre (halvparten ungdom)
årene mellom Landsmøtet, for en 2-års periode. Fylkesmøtene følger nasjonale retningslinjer og
vedtekter på møteregler og valg. Fylkesleddene nominerer til valg av sentralt tillitsvalgte det året det
er Landsmøte. Fylkesstyret velger delegater til Landsmøtet. Hvert fylkesledd kan sende inntil 4
delegater, hvorav minst to må være ungdom og minst en må være voksen. Fylkesleddene kan søke
sentralstyret om unntak.
Landsmøte: Antall delegater bør ikke overskride 50 basert på dagens budsjett. Med sentralstyret
(13), komiteer (10) og sekretariat (7) vil det da bli opptil 80 deltakere. Sentralstyret foreslår en flat
fordeling, 4 delegater pr fylkesledd, hvor det ligger en mulighet til å øke antall delegater på sikt
basert på økonomiske rammer. Landsmøte arrangeres annethvert år, og alle fylkesleddene skal være
representert. Året det tidligere har vært stormøte får fylkesleddene økte midler for å gjennomføre
større fylkesmøter med fokus på kompetanse og erfaringsutveksling.
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Fylkesledd

Antall
medlemmer/
fritidsklubber

Delegater til
fylkesmøte

Trøndelag

48

96

Vestland

59

118

Agder

51

102

Vestfold og Telemark

33

66

Innlandet

39

78

Viken

158

316

Troms og Finnmark

51

102

Rogaland

45

90

Møre og Romsdal

21

42

Oslo

64

128

Nordland

43

86

Sum

612

1224 (612
ungdom og 612
voksne)

Delegater til
Landsmøte
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
2 ungdom + 1 voksen
+ 1 ungdom/voksen
44 (minst 22
ungdom)

Opprettelse fylkesledd og fylkesstyre
For opprettelse av fylkesledd med fylkesstyrer trenger vi en kontaktperson i hvert fylke som på
frivillig basis kan ta på seg ansvaret for å holde stiftelsesmøte. På stiftelsesmøtet må et
stiftelsesdokument tegnes, vedtekter må godkjennes og et styre må velges.
I etterkant må foreningen registreres via samordnet registermelding via Altinn, og registreres i
Enhetsregisteret for å få organisasjonsnummer. De må også registreres i frivillighetsregisteret.
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Saksnummer og navn 19-001-3
Organisasjonsstruktur
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Ungdom og Fritid sentralt kan lage en mal på fremgangsmåte slik at jobben blir enklest mulig for det
nyetablerte styret.
Nasjonalt:

Regionalt:

1. Finne fylkeskontakt i hvert
fylke

5. Innkalle og avholde
fylkesmøte

2. Sende ut manual på
styreopprettelse og
fylkesmøte

6. Registrere enhet

3. Guide til registrering
4. Bistå med rådgivning

Vedtekter
Vedtekter må utformes og godkjennes på stiftelsesmøtet. Fylkesleddene får et forslag på vedtekter
basert på Ungdom og Fritids Lover, som fylkesleddene selv kan gjøre endringer og stemme over.
Fylkesleddenes opprettelse av og endringer av vedtekter må godkjennes av sentralstyret før de er
gyldige. Fylkesleddenes vedtekter er underlagt Ungdom og Fritids Lover, og kan ikke motstride disse.
Styresammensetning og valg
Det foreslås at fylkesstyret består av minimum en leder, to styremedlemmer og to varaer. Samme
oppbygging som sentralstyret, ved at med unntak av styreleder skal styret bestå av 50% ungdom.
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Organisasjonsstruktur
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Finansiering
Forslaget om å endre organisasjonsstrukturen fra nåværende kretsmodell over til fylkesledd
avhenger av økt finansiering for å kunne etablere og drifte dette arbeidet. Det vil kreve økt
administrasjon og oppfølging for å sikre dette arbeidet, og legge til rette for alle fylkesmøtene.
Vi foreslår derfor en økning i medlemskontingenten, forslag til vedtak i egen sak om
medlemskontingent. Økt medlemskontingent vil kunne dekke en fylkessekretær plassert sentralt,
med ansvar for å etablere og følge opp alle fylkesleddene – herunder søknader og rapporter,
fylkesmøter, informasjonsflyt, opplæring, besøk, fylkesmodul i databasen m.m.
Det er også øremerket en andel fra medlemskontingenten som har gått til kretsmidler, dette foreslås
overført til øremerkede midler til fylkesleddene. Det foreslås å erstatte Stormøte med større
fylkesmøter samme år. Midler som har finansiert Stormøte foreslås øremerkes for å fordeles til
fylkesleddene for å avholde større fylkesmøter i årene mellom Landsmøte, i tillegg til å stimulere til
aktivitet – under forutsetning av økt medlemskontingent. De større fylkesmøtene kan da legge til
rette for det som har vært tidligere fokus på Stormøte – en møteplass med kompetanse og
erfaringsutveksling. Ved å omdisponere midlene til fylkesmøtene vil det gi mulighet til alle våre
medlemmer å kunne delta, og spesielt økt deltakelse fra ungdom. Det vil også kunne gis mulighet til
reisedekning for medlemsklubber i fylkene med store avstander.
Slik kan en ny organisasjonsstruktur se ut:

Landsmøte

Komiteer og
utvalg

Sentral-styre

Sekretariat

Fylkesledd
Troms og
Finnmark

Fylkesledd
Nordland

Fylkesledd
Trøndelag

Fylkesledd
Møre og
Romsdal

Fylkesledd
Vestland

Fylkesledd
Rogaland

Fylkesledd
Vestfold og
Telemark

Fylkesledd
Innlandet

Fylkesledd
Viken

Fylkesledd
Oslo

Fylkesledd
Agder

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Medlemsklubber

Landsting 2019 vedtar:
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Regnskap 2018
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-4 Regnskap 2018
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Landsting godkjenner regnskap for 2018.

Bakgrunn
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr -248 811,-. Underskuddet er vesentlig lavere enn
revidert budsjett. Dette til tross av økte lønnsutbetalinger som følge av endret overtidsutbetaling, i
tråd med arbeidsmiljøloven. Besparelsene er hovedsakelig tatt på landskonferansen,
sentralstyremøtene, databasen og kretsmidler. Balansen viser en egenkapital etter årsregnskap 2018
på kr 1 838 084,-.
Regnskapet er vedlagt i eget hefte sammen med sentralstyrets beretning.

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 5:
Budsjett 2019
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-5 Budsjett 2019
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Budsjett for 2019 vedtas.

Bakgrunn
Økte lønnskostnader knyttet til manglede utbetaling av overtid i strid med arbeidsmiljøloven og
veldig stram økonomi fra før av, har gjort det vanskelig å få budsjettet i balanse. Lavere underskudd
enn budsjettet i 2018 og manglende mulighet til å heve kontingenten før 2020 gjør at sentralstyret
legger frem et budsjett som går kr 240 000,- i underskudd. Budsjettert egenkapital vil ved utgangen
av 2019 være kr 1 598 084,-. Ønsket egenkapital for organisasjonen er mellom kr 1 200 000,- og kr
1 500 000,-.

Forslag til budsjett ligger vedlagt.

Landsting 2019 vedtar:
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Styrehonorar
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-6 Styrehonorar
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Landsting vedtar forslag til ny honorarmodell.

Bakgrunn
Sentralstyret ba sekretariatet legge frem forslag til ny honorarordning i februar. Forslaget skulle være
mer rettferdig og representere aktiviteten til styremedlemmene, spesielt lederne. Forslaget ble også
sendt til leder av kontrollkomiteen som ga sin tilslutning til ny honorarmodell. Ny modell reduserer
det faste honoraret til lederne, men gir de også et honorar ved representasjoner og større oppgaver,
men ikke for møter og løpende oppgaver. Minstesatsen for representasjoner og større oppgaver
reduseres fra kr 1 000,- til kr 500,- for alle, mens det kan avtales høyere honorar ved
representasjoner over flere dager eller ekstra store oppgaver.
Forslag til ny modell:
Styret og andre tillitsvalgte honoreres etter følgende satser:
•
•
•
•
•

Styreleder
kr. 40 000 i året
Nestledere
kr. 10 000 i året (hver)
Øvrige medlemmer
kr. 1 000 pr. styremøte
Medlemmer av kontroll- og valgkomiteen
kr. 1 000 pr. styremøte
Representasjoner eller større oppgaver
kr. 500 pr. gang (representasjoner over
flere dager eller ekstra store oppgaver avtales individuelt med generalsekretær)

Det utbetales ikke honorar for telefonsamtaler, henvendelser på epost eller Facebook, eller for
forberedelse til styremøter eller representasjoner. Unntak kun dersom det er en særskilt stor jobb og
da avtales det med generalsekretær. Generalsekretær avklarer med styreleder eller AU for beløp
over kr 2 000,-. Honorarer til styreleder og nestledere gjenspeiler høyere belastning for uhonorerte
oppgaver. Lederne må også delta på minst 2/3 av møtene for å få utbetalt fullt honorar.
Rutine for utbetaling av honorarer er bruk av skjemaet «Utbetaling av honorar til tillitsvalgte».
Generalsekretær går igjennom referatene fra styremøter det siste halvåret, for å se hvem som har
deltatt og dobbeltsjekker med alle møtedeltakerne at oversikten stemmer slik at styremedlemmene
kan informere om eventuelle tilleggsmøter.
Honoraret utbetales to ganger i året (juni og desember), samtidig som lønn til sekretariatet.
Tidligere modell:
Styret skal honoreres for sine møter. Satsene ser slik ut:
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•
•
•
•

Styreleder
Nestledere
Øvrige medlemmer
Medlemmer av kontroll- og valgkomiteen

kr. 60 000 i året
kr. 15 000 i året (hver)
kr. 1 000 pr. møte
kr. 1 000 pr. møte

Dette deles ut to ganger i året (juni og desember).
Det er noen kriterier: For at styreleder og nestledere skal få utbetalt fullt honorar, må de ha deltatt
på minst 2/3 av møtene. I tillegg honoreres de tillitsvalgte for eksterne møter der de representerer
Ungdom og Fritid (gjelder ikke leder og nestledere).
Da brukes skjemaet «utbetaling av honorar til tillitsvalgte». Sekretariatet går gjennom referatene fra
styremøter det siste halvåret, og ser hvem som deltok. Det dobbeltsjekkes med alle møtedeltakerne
at oversikten stemmer, og alle bes om å informere om eventuelle tilleggsmøter.

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 7:
Fastsetting av kontingent
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Møtedato
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Saksnummer og navn 19-001-7 Fastsetting av
kontingent
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Landsting vedtar å øke medlemskontingenten fra kr 1 150,- til kr 2 500,- for å styrke den generelle
økonomien og fylkesleddet i organisasjonen.
Bakgrunn
Organisasjonen har i flere år hatt en veldig stram økonomi og det har vært utfordringer knyttet til
kapasitet i sekretariatet. Med økte lønnskostnader knyttet til lovmessig utbetaling av overtidstillegg
har man ikke klart å få budsjettet i balanse uten å gjøre uønskede kutt i økonomien. Det er derfor
behov for å styrke inntektene i organisasjonen blant annet gjennom å øke medlemskontingenten,
som ikke har vært økt siden 2013.
Da man la ned fylkesstrukturen i organisasjonen i 2003 var det i stor grad fordi man ikke klarte å følge
opp fylkesarbeidet med kun frivillige ute i fylkene. Når vi nå velger å gå tilbake til en fylkesstruktur er
det for å ivareta en demokratisk organisasjon med et fylkesledd som styrker regional og lokal
oppfølging. Alle våre medlemsklubber vil tilhøre et fylkesledd, og alle medlemsklubber vil dermed få
tilbud om deltakelse på årlige fylkesmøter, og kurs og aktivitet arrangert av fylkesleddet. En
fylkesstruktur i organisasjonen vil også kunne gi mulighet til økt aktivitet og opplæring, ved hjelp av
for eksempel fylkeskommunale midler. Alle medlemsklubber har mulighet til å bli hørt på
fylkesmøter, og å få være med å påvirke organisasjonens arbeid. Fylkesstyrene vil representere alle
medlemsklubber i sitt fylke, og kunne fungere både som talerør og støttespiller for
medlemsklubbene.
Det er da samtidig viktig at vi ikke gjør samme feilen som sist og legger hele ansvaret for denne
modellen på frivillige i fylkesstyrer. Derfor ønsker man å styrke sekretariatet med en 100 % stilling
som fylkeskontakt. Denne stillingen som utelukkende vil arbeide med oppfølging av fylkesleddene
foreslås finansiert gjennom en økning av medlemskontingenten. Alternativt vil fylkesstyrene måtte ta
all fylkesoppfølging selv eller sekretariatet redusere øvrig portefølje med et årsverk. Det er ikke
forsvarlig å gi et allerede overarbeidet sekretariat nye oppgaver uten å redusere tilsvarende på andre
områder.
Sentralstyret anbefaler derfor Landsting å øke kontingenten med kr 1 350,- til kr 2 500,-. Økt
kontingent går i all hovedsak til å styrke medlemsfordelene.

Landsting 2019 vedtar:
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Saksnummer og navn 19-001-8 Endring av
lovene
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
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Sentralstyrets forslag til vedtak
Endring av lovene vedtas.
Bakgrunn
Det har kommet inn forslag til endringer fra sentralstyret. Forslagene er basert på sak 19-001-3 om
endringer i organisasjonsstruktur, samt et ønske om å fjerne uklarheter og ha kontinuitet i språket.
Hovedendringene som foreslås er:
• Innføring av en ny medlemskapskategori; assosiert medlemskap. Flere organisasjoner har
ytret ønske om å tilslutte seg Ungdom og Fritid. Siden de ikke møter de ordinære
medlemskriteriene, foreslås det innført en ny kategori.
• Alder på ungdomsrepresentanter til tillitsverv foreslås økt fra 10 til 13 år.
• En tydeliggjøring av at man bare kan ha ett sentralt tillitsverv om gangen.
• Det foreslås at leder av sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen ikke kan ha vervene i
ubestemt tid, men maks i tre perioder, totalt 6 år.
• Det foreslås at man gjør varamedlemmene i kontroll- og valgkomiteene til faste medlemmer,
for å unngå sårbarhet rundt avstemminger.
• Det foreslås at valgkomiteen starter arbeidet sitt umiddelbart etter Landsmøtet, ikke minst
tre måneder før som i dagens lover. Erfaringer viser at tre måneder er sent, og at
valgkomiteen så tidlig som mulig bør bli kjent med sentralstyret og deres behov.
• Landsting foreslås endret til Landsmøte. Dette er et mye brukt begrep som gjør at andre
lettere forstår hva vi mener med Landsmøte.
• Det foreslås å kutte Stormøte, for å frigjøre midler til fylkesleddene. Dette gjør at noen
dokumenter bør godkjennes for to år av Landsmøte (beretninger, regnskap). Det foreslås at
sentralstyret får mandag til å vedta årlige budsjetter.
• Endring fra kretsstruktur til et nytt organisatorisk ledd; fylkesledd. Lovparagrafene her tar
utgangspunkt i de tidligere lovene rundt kretsene, samtidig som det er forsøkt å beholde
relativt lik struktur rundt fylkesmøter, avstemminger etc. som på nasjonalt nivå.

Alle paragrafer i lovene er inkludert i tabellen under, også de det ikke foreslås noen endringer i. Alle
endringer er markert i rødt i kolonnen til høyre, inkludert redaksjonelle endring som stor/liten
forbokstav, tall skrevet med tall/bokstaver osv. Forslag til nye paragrafer er lagt inn som nye rader.
Forslag til nye lover ligger vedlagt.
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Dagens lover
§1 Navn
Organisasjonens navn er: Ungdom og Fritid –
Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus
Engelsk navn: Norwegian national youth club
organisation

Forslag til endringer i lovene
§1 Navn
Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid –
Landsforeningen for fritidsklubber og
ungdomskulturhus. «Ungdom og Fritid» kan
benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og
kan forkortes med UoF.
Engelsk navn:
Youth Work Norway

For:

Mot:

§ 2 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
Norge.
For:

Mot:

§ 3 Prinsipper
3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne–
og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til
Ungdom og Fritid er ungdom fra 10 til 18 år, samt
ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i § 2.
For:

Mot:

3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at
barn og ungdom skal kunne engasjere seg i
demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og
mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne
demokratiske styrer i det enkelte lokallag skal
barn og ungdom ha reell innflytelse over sin egen
fritid.
For:

Mot:

3.3. Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig
og religiøst nøytral.
For:

Mot:

3.4. Ungdom og Fritid har som oppgave å
representere medlemmer nasjonalt og
internasjonalt.
For:

Mot:

§ 4 Medlemmer
4.1 Alle fritidsklubber, ungdomshus og andre
lignende åpne møteplasser for ungdom, som
oppfyller kravene til medlemskap, kan bli
medlem.
For:

Mot:

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter
demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere,
ansatte og frivillige velger å søke om
medlemskap.
For:

Mot:

Avholdende:

§ 2 Formål
Ungdom og Fritid skal fremme interessene til
brukere, ansatte og frivillige i kommunale og
kommunalt støttede fritidsklubber,
ungdomskulturhus og lignende åpne møteplasser
for ungdom i Norge.
Avholdende:

§ 3 Prinsipper
3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og
ungdomsorganisasjon. Målgruppen til Ungdom og
Fritid er ungdom, ansatte og frivillige i tiltak
beskrevet i § 2 .
Avholdende:

3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at
barn og ungdom skal kunne engasjere seg i
demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og
mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne
demokratiske styrer i det enkelte medlemstiltak
skal barn og ungdom ha reell innflytelse over sin
egen fritid.
Avholdende:

3.3 Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og
religiøst nøytral.
Avholdende:

3.4 Ungdom og Fritid har som oppgave å fremme
interessene til medlemmer nasjonalt og
internasjonalt.
Avholdende:

§ 4 Medlemmer
4.1 Alle fritidsklubber, ungdomskulturhus og
andre lignende åpne møteplasser for ungdom,
som oppfyller kravene til medlemskap, kan bli
medlem.
Avholdende:

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter
demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere,
ansatte og frivillige velger å søke om
medlemskap.
Avholdende:

36

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

Mot:

4.4 Ungdom og Fritid er en demokratisk barneog ungdomsorganisasjon og ungdom skal utgjøre
minst 50 % i alle organisasjonens valgte ledd,
med unntak av kontroll- og valgkomiteen.
Sentralstyrets leder velges også særskilt.
Med ungdom forstås: Bruker av
medlemstiltakene mellom 10 og 26 år.
Med voksen forstås: Ansatt eller frivillig
ansvarsperson med ansettelsesforhold eller
annen avtale med medlemstiltakene, over 18 år.
For:

Mot:

4.5 Ungdom og Fritid har to medlemskategorier:
Medlemmer og observatørmedlemmer.
Medlemmer gis fulle rettigheter, mens
observatørmedlemmer har begrensende
rettigheter
For:

Mot:

4.6 Medlemskap
De tiltakene som søker om medlemskap i
Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:
• Tiltaket må være åpent for alle i målgruppen 13
– 18 år, ikke bare spesielle grupper.
• Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har
reell innflytelse over tiltaket.
• Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt. •
Tiltaket må være kommunalt drevet eller
kommunalt støttet.
• Tiltaket må være rusfritt.
Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og
Fritid er blant annet:
• Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.
• Tiltak med ad-hoc preg.
• Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine
brukere.
For:

Mot:

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

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: At du er valgt inn som
ungdomsrepresentant, er 13-25 år og er/har vært
bruker av et medlemstiltak.
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.
Avholdende:

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

4.6 Medlemskap
De tiltakene som søker om medlemskap i
Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:
• Tiltaket må være åpent for alle, ikke bare
spesielle grupper.
• Målgruppen må være mellom 10-25 år.
• Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har
reell innflytelse over tiltaket.
• Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt.
• Tiltaket må være kommunalt drevet eller
kommunalt støttet.
• Tiltaket må være rusfritt.
Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og
Fritid er blant annet:
• Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.
• Tiltak med ad-hoc preg.
• Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine
brukere.
Avholdende:
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4.7 Observatørmedlemskap
Tiltak som ikke oppfyller kravet om brukerstyring,
der de unge ikke har reell innflytelse over
tiltaket(§ 4.5), kan innvilges
observatørmedlemskap.
Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og
konferanser, og ha tilgang til andre
medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid.

4.7 Observatørmedlemskap
Tiltak som ikke oppfyller kravene i § 4.6, kan
innvilges observatørmedlemskap.
Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og
konferanser, og ha tilgang til andre
medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid.

Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til
Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil
Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til derfor ikke ha mulighet til å stille med
Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil representanter til fylkesstyre eller til å sende
derfor ikke ha mulighet til å stille med
delegater til fylkesmøter og Landsmøtet. De har
representanter til kretsstyre eller til å sende
heller ikke mulighet til å søke økonomiske
delegater til Landsting eller Stormøte.
støtteordninger i Ungdom og Fritid.
For:

Mot:

Avholdende:

4.8 Assosiert medlemskap
Andre organisasjoner som tilslutter seg Ungdom
og Fritids styringsdokumenter kan innvilges
assosiert medlemskap.
Assosierte medlemmer vil få tilgang til kurs og
konferanser, og ha tilgang til andre
medlemsfordeler gjennom Ungdom og Fritid.
Assosierte medlemmer vil ikke ha mulighet til å
stille med representanter til fylkesstyre eller til å
sende delegater til fylkesmøter og Landsmøtet.
De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske
støtteordninger i Ungdom og Fritid.
For:

Mot:

4.8 Medlemskap eller endring av
medlemskategori avgjøres av Sentralstyret etter
innstilling fra sekretariatet. Søknad om
medlemskap med relevante opplysninger etter §
4, sendes Ungdom og Fritids sekretariat.
Søknaden sendes sentralstyret sammen med
sekretariatets innstilling senest en uke før
sentralstyremøtet.
For:

Mot:

4.9 Medlemstiltak har plikt til å innmelde
endringer som kan ha konsekvenser for
medlemskapet.
For:

Mot:

4.10 Medlemstiltak plikter å legge frem
dokumentasjon på at medlemskravene
tilfredsstilles etter anmodning fra Ungdom og
Fritid.
For:

Mot:

§ 5 Tap av medlemskap eller endring av
medlemskategori

Avholdende:

4.9 Medlemskap eller endring av
medlemskategori avgjøres av sentralstyret etter
innstilling fra sekretariatet. Søknad om
medlemskap med relevante opplysninger etter §
4, sendes Ungdom og Fritids sekretariat.
Søknaden sendes sentralstyret sammen med
sekretariatets innstilling senest en uke før
sentralstyremøtet.
Avholdende:

4.10 Medlemstiltak har plikt til å innmelde
endringer som kan ha konsekvenser for
medlemskapet.
Avholdende:

4.11 Medlemstiltak plikter å legge frem
dokumentasjon på at medlemskravene
tilfredsstilles etter anmodning fra Ungdom og
Fritid.
Avholdende:

§ 5 Tap av medlemskap eller endring av
medlemskategori
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5.1 Tap av medlemskap skjer automatisk dersom
kontingenten ikke er betalt.

For:

Mot:

5.2 Tap av medlemskap kan skje dersom et
medlemstiltak:
• Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover.
• Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og
Fritids valgte organer.
• Opptrer til skade for Ungdom og Fritid.
• Ikke lenger tilfredsstiller kravene til
medlemskap.
For:

Mot:

5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller
kravet om brukerstyring, der de unge ikke har
reell innflytelse i tiltaket (§4.5) , kan innvilges
observatørmedlemskap etter samme prosedyre
som § 5.4.
For:

Mot:

5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller
endring av medlemskategori må sendes på
forhånd, og man gis adgang til å redegjøre for sitt
syn på det sentralstyremøtet som skal behandle
saken. Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3
flertall (blanke stemmer teller ikke), etter
innstilling fra sekretariatet.
For:

Mot:

5.1 Dersom kontingenten ikke betales, endres
medlemskapet til passivt og medlemsfordeler
frafaller. Etter to år som passivt medlem, mister
man automatisk medlemskapet i Ungdom og
Fritid.
Avholdende:

5.2 Tap av medlemskap kan også skje dersom et
medlemstiltak:
• Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover.
• Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og
Fritids valgte organer.
• Opptrer til skade for Ungdom og Fritid.
• Ikke lenger tilfredsstiller kravene til
medlemskap.
Avholdende:

5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller
kravene i § 4.6 kan innvilges
observatørmedlemskap etter samme prosedyre
som § 5.4.
Avholdende:

5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller
endring av medlemskategori må sendes på
forhånd, og man gis adgang til å redegjøre for sitt
syn på det sentralstyremøtet som skal behandle
saken. Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3
flertall (blanke stemmer teller ikke), etter
innstilling fra sekretariatet.
Avholdende:

5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid kan utelukkes 5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid på nasjonalt og
fra tillitsverv med samme begrunnelse som i § 5.2 fylkesnivå kan utelukkes fra tillitsverv med
og samme fremgangsmåte som i § 5.4.
samme begrunnelse som i § 5.2 og samme
fremgangsmåte som i § 5.4.
For:

Mot:

Avholdende:

5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes 5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes
inn for Landsting/Stormøte.
inn for Landsmøtet.
For:

Mot:

§ 6 Utmelding
Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid
skriftlig.
For:

Mot:

§ 7 Kontingent
7.1 Landstinget fastsetter kontingenten.
For:

Mot:

Avholdende:

§ 6 Utmelding
Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid
skriftlig.
Avholdende:

§ 7 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingenten.
Avholdende:

7.2. Landstinget fastsetter hvor stor del av
kontingenten som skal tilbakeføres til kretsene i
form av tilskudd. Øvrig kontingent forvaltes av
sentralstyret.
For:

Mot:

Avholdende:
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§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger
til Landsting og Stormøte
8.1 Landstinget foretar valg til sentrale tillitsverv;
Sentralstyre, Kontrollkomité og Valgkomité, alle
med vararepresentanter.

§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger
til Landsmøtet
8.1 Landsmøtet foretar valg til sentrale tillitsverv;
sentralstyre med vararepresentanter, samt
kontrollkomité og valgkomité.

Kretsenes årsmøte foretar valg av delegater til
Landsting og Stormøte, der hver krets kan stille
med to delegater. Minst én må være
ungdomsdelegat.
For:

Mot:

Avholdende:

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 sentralstyret, valgkomité og
kontrollkomité kan ikke stille som delegater fra
fylkesleddene samtidig som de har sentrale
tillitsverv i organisasjonen.
For:

Mot:

8.2. Sentralstyret skal ha følgende
sammensetning:
• Leder
• 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder
ungdom).
• 3 styremedlemmer (ungdom)
• 3 styremedlemmer (voksen)
• 4 varamedlemmer (to ungdommer og to
voksne)
For:

Mot:

8.3 Sentralstyrets leder og nestledere velges
særskilt av Landsting.
For:

Mot:

Avholdende:

8.3 Sentralstyret skal ha følgende
sammensetning:
• Leder
• 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder
ungdom)
• 3 styremedlemmer (ungdom)
• 3 styremedlemmer (voksen)
• 4 varamedlemmer (to ungdommer og to
voksne)
Avholdende:

8.4 Sentralstyrets leder og nestledere velges
særskilt av Landsmøtet.
Avholdende:

8.4 Kun kandidater som er nominert av kretsene
eller av valgkomiteen er valgbare som sentrale
tillitsvalgte.

8.5 Kun kandidater som er nominert av
fylkesleddene eller av valgkomiteen er valgbare
som
sentrale
tillitsvalgte.

Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst
to måneder før Landstinget. Medlemmer skal
informeres om tidsfristen sammen med
landstinginnkalling.

Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst
fire måneder før Landsmøtet.

For:

Mot:

Avholdende:

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

Mot:

Avholdende:

8.5 Det skal etterstrebes geografisk spredning, og 8.7 Det skal etterstrebes kjønnsmangfold,
at begge kjønn skal være representert i alle styrer geografisk spredning, variasjon i alder og
og utvalg.
variasjon i faglig bakgrunn i alle styrer og utvalg.
For:

Mot:

Avholdende:
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§ 9 Landsting
9.1. Landstinget er organisasjonens høyeste
organ. Landsting avholdes innen utgangen av juni
annethvert år.
For:

Mot:

9.2. Landstinget innkalles med tre måneders
varsel.
For:

Mot:

9.3. Saker til Landstinget må være sendt
sentralstyret 4 uker før møtet.
For:

Mot:

9.4. Påmelding for kretsenes delegater sendes til
Ungdom og Fritids sekretariat senest 2 uker før
Landstinget.
For:

Mot:

9.5 Landstinget er beslutningsdyktig når det er
lovlig innkalt
For:

Mot:

9.6. Dagsorden med sakspapir sendes kretsene
og delegatene senest 2 uker før Landstinget.
For:

Mot:

9.7. Landstinget består av:
• Sentralstyret med stemme-, tale- og
forslagsrett (Sentralstyret har ikke stemmerett på
egen beretning og regnskap).
• To representanter fra hver krets med stemme-,
tale- og forslagsrett. Minst én skal være ungdom.
• 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
Landsting i henhold til forretningsorden.

For:

Mot:

§ 9 Landsmøtet
9.1 Landsmøtet er organisasjonens høyeste
organ. Landsmøtet avholdes innen utgangen av
juni annethvert år.
Avholdende:

9.2 Landsmøtet innkalles med tre måneders
varsel.
Avholdende:

9.3 Saker til Landsmøtet må være sendt
sentralstyret fire uker før møtet.
Avholdende:

9.4 Påmelding for fylkesleddenes delegater
sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest to
uker før Landsmøtet.
Avholdende:

9.5 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er
lovlig innkalt.
Avholdende:

9.6 Dagsorden med sakspapir sendes
fylkesleddene og delegatene senest to uker før
Landsmøtet.
Avholdende:

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 fylksledd 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.
Avholdende:

9.8. Landstinget skal behandle og gjøre vedtak i
9.8 Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i
alle saker som er ført opp i Landstingets saksliste. alle saker som er ført opp i Landsmøtets saksliste.
For:

Mot:

9.9. Landstinget avgjør ethvert innbyrdes
stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike
organisasjonsledd.
For:

Mot:

9.10. Landstinget velger ordstyrer.
For:

Mot:

Avholdende:

9.9 Landsmøtet avgjør ethvert innbyrdes
stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike
organisasjonsledd.
Avholdende:

9.10 Landsmøtet velger ordstyrere, tellekorps,
protokollførere og protokollunderskrivere.
Avholdende:
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9.11 Landstinget skal behandle:
• Styrets beretning fra foregående år
• Revidert regnskap fra foregående år
• Kontrollkomiteens beretning
• Beretninger fra komiteer og utvalg
• Politisk plattform
• Handlingsprogram
• Neste års budsjett
• Medlemskontingentens størrelse
• Valg av sentrale tillitsvalgte
• Saker styret fremmer
• Resolusjoner
• Innkomne forslag
For:

Mot:

§ 10 Avstemminger på Landsting og Stormøte
10.1. Dersom ikke annet er bestemt i lovene,
fattes beslutninger med simpelt flertall.
Avstemninger foregår ved visning av
stemmetegn.
For:

Mot:

10.2. Dersom det er to eller flere kandidater til en
plass, skal valget være skriftlig. Det kreves
absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir
valgt, deltar de to kandidatene med flest
stemmer i en ny valgomgang.
For:

Mot:

9.11 Landsmøtet skal behandle:
• Styrets beretning fra de to foregående årene
• Revidert regnskap fra de to foregående årene
• Kontrollkomiteens beretning
• Beretninger fra komiteer og utvalg
• Politisk plattform
• Strategisk plan
• Medlemskontingentens størrelse
• Valg av sentrale tillitsvalgte
• Saker styret fremmer
• Resolusjoner
• Innkomne forslag
Avholdende:

§ 10 Avstemminger på Landsmøtet og
fylkesmøter
10.1 Dersom ikke annet er bestemt i lovene,
fattes beslutninger med simpelt flertall.
Avstemninger foregår ved visning av
stemmetegn.
Avholdende:

10.2 Dersom det er to eller flere kandidater til en
plass, skal valget være skriftlig. Det kreves
absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir
valgt, deltar de to kandidatene med flest
stemmer i en ny valgomgang.
Avholdende:

10.3. Landsting og stormøte kan åpne for
skriftlige avstemminger.

10.3 Landsmøtet og fylkesmøtene kan åpne for
skriftlige avstemminger.

I disse lovene skal absolutt flertall forstås som
mer enn halvparten av de tilstedeværende
stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt
flertall skal forstås som mer enn halvparten av de
avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke).

I disse lovene skal absolutt flertall forstås som
mer enn halvparten av de tilstedeværende
stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt
flertall skal forstås som mer enn halvparten av de
avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke).

For:

Mot:

§ 11 Ekstraordinært Landsting
11.1 Ekstraordinært Landsting skal avholdes
dersom styret eller 1/3 av kretsene krever det.
For:

Mot:

11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært
Landsting fastsettes av styret og skal finne sted
senest 5 uker etter at krav er fremsatt. Innkalling
og saksliste til ekstraordinært Landsting skal
sendes ut senest 4 uker før møtet.
For:

Mot:

Avholdende:

§ 11 Ekstraordinært Landsmøte
11.1 Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes
dersom styret eller 1/3 av fylkesleddene krever
det.
Avholdende:

11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært
Landsmøte fastsettes av styret og skal finne sted
senest åtte uker etter at krav er fremsatt.
Innkalling og saksliste til ekstraordinært
Landsmøte skal sendes ut senest fire uker før
møtet.
Avholdende:
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11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje
senest 2 uker før møtet. Ekstraordinært Landsting
skal kun behandle saker nevnt i den på forhånd
utsendte saksliste. Påmelding med fullmakter fra
kretsene sendes sekretariatet minst 1 uke før
møtet.
For:

Mot:

11.4 Ekstraordinært Landsting har samme
sammensetning som Landstinget.
For:

Mot:

11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje
senest to uker før møtet. Ekstraordinært
Landsmøte skal kun behandle saker nevnt i den
på forhånd utsendte saksliste. Påmelding med
fullmakter fra fylkesleddene sendes sekretariatet
minst en uke før møtet.
Avholdende:

11.4 Ekstraordinært Landsmøte har samme
sammensetning som Landsmøtet.
Avholdende:

§ 12 Stormøte
12.1. Stormøte er organisasjonens høyeste organ
mellom Landstingene. Stormøte avholdes innen
utgangen av juni annethvert år.
For:

Mot:

Avholdende:

12.2. Møtet innkalles med tre måneders varsel.
For:

Mot:

Avholdende:

12.3. Forslag til Stormøte må være sendt
Sentralstyret senest 4 uker før møtet.
For:

Mot:

Avholdende:

12.4. Påmelding fra kretsenes delegater sendes til
Ungdom og Fritids sekretariat senest 2 uker før
Stormøtet.
For:

Mot:

Avholdende:

12.5. Dagsorden med sakspapirer sendes
kretsene og delegatene 2 uker på forhånd.
For:

Mot:

Avholdende:

12.6. Stormøtet består av
• Sentralstyret med stemme-, tale- og
forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på
egen beretning og regnskap).
• To delegater fra hver krets med stemme-, taleog forslagsrett. Minst én må være ungdom
• Valgkomité med tale og forslagsrett.
• Kontrollkomité med tale og forslagsrett.
• Utvalg oppnevnt av sentralstyret med
tale/forslagsrett.
• Ansatte i Ungdom og Fritid med møteplikt og
talerett.
• I tillegg kan det inviteres observatører og
gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte
Stormøte i henhold til forretningsorden.
For:

Mot:

Avholdende:

12.7. Stormøtet skal behandle, og gjøre vedtak i
alle saker som er ført opp i Stormøtets saksliste.
For:

Mot:

Avholdende:

Mot:

Avholdende:

12.8. Stormøtet velger ordstyrer.
For:
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12.10. Stormøtet skal behandle:
• Styrets beretning fra foregående år
• Revidert regnskap fra foregående år
• Kontrollkomiteens beretning
• Beretninger fra komiteer og utvalg
• Revidert Handlingsprogram
• Revidert budsjett
• Suppleringsvalg
• Saker Sentralstyret fremmer
• Resolusjoner
• Innkomne saker
For:

Mot:

§13 Styret
13.1. Sentralstyret er organisasjonens høyeste
organ mellom Landsting og Stormøter.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene er til stede på møtet.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
For:

Mot:

Avholdende:

§12 Sentralstyret
12.1 Sentralstyret er organisasjonens høyeste
organ mellom Landsmøtet. Sentralstyret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede på møtet. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Avholdende:

13.2. Sentralstyrets funksjonstid er 2 år. Valgte
12.2 Sentralstyrets funksjonstid er to år. Valgte
styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har styremedlemmer tiltrer styret umiddelbart og har
funksjonstid fram til Landstinget 2 år senere.
funksjonstid fram til Landsmøtet to år senere.
Leder for sentralstyret kan maks sitte i tre
perioder, totalt seks år.
For:

Mot:

13.3. Sentralstyret leder Ungdom og Fritids
virksomhet mellom Landstingene og har ansvaret
for at handlingsplan og politisk plattform følges
opp.
For:

Mot:

Avholdende:

12.3 Sentralstyret leder Ungdom og Fritids
virksomhet mellom Landsmøtet og har ansvaret
for at strategisk plan og politisk plattform følges
opp.
Avholdende:

12.4 Sentralstyret vedtar Ungdom og Fritids
budsjett årlig.
For:

Mot:

13.4. Sentralstyret avgjør hvem som forplikter
organisasjonen og påser at eiendeler og verdier
er forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal
Sentralstyret påse at sekretariatets
forretningsførsel og regnskapsrutiner er
forsvarlige.
For:

Mot:

13.5 Sentralstyret vedtar økonomiske
retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske
retningslinjer skal opp til årlig behandling i
Sentralstyret.
For:

Mot:

§ 14 Arbeidsutvalget
14.1. Arbeidsutvalget består av sentralstyrets
leder og to nestledere.
For:

Mot:

14.2. Arbeidsutvalget fungerer mellom
styremøtene etter mandat fra Sentralstyret.

Avholdende:

12.5 Sentralstyret avgjør hvem som forplikter
organisasjonen og påser at eiendeler og verdier
er forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal
sentralstyret påse at sekretariatets
forretningsførsel og regnskapsrutiner er
forsvarlige.
Avholdende:

12.6 Sentralstyret vedtar økonomiske
retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske
retningslinjer skal opp til årlig behandling i
sentralstyret.
Avholdende:

§ 13 Arbeidsutvalget
13.1. Arbeidsutvalget består av sentralstyrets
leder og to nestledere.
Avholdende:

13.2. Arbeidsutvalget fungerer mellom
styremøtene etter mandat fra sentralstyret.
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For:

Mot:

14.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget
legges fram for Sentralstyret.
For:

Mot:

§15 Kontrollkomité
15.1 Kontrollkomiteen består av leder, to
medlemmer og to vararepresentanter.
For:

Mot:

Avholdende:

13.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget
legges fram for sentralstyret.
Avholdende:

§14 Kontrollkomité
14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire
medlemmer.
Avholdende:

15.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen. 14.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen.
Leder for kontrollkomiteen kan maks sitte i tre
perioder, totalt seks år.
For:

Mot:

15.3 Ved stemmelikhet i Kontrollkomiteen har
leder dobbeltstemme. Komiteen er
beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede.
For:

Mot:

15.4 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 Landstinget
eller Stormøtet.
• Etter hvert møte avgi rapport til Sentralstyret.
• Årlig gi en rapport til Landstinget eller
Stormøte.
• Innstille til Landsting eller Stormøte om
godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper.
• Utarbeide arbeidsplan for Kontrollkomiteens
virksomhet.
For:

Mot:

15.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de
personer de måtte ønske til sine møter.
For:

Mot:

§ 16 Valgkomité
16.1 Valgkomiteen består av leder, to
medlemmer og to vararepresentanter.
For:

Mot:

16.2 Valgkomiteen velges for to år av gangen.
Ved stemmelikhet i Valgkomiteen har leder
dobbeltstemme
For:

Mot:

Avholdende:

14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har
leder dobbeltstemme. Komiteen er
beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede.
Avholdende:

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
foregående årene til Landsmøtet.
• Innstille til Landsmøtet om godkjenning av
Ungdom og Fritids regnskaper for de to
foregående årene.
• Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens
virksomhet.
Avholdende:

14.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de
personer de måtte ønske til sine møter.
Avholdende:

§ 15 Valgkomité
15.1 Valgkomiteen består av leder og fire
medlemmer.
Avholdende:

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

15.3 Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder
dobbeltstemme. Komiteen er beslutningsdyktig
når minst halvparten av medlemmene er til stede.
For:

Mot:

Avholdende:
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16.3 Valgkomiteen trer i kraft senest tre måneder 15.4 Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter
før hvert Landsting eller Stormøte.
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.
For:

Mot:

16.4 Valgkomiteen skal:
• Sende ut informasjon om neste valg til alle
medlemmer og kretser.
• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg
eller avgang.
• Følge opp alle innsendte forslag fra kretser og
klubber.
• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen
med sakspapirer til det forestående Landsting.
• Ved suppleringsvalg sende ut forslag på nye
tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det
forestående Stormøte.
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.

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.
For:

Mot:

§ 17 Utvalg og arbeidsgrupper
17.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og
arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder.
Utvalgene og arbeidsgruppene skal arbeide etter
instruks og mandat gitt av Sentralstyret og være
ansvarlige ovenfor denne.
For:

Mot:

17.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det
antall medlemmer som Sentralstyret fastsetter.
For:

Mot:

§ 18 Regnskap
Regnskapet skal revideres av offentlig autorisert
revisor. Sentralstyret legger fram revidert
regnskap på Landsting og Stormøte.
For:

Mot:

§ 19 Oppløsning
19.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid
krever 3/4 flertall, og må fattes på 2 påfølgende
Landsting eller Stormøter. Blanke stemmer teller
ikke.
For:

Mot:

Avholdende:

§ 16 Utvalg og arbeidsgrupper
16.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og
arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder.
Utvalgene og arbeidsgruppene skal arbeide etter
instruks og mandat gitt av sentralstyret og være
ansvarlige ovenfor denne.
Avholdende:

16.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det
antall medlemmer som sentralstyret fastsetter.
Avholdende:

§ 17 Regnskap
Regnskapet skal revideres av offentlig autorisert
revisor. Sentralstyret legger fram revidert
regnskap for de to foregående årene på
Landsmøtet.
Avholdende:

§ 18 Oppløsning
18.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid
krever 3/4 flertall, og må fattes på to påfølgende
Landsmøter. Blanke stemmer teller ikke.
Avholdende:

46

19.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids
eventuelle midler overføres til relevante
samarbeidsorganisasjoner som arbeider med
spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids
formål.
For:

Mot:

18.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids
eventuelle midler overføres til relevante
samarbeidsorganisasjoner som arbeider med
spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids
formål.
Avholdende:

§ 20 Lovendringer
§ 19 Lovendringer
20.1 Disse lovene kan bare endres av Landstinget 19.1 Disse lovene kan bare endres av Landsmøtet
med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke).
med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke).
For:

Mot:

20.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og
Fritids sekretariat senest to måneder før et
Landsting og sendes kretsene senest to uker før
møtet.
For:

Mot:

20.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter
Landstingets slutt.
For:

Mot:

§ 21 Sekretariat
21.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av
sekretariatet.
For:

Mot:

21.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær
som ansettes av styret på åremål.
For:

Mot:

21.3 Sekretariatet består av det antall ansatte
Sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.
For:

Mot:

§ 22 Kretsene
22.1 Kretsens skal ivareta medlemmenes
interesser, og organisere aktivitet lokalt.
For:

Mot:

22.2. En krets skal bestå av medlemstiltak fra
minimum to kommuner eller bydeler med egne
bydelsadministrasjoner. Et tiltak kan bare være
medlem av én krets. Svalbard innrømmes samme
rettigheter som en krets.

Avholdende:

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

19.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter
Landsmøtets slutt.
Avholdende:

§ 20 Sekretariat
20.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av
sekretariatet.
Avholdende:

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

20.3 Sekretariatet består av det antall ansatte
sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.
Avholdende:

§ 21 Fylkesleddene
21.1 Fylkesleddene skal ivareta medlemmenes
interesser, og legge til rette for aktivitet lokalt og
regionalt.
Avholdende:

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
eller følge ny inndeling.

For:

Mot:

22.3 Kretsen er bundet av Ungdom og Fritids
lover.
For:

Mot:

22.4 Årsmøtet er kretsens høyeste organ.
For:

Mot:

Avholdende:

21.3 Fylkesleddene er bundet av Ungdom og
Fritids lover.
Avholdende:

21.4 Fylkesmøtet er fylkesleddets høyeste organ.
Avholdende:
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22.5 Årsmøtet avholdes innen utgangen av
februar hvert år. Årsmøtet innkalles med én
måneds varsel.
For:

Mot:

22.6 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er
lovlig innkalt.
For:

Mot:

21.5 Fylkesmøtet avholdes innen utgangen av
februar hvert år. Fylkesmøtet innkalles med én
måneds varsel.
Avholdende:

21.6 Fylkesmøtet er beslutningsdyktig når det er
lovlig innkalt.
Avholdende:

22.7 Dagsorden med sakspapirer sendes kretsens 21.7 Dagsorden med sakspapirer sendes
medlemmer senest 1 uke før Årsmøtet.
fylkesleddets medlemmer senest to uker før
fylkesmøtet.
For:

Mot:

22.8 Til Årsmøtet kan hvert tiltak stille med 2
stemmeberettigede (2 stemmer), hvorav minst
én må være ungdom.
For:

Mot:

22.9 Årsmøtet skal behandle:
• Styrets beretning
• Regnskap fra foregående år
• Budsjett
• Valg av kretsstyre og delegater
• Saker kretsstyret fremmer
• Innkomne saker
For:

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

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

22.10. Kretsen ledes av et styre valgt av Årsmøtet
og skal bestå av:
• Minst tre personer
• Minst 50 % ungdom

For:

Avholdende:

Mot:

Avholdende:

21.10. Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt
av fylkesmøtet og skal ha en sammensetning av
minimum:
• Leder
• 2 styremedlemmer (ungdom)
• 2 styremedlemmer (voksen)
Avholdende:

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

Mot:

Avholdende:

21.12 Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder
dobbeltstemme. Fylkesstyret er beslutningsdyktig
når minst halvparten av medlemmene er til stede.
For:

Mot:

22.11 Avstemminger på årsmøte skjer i henhold
til §10
For:

Mot:

Avholdende:

21.13 Avstemminger på fylkesmøte skjer i
henhold til §10.
Avholdende:

22.12 Årsmøtet velger to utsendinger til
21.14 Regionstyret velger fire delegater til
Landsting og Stormøte, en voksen og en ungdom. Landsmøtet, hvor minst to er ungdomsdelegater
og minst en er voksendelegat.
For:

Mot:

22.13 Kretsstyret plikter å sende referat fra
årsmøtet og regnskap til Sentralstyret og
medlemstiltakene i kretsen innen utgangen av
mars.
For:

Mot:

Avholdende:

21.15 Fylkesstyret plikter å sende referat fra
fylkesmøtet og regnskap til sentralstyret og
medlemstiltakene i fylket innen utgangen av
mars.
Avholdende:
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22.14 Kontrollkomiteen kan be om at
21.16 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag
originalbilag forelegges før regnskap godkjennes. forelegges før regnskap godkjennes.
For:

Mot:

22.15 Kretsmidler kan søkes om etter at referat
fra årsmøtet og regnskap er sendt Ungdom og
Fritids sekretariat.
For:

Mot:

Avholdende:

21.17 Fylksmidler kan søkes om etter at referat
fra fylkesmøtet og regnskap er sendt Ungdom og
Fritids sekretariat.
Avholdende:

22.16 Midler til fordeling vedtas av Landstinget
som avgjør hvor stor del av kontingenten som
tilbakeføres til kretsene.
For:

Mot:

Avholdende:

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 9:
Strategisk plan
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-9 Strategisk plan
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Strategisk plan for perioden 2019-2021 vedtas.
Bakgrunn
Sentralstyret har for neste periode valgt å endre fra et handlingsprogram til en strategisk plan. Den
nye planen er som navnet sier mer strategisk og overordnet. Den har kun fokus på satsningsområder
og ikke på drift. Det siste er beskrevet i andre dokumenter som organisasjonserklæring, HMS-plan og
personalplan. Ny strategisk plan inneholder også organisasjonens formål og forslag til visjon og
verdier.
Tidligere handlingsplan var delt inn i 7 områder og nesten 30 delområder med over 65
handlingspunkter. Den nye strategiske planen er delt inn i 4 strategiske områder:
• Tilgang
• Kvalitet
• Statusløft
• Organisasjon
Hvert av områdene har et mål og en måleindikator og 3-4 delmål. Totalt 14 delmål. Det gjør det
lettere å skape eierskap til planen for hele vårt felt, samt å måle om de overordnede ambisjonene for
organisasjonen er oppnådd.
Styret og sekretariatet vil i tillegg utarbeide konkrete tiltaksplaner som inneholder; hvem, gjør hva,
når, for hvert av delmålene.
Landsting skal vedta Ungdom og Fritids strategiske plan for perioden 2019 - 2021. Planen sier hvilke
satsningsområder organisasjonen har for kommende periode og er styrets grunnlag for
prioriteringer.
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.
Strategisk plan skal gjenspeile det politiske programmet, og våre satsninger ses i lys av denne.
Forslag til strategisk plan ligger vedlagt.

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 10:
Politisk program
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-10 Politisk
program
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Politisk program vedtas.

Bakgrunn
Politisk program danner grunnlaget for hva organisasjonen skal mene i perioden. Politisk program er
delt i to deler. Del 1 angir organisasjonens politiske hovedsatsninger for perioden og del 2 gir en
tematisk oversikt over hva organisasjonen mener om de ulike sakene.
Sakene de tillitsvalgte skal kjempe for skal være politisk forankret i organisasjonen.
Forslag til politisk program ligger vedlagt.

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 11:
Resolusjoner
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-11 Resolusjoner
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Resolusjon 1 – Vedtas
Resolusjon 2 – Vedtas
Resolusjon 3 – Vedtas
Resolusjon 4 – Vedtas
Resolusjon 5 – Vedtas

Bakgrunn
Resolusjoner er uttalelser fra Landsting vedrørende politiske temaer. Her kan delegatene fremme
forslag til resolusjoner på ting de mener Landsting bør mene noe om offentlig. Det er opp til
sentralstyret, kretsene og delegatene å komme med resolusjonsforslag.
Frist for endringsforslag er lørdag 6.april kl. 19:00.

Forslag til resolusjoner ligger vedlagt.

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 12:
Innkomne saker
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-12 Innkomne
saker
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

Sentralstyrets forslag til vedtak
Tas til etterretning.

Bakgrunn
Det har ikke kommet inn saker til behandling.
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Sak 13:
Organisasjonserklæring
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-13
Organisasjonserklæring
Saksbehandler
Sentralstyret
Arkivkode
311

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. I år legger sentralstyret
frem en helt ny organisasjonserklæring basert på den gamle. De største endringene kommer av
eventuell ny organisasjonsstruktur, to nye punkter er lagt inn: «Internasjonalt arbeid» og
«Tilskuddsordninger», og ellers er dokumentet grundig oppdatert.
Forslag til organisasjonserklæring ligger vedlagt.

Landsting 2019 vedtar:
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Sak 14:
Valg
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SAKSPAPIR – LANDSTING 2019
Møtedato
5.-7. april 2019
Saksnummer og navn 19-001-14 Valg
Saksbehandler
Arkivkode

Sentralstyret
311

Bakgrunn
Landstinget 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 2019-2021:
Navn
Trine Ottosen
Marius Thoresen
Hanna Huseklepp
Emmeli Hedvald
Tommy Wisth
Siv Janna Glømmi
Annenth Vijayaindra
Mohamed Alhaj
Karina Kapelrud
Kenneth Laugaland
Hilde Woxen
Marius Ekhaugen
Emil Johan Stenhaug
Knut Remi Heimvik
Anne Marie Lund
Bjørnar Grande
Tom Andreas Kristensen
Anne Kari Ullensvang
Trine Walleraunet
Kristoffer Mathisen
Charlotte Larssen Kleiva
Astrid Gaup Skancke
Christian Lund

Innstilt verv

Representasjonsfylke

Sentralstyre
Leder
Nestleder voksen
Nestleder ungdom
Styremedlem voksen
Styremedlem voksen
Styremedlem voksen
Styremedlem
ungdom
Styremedlem
ungdom
Styremedlem
ungdom
Varamedlem voksen
Varamedlem voksen
Varamedlem ungdom
Varamedlem ungdom
Kontrollkomité
Leder
Komitémedlem
Komitémedlem
Komitémedlem - vara
Komitémedlem - vara
Valgkomité
Leder
Komitémedlem
Komitémedlem
Komitémedlem - vara
Komitémedlem - vara

Kommentar

Rogaland
Vest-Agder
Akershus
Østfold
Nordland
Oslo
Akershus

Gjenvalg, ny som leder
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg

Trøndelag

Ny

Trøndelag

Gjenvalg

Rogaland
Trøndelag
Østfold
Akershus

Gjenvalg
Ny
Ny
Ny

Hordaland
Rogaland
Trøndelag
Vest-Agder
Rogaland

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg

Trøndelag
Østfold
Nordland
Finnmark
Akershus

Gjenvalg, ny som leder
Gjenvalg
Ny
Ny
Ny
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Oversikt over Ungdom og Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte
Sentralstyret 2017-2019
Magnus Larsen
Hanna Huseklepp
Henrik Skjelbred
Emmeli Hedvald
Annenth Vijayaindra
Beate Paulsen
Hilde Terese Normo
Trine Ottosen
Malin N. Alexandersen

Leder
Nestleder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

(voksen)
(ungdom)
(voksen)
(voksen)
(ungdom)
(ungdom)
(voksen)
(voksen)
(ungdom)

Kenneth Laugaland
Siv Janna Glømmi
Evelyn Oldervik
Karina Kapelrud

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

(voksen)
(voksen)
(ungdom)
(ungdom)

Arbeidsutvalget
Magnus Larsen
Hanna Huseklepp
Henrik Skjelbred

Leder
Nestleder
Nestleder

(voksen)
(ungdom)
(voksen)

Valgkomiteen
Anna Moripen
Trine Walleraunet

Leder
Medlem

(voksen)
(voksen)

Pia Vollen
Oda Pernille Hoff
Kristoffer L. Mathisen

Varamedlem (voksen)
Varamedlem (voksen)
Varamedlem (voksen)

Kontrollkomiteen
Knut Remi Heimvik
Anne Marie Lund
Janne Enerstvedt

Leder
Medlem
Medlem

Linn Jeanette Nordstrand
Anne Kari Ullensvang

Varamedlem (ungdom)
Varamedlem (voksen)

Sekretariatet
Christina Søgård
André Ruud
Marit Bredesen
Anders Hansen
Ida Schmidt
Henriette Øyan
Amund Røhr Heggelund
Anita Beathe Olsen
Hanne Jensen

(voksen)
(voksen)
(ungdom)

Generalsekretær (100 %) til 1. august
Generalsekretær (100 %) fra 6. august
Kulturkonsulent (100 %) i fødselspermisjon fra 1. august
Vikar - Kulturkonsulent (100 %) fra 6. august til 30. april 2019
Informasjonskonsulent (100 %)
Organisasjonskonsulent (100 %)
Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (100 %)
Vikar - Administrasjonssekretær (100 %) til 1. april
Administrasjonssekretær (100 %) til 1. oktober
Permisjon fra 1. januar- 1. april
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Oda Pernille Hoff
Jose Espinoza

Vikar - Administrasjonssekretær (100 %) fra 1. oktober og ut
året
Renholder (10 %)

Om Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid (UoF) skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale
og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomskulturhus og lignende åpne møteplasser for
ungdom i Norge. Organisasjonen jobber for at alle barn og ungdommer skal ha tilgang til åpne
møteplasser hvor medvirkning står sentralt. Tilbudene skal oppleves relevante for målgruppen,
og bidra til økt livskvalitet og mestring.
Ved siden av å være sosialt forebyggende og byggende, er dette en bred kulturarena for
utøvelse av og deltakelse i kulturaktiviteter. UoF skal medvirke til å styrke miljøer der barn og
unge kan utvikle egenaktivitet, og der demokrati og samarbeid blir vektlagt.
For organisasjonen er det et overordnet mål at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i
demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne
demokratiske styrer på møteplassene skal barn og ungdom ha reell innflytelse over drift og
innhold i tilbudet. Det er de enkelte medlemsklubbene som er lokallagene i UoF.
Organisatorisk struktur
Medlemmene av UoF er fritidsklubber, ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser for
ungdom. Medlemmene kan organisere seg i kretser, som er sammenslutninger av møteplasser
fra minst to kommuner eller to bydeler med egne bydelsadministrasjoner. Disse kretsene blir
medlemmenes påvirkningskanal i organisasjonen. Landsting avholdes annethvert år og er
organisasjonens høyeste organ. Her møtes kretsene, sentralstyret, komiteer og utvalg. Her
fattes vedtak på de formelle sakene som regnskap, budsjett, handlingsplan og politiske
dokumenter, samt at man her velger sentralstyre og komiteer.
Sentralstyret
Sentralstyret har hatt seks styremøter i 2018 og har hatt 77 saker til behandling i perioden. I
forbindelse med styremøtene har sentralstyret besøkt flere medlemsklubber. I høst besøkte de
Volt Aktivitetshus på Lørenskog og Radar i Asker.
Fordelingsutvalget
Fordelingsutvalget består av ungdomsrepresentantene i sentralstyret. Ungdommene deltar på
lik linje med de voksne i sentralstyret, og har i tillegg ansvaret for fordelingen av UoF sine
frifondsmidler innenfor kategoriene Workshop, Prosjekt og Samarbeid.
Fordelingsutvalget har hatt møter på alle styremøtene i perioden det deles ut Frifond fra mars
til desember. Det er et viktig prinsipp for organisasjonen at det er ungdom selv som søker om
midler til egne aktiviteter og prosjekter. Det er derfor også viktig at det er ungdom som
behandler søknadene. Ungdommene i styret gir utrykk for at behandling av Frifond-søknader gir
god kunnskap om hva som skjer på feltet nasjonalt.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og de to nestlederne, og fungerer som
beslutningsorgan mellom styremøtene etter mandat fra sentralstyre. Utvalget har i perioden
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behandlet hastesaker hovedsakelig på epost, telefonmøter og Facebook-chat.
Fagutvalget
Fagutvalget har hatt ansvar for saker knyttet til forskning og utviklingsarbeid (FoU) og politisk
arbeid i organisasjonen. De har i 2018 hatt saker knyttet til:
•
•
•

Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid
Barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående
Lovfesting

Andre utvalg
Styret besluttet i 2018 å legge ned nasjonalt utvalg og organisasjonsutvalg som faste utvalg.
Man har istedenfor valgt å opprette saksutvalg ved behov, der medlemmene velges fra gang til
gang.

Medlemmer

Oversikten under viser utviklingen i registrerte fritidstilbud i Norge og utviklingen av
medlemsmassen i UoF.
Årstall

Medlemsutvikling Ungdom og
Fritid

Antall fritidstiltak (klubber) fra 2003-2017 i
KOSTRA

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

421
560
561
580
617
627
611
606
595
608
618
611
606
612
616
625

747
715
648
668
642
639*
732
735
733
724
702
681
662
656
648
n/a

* KOSTRA endret sin betegnelse fra fritidstiltak til kommunale fritidssentre i 2008, så tallene
før og etter er ikke direkte sammenlignbare.
I 2009 ble rapporteringssystemet til Kostra lagt om, slik at det ikke er mulig å sammenligne tall
fra 2003-2008 med tallene fra 2009-2017. Mens man tidligere målte antall kommunale
fritidstiltak, måler man nå antallet fritidssentre. Dette betyr at man nå registrerer flere ulike
typer tilbud inn under denne kategorien. Fritidssentre er i KOSTRA en samlebetegnelse og
omfatter alle typer fritidsklubber, ungdomskafé, ungdomshus, mediesenter, aktivitetshus, samt
andre ungdoms- og fritidsordninger og liknende.
Under er en grafisk fremstilling av våre medlemstall sammmenlignet med Kostra fra 20092018.
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Oversikt over antall medlemmer og antall Kostraregistrerte fritidstiltak i Norge fra 2009-2018
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Kostra-registrerte fritidstiltak

Tallene de siste årene kan tyde på at det er en jevn nedgang i antall fritidssentre. Fra 2009 har
antallet fritidssentre gått ned fra 732 (2009) til 648 (2017, som er seneste tall i KOSTRA), cirka
10 %.
Vår medlemsutvikling følger ikke samme kurve. I 2013 hadde vi en topp på 618 medlemmer,
deretter har tallet gått noe ned, mens nå i 2018 har tallet gått opp igjen til 625 medlemmer. Det
er en økning på ni medlemmer fra 2017. Antall betalende medlemmer har gått noe ned, og vi
hadde 610 betalende medlemmer i 2018. I løpet av 2018 fikk vi 19 nye medlemmer, men fire
medlemsklubber meldte seg ut, og seks medlemsklubber ble dessverre nedlagt.
Det bekymringsverdige er nedgangen i antall årsverk samtidig som ungdomskullene vokser.
Dette burde medføre en større kommunal satsning på fritidstilbud for barn og unge, men fra
2007, da antall årsverk var på sitt høyeste, og til 2018 er antall årsverk i kommunale
fritidssentre redusert med om lag 35 %.

Kretser

Fundamentet i UoF er våre kretser og medlemmer.
En krets består av:
• Fritidstilbud som er medlem av UoF.
• Klubber fra minimum to kommuner, eventuelt to bydeler i større byer (Svalbard har fått
unntak).
Kretsene er UoFs regionledd. De består av en sammenslutning av medlemsklubber på tvers av
kommuner. Kretsene inngår som et demokratisk ledd i landsforeningen UoF. Kretsene avholder
egne årsmøter og skal ha et styre med likt antall ungdom og voksne.
Kretsene har en direkte påvirkningskraft på UoF. Kretsen sender representanter på våre interne
arrangement som Stormøte og Landsting, og kan også stille med kandidater til styre- og
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komitéverv. Mulighetene er mange og kretsarbeidet avhenger av hvilke behov som gjelder for
den enkelte. Nettopp derfor ønsker vi å få flest mulig kretser rundt om i landet, slik at de kan
synliggjøre viktige saker og påvirke UoF som organisasjon.
Målet for kretsarbeidet er å løfte feltet og tilrettelegge for mer erfaringsutveksling og
kompetansebygging mellom våre medlemmer. En fungerende krets vil motivere, gi mer
kunnskap, skape gode aktiviteter og et godt demokrati i organisasjonen. UoF deler ut
kretsmidler til lokalt kretsarbeid som et ledd i satsingen på våre regionledd. Vi ønsker med
dette å bidra til større aktivitet i kretsene, som eksempelvis kurs og klubbtreff i regi av kretsen
lokalt.
I 2018 har vi arbeidet med å kartlegge dagens ordning. Arbeidet med kretser og
organisasjonsstruktur er et langsiktig og tidkrevende arbeid. Det er store variasjoner lokalt, og
et etablert samarbeid på tvers av kommunegrenser tar tid. Vi ser i den anledning på
mulighetene for å etablere en ny struktur og vil fremme et nytt forslag for
organisasjonsstruktur på Landsting 2019. Målet med en ny organisasjonsstruktur er å koble på
et nytt regionalt ledd, som sikrer mulighet til deltakelse for alle våre lokale medlemsklubber. Vi
ønsker å se på mulighet for å legge opp til en modell som følger regionreformen.
Aktive kretser 2018
Vi har hatt 23 kretser i løpet av 2018.
Finnmark
Vest-Finnmark krets (Alta, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy)
Troms
Svalbard krets (Svalbard)
Nordland
Vesterålen krets (Sortland, Hadsel, Bø)
Trøndelag
Namdal krets (Nærøy, Leka, Vikna, Grong)
Innherred Ungdom & Fritid (Verdal, Inderøy, Levanger)
Værnesregionen (Stjørdal, Meråker, Malvik, Hommelvik/vikhammer, Frosta, Selbu, Tydal)
Steinkjer, Namsos og Overhalla krets (Namsos, Overhalla, Steinkjer)
Os, Røros og Holtålen krets (Os, Røros, Holtålen)
Trondheim krets
Møre og Romsdal
Sunndal, Oppdal, Surnadal krets (Sunndal, Rennebu, Tingvoll, Nesset)
Oppland
Land krets (Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten)
Buskerud
Hallingdal krets (Gol, Nesbyen, Hemsedal, Gol, Ål, Geilo)
Østfold
Nedre Glommas Fritidsklubber (Fredrikstad, Hvaler)
Indre Østfold krets (Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg)
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Oslo
Groruddalen krets (Bjerke, Grorud, Alna, Stovner)
Akershus
Akershus krets (Skedsmo, Fet, Rælingen, Lørenskog)
GNU (Nes, Aurskog-Høland, Ullensaker)
Follo krets (Oppegård, Ski, Ås, Vestby)
Vest-Agder
Indre Agder Krets (Vennesla, Iveland)
Vest-Agder Krets (Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Spangreid)
Aust-Agder
Aust-Agder krets (Åmli, Tromøy, Froland, Vegårshei)
Rogaland
Haugaland krets (Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Vindafjord)
Hordaland
LARM-kretsen (Austrheim kommune, Radøy, Meløy, Lindås)
Utover organisasjonsarbeidet knyttet til krets ser vi at vår rolle som støtteorgan for klubbene er
viktig. Vi har et økende antall henvendelser fra klubbene, og vi bruker mye tid og ressurser på å
bistå i faglige og politiske saker. Vi støtter opp med det siktemål å bidra til at kvalitet og
kompetanse styrkes ute i medlemstilbudene. Vår dekningsgrad (antall medlemmer/antall
registrerte klubber) er høy, og med det oppnår vi også høyere synlighet i sektoren.

Aktiviteter

UoF har et høyt aktivitetsnivå. Egne sentrale arrangementer er Landsting og Stormøte annen
hvert år, og vår årlige landskonferanse for ungdomsarbeidere. De to førstnevnte, Stormøte eller
Landsting, er medlemmenes fora der våre styringsdokumenter utvikles og vedtas for perioden.
UoF avholdt i april 2018 Stormøte hvor 61 medlemmer fra organisasjonen deltok, herunder
sentralstyre, delegater og observatører fra kretsene.
Av andre aktiviteter i 2018 vil vi trekke fram:
Arendalsuka
Vi deltok med tre personer under årets Arendalsuke. Arendalsuka er en politisk festival som
arrangeres den andre uken i august hvert år. Vi hadde ingen egne arrangementer, men var
tilstede på alle relevante debatter og arrangementer.
40-årsjubileum
I 2018 feiret UoF 40 år. Vi inviterte i den anledning sentrale samarbeidspartnere til en
bursdagsfeiring 14. september på Gamle Museet i Oslo. Der ble også prosjektet Kan du se meg?
lansert, og sosialantropolog Viggo Vestel tegnet et bilde av ungdomstidens utvikling de siste 40
årene.
Landskonferansen
Landskonferansen er UoF sin viktigste møteplass for ungdomsarbeidere. Den 5.-6.november
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2018 arrangerte vi vår årlige konferanse for alle som jobber i fritidsklubbsektoren. Konferansen
ble avholdt på Scandic Oslo Airport på Gardermoen og hadde 262 deltakere. I år hadde
konferansen tittelen Det digitale ungdomsarbeidet og ble gjennomført i samarbeid med
Fagforbundet. Konferansen tematiserte hvordan ungdomsarbeidere kan jobbe digitalt, hva det
innebærer, samt praktiske tilnærminger til digital aktivitet for og med ungdom. Vi har over tid
sett et behov for at flere innen vårt felt blir en del av teknologiutviklingen, og denne
konferansen bidro til å styrke ungdomsarbeideren i møte med digital utvikling og endringer i
ungdomsmiljøene.
I tillegg lanserte vi den nye prosjekthåndboken for unge arrangører og kvalitetskriterier for
fritidsklubber og ungdomshus. Vi hadde også en showcase med fritidsklubber som viste frem
sine prosjekter.
Ungdom og Fritids pris
UoF deler hvert år ut en pris til en klubb, krets eller ildsjel som har utmerket seg på en spesiell
måte. Prisen kan gå til både unge, voksne, enkeltpersoner eller grupper, frivillige eller ansatte.
Prisen kan også gå til en klubb eller en krets. Med Ungdom og Fritids pris vil vi gi noe tilbake til
de som virkelig gjør en forskjell, og vise at innsatsen blir satt pris på.
I 2018 gikk Ungdom og Fritids pris til 18 ungdommer ved E@Internettkafeen i Inderøy i
Trøndelag. Disse ungdommene har sammen ansvar for drift av fritidsklubben sin i Inderøy
kommune. Dette er et godt eksempel på ungdomsmedvirkning i praksis og unge frivillige som
bidrar til at andre ungdommer i nærmiljøet har et godt sted å være på fritiden. Ved å la
ungdommene selv få en betydningsfull rolle i sin egen hverdag er tilbudet relevant og ofte
besøkt.
@kulturkapsel
UoF jobber med å synliggjøre effekten av åpne møteplasser for ungdom i samfunnet. Dette gjør
vi blant annet gjennom @kulturkapsel på Instagram. Kontoen er driftet av ungdommene i
sentralstyret. Gjennom flere kampanjer har ungdommene i våre medlemsklubber fått
kjennskap til kontoen. Ungdommene selv tar bilder av det som foregår i klubbene og
ungdomskulturhusene. Ved å tagge disse bildene med #kulturkapsel, kan vi reposte gjennom
kontoen @kulturkapsel. Følger man @kulturkapsel på Instagram får man et innblikk i
ungdomskulturen i fritidsklubber og ungdomskulturhus sett gjennom ungdommenes egen linse.
Fritidsklubbenes dag

Fritidsklubbenes dag arrangeres hvert år for å vise frem alt det fine som skjer på åpne

møteplasser for ungdom i Norge. Dette gjennomføres over hele landet den siste helgen i april. I
2018 falt dagen på 28. april. I forbindelse med Fritidsklubbenes dag går mange klubber
sammen og lager større konserter, turneringer, markeder og stands. Dette er en fin anledning
for å vise lokalpolitikere, media og andre i nærmiljøet alle de positive aktivitetene som foregår
på klubbene. UoF lager hvert år kampanjemateriell for å tilrettelegge for dette. I tillegg kan
klubbene søke om Frifondstøtte til å lage arrangementer.

Prosjekter

Ungdomsledelse - opplæringsprogram for ungdomsarbeidere
I forbindelse med Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 har UoF i 2018 fått
fire millioner kroner av Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for
77

ungdomsarbeidere på åpne møteplasser. Prosjektet vil gå over fire år, med utvikling i 2018 og
gjennomføring 2019-2021. Opplæringsprogrammet heter Ungdomsledelse og skal bidra til å
styrke ungdoms livskvalitet gjennom økt kompetanse til ungdomsarbeidere, som igjen vil kunne
høyne kvaliteten på kommunale fritidstilbud. Målene er å legge til rette for trivsel og mestring,
gode relasjoner, en meningsfull fritid og en følelse av tilhørighet. Ungdomsarbeiderens
viktigste verktøy for å nå disse målene er ungdomsmedvirkning og en langsiktig investering i
ungdom som en ressurs. Dette står sentralt i opplæringsprogrammet.
I 2018 har vi ansatt en prosjektkoordinator, samt utviklet opplæringsprogrammets konsept og
visuelle identitet.
Opplæringsprogrammet vil være todelt med en videreutdanning gjennom Universitetet i Sørøst
Norge (USN), og én del som kurs for ungdomsarbeidere gjennom UoF. Denne delen vil gi
konkrete verktøy i form av en metodikk som er direkte overførbar til arbeidsplassen. De to
delene i programmet vil utvikles og gjennomføres parallelt. Videreutdanningen heter
Fritidspedagogisk ungdomsledelse og vil gå over ett semester, og gi 15 studiepoeng. Kursene
vil bestå av en grunnpakke, samt et fordypningskurs hvor man kan bli sertifisert instruktør i
Ungdomsledelse.
Ungdom og Fritids app
UoFs app ble utviklet og lansert i 2017, i samarbeid med Fagforbundet. Appen er en
informasjonskilde og et verktøy direkte rettet mot ungdomsarbeidere på fritidsklubber,
ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser. Appen ble videreutviklet i 2018 som en del av
opplæringsprogrammet Ungdomsledelse. Appen vil få et mer intuitivt oppsett og bli mer
interaktiv med nye funksjoner, som blant annet innlogging, søkefunksjon, påmeldingssystem til
kurs, et poengsystem for antall leste artikler og ulike tester. Testene kan tas som en del av
kurs i Ungdomsledelse for å bli sertifisert, men det vil også være tester for å sjekke nivået på
fritidsklubben når det kommer til for eksempel demokrati og kompetansen til de ansatte.
Ungdom og Fritids Arrangørfabrikk
UoF har som mål å bygge opp under ungdom som ressurs i det lokale kulturarbeidet. Gjennom
prosjektet Arrangørfabrikken jobber UoF med å samle og strukturere kompetanse blant våre
medlemmer, både ungdomsarbeidere og ungdom. Dette danner et grunnlag for videre arbeid
rundt organisasjonens kompetanse- og kultursatsing, og for et løft av fritidsklubbenes posisjon
som en viktig kulturaktør i kommunen. Det er ønskelig å bygge opp nasjonale
kompetansenettverk innenfor ungdomskultur på åpne møteplasser, både for ungdomsarbeidere
og for ungdom selv. Prosjektet har hatt to viktige milepæler i form av en håndbok for
ungdomsarbeidere og en håndbok for ungdom, begge med ungdomsmedvirkning som
hovedfokus. Disse to bøkene har vært et forarbeid opp mot utviklingen av vårt nye nasjonale
opplæringsprogram Ungdomsledelse, og vil stå som det faglige fundamentet i kursinnholdet.
Med ungdom som ressurs
I 2017 laget vi en medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere Med ungdom som ressurs,
basert på ungdomsarbeideres egen praksiskunnskap innenfor medvirkningsarbeid på åpne
møteplasser. Gjennom 2018 har vi jobbet med å forme dette til en overførbar metode i
kursutviklingen til opplæringsprogrammet.
Prosjekthåndbok for unge arrangører
I 2018 har vi laget en håndbok til ungdom selv, Prosjekthåndbok for unge arrangører. Arbeidet
startet med en ungdomskonferanse i 2017. En ungdomsredaksjon var med å samle inn
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erfaringer under konferansen og bygget videre på dette, og har vært involvert i arbeidet med
håndboken hele veien. Under vårt Stormøte i april 2018 hadde vi i tillegg en egen workshop for
ungdommene, hvor de kunne komme med sine innspill på hva de syns kvalifiserer som godt
medvirkningsarbeid, og hva de synes er viktig når de selv jobber med arrangementer og
prosjekter på klubben. Arbeidet med prosjekthåndboken danner utgangspunkt for
kursutviklingen rettet mot ungdom i opplæringsprogrammet Ungdomsledelse. Vi ønsker at
ungdom selv blir inspirert til å kunne ta initiativ og medvirke, utvikle sine egne prosjekter og
arrangementer. Det endelige målet er å styrke ungdoms rolle som deltakere, utøvere og
produsenter i egne kultur- og fritidstilbud.
Tverga - ressursenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge
UoF ble sammen med Oslo Skateboardforening (OSF) gitt oppdraget med å etablere og drifte et
ressurssenter for egenorganisert aktivitet fra Kulturdepartementet i 2017. Våren 2018 ble
Tverga - ressurssenteret for egen organisert idrett og fysisk aktivitet formelt etablert. Tverga
sitt overordnede mål er å bidra til flere aktive i Norge, med hovedvekt på barn og unge over hele
landet. «Mer moro der du er» er konseptet. Gjennom kompetanse, nettverk, profesjonell
veiledning og brukermedvirkning skal senteret realisere flere og bedre aktivitetsarenaer som
inspirerer til et mangfoldig aktivitetstilbud lokalt. I løpet av året ble det ansatt daglig leder og
informasjonsansvarlig. Styret avholdt fem styremøter og en strategisamling på Geilo, med
påfølgende tur til Tvergastein hytta til Arne Næss. UoF har tre representanter i styret til Tverga
og det er et tett samarbeid mellom de to organisasjonene i utvikling av gode modeller for det
egenorganiserte feltet i kommunene. Tverga fikk også økt bevilgning fra Kulturdepartementet
med tre millioner i statsbudsjettet for 2019.
Fritidserklæringen – Kan du se meg?
I 2018 mottok UoF 850 000 kroner fra Kulturdepartementet til gjennomføringen av et
informasjonsprosjekt om Fritidserklæringen rettet mot ungdomsarbeidere og ungdom på åpne
møteplasser for ungdom.
UoF inviterte ungdommer og ungdomsarbeidere fra medlemsklubber i 25 kommuner til høring
og workshop om Fritidserklæringen. Her kom ungdommene med innspill til hva de mener er en
meningsfull fritid og hva som hindrer de i å delta i kultur- og fritidsaktiviteter der de bor.
Ungdomsarbeiderne diskuterte hvordan man best jobber for å inkludere alle barn og unge i
fritidsaktiviteter, utfordringer knyttet til deltakelse, økonomi som barriere, stigmatisering,
utenforskap, mangfold og inkludering.
Resultatet ble en sang og musikkvideo, laget av to ungdommer fra Sinsen Kulturhus og
Hiphop101. Kan du se meg? med Lauren feat. Adonis ble lansert på radio NRK Mp3 og under
lanseringsuken ble sangen spilt i NRK Østlandssendingen, Søndagsåpent på NRK P1 og Radio
Metro. NRK Super radio listet sangen. Musikkvideoen Kan du se meg? ble i 2018 sett 25 000
ganger på Youtube og hadde 51 000 visninger på Facebook. Den ble spilt over 18 000 ganger på
Spotify.
I tillegg publiserte vi et inspirasjonshefte med tips og eksempler til ungdomsarbeidere om
hvordan man kan skape mer aktivitet for alle barn og unge lokalt.
Internasjonalt tidsskrift
I januar 2017 lanserte vi den den første utgaven av International Journal of Open Youth Work . I
mars 2018 publiserte vi den andre utgaven av tidsskriftet med tittelen Learning from practice.
Tidsskriftet hadde ni bidrag fra Sverige, Storbritannia, Hellas, Østerrike, Estland, Finland,
Nederland og Litauen. Tidsskriftet ble utgitt som et samarbeid mellom Newman University,
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Universitetet på Island, Malmö Högskola, POYWE og UoF.

Myndighetskontakt

UoF samarbeider med en rekke sentrale aktører. Noen av disse er:
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
UoF har faste kontaktmøter med BLD en gang i halvåret der vi informerer hverandre gjensidig.
Vi deltar også på den årlige kontaktkonferansen mellom BLD og ungdomsorganisasjonene, og
andre arrangementer i regi av departementet der relevante temaer tas opp. Vi har bidratt med
innspill til departementets kommende ungdomssatsning.
UoF har i 2018 hatt ett møte med statsråden i BLD. Møtet handlet om hvordan departementet
kan bidra til å styrke fritidsklubbene som en offentlig eid struktur.
UoF har i tillegg levert skriftlige og muntlig innspill til departementets arbeid med statlig
medvirkningsorgan, ungdomssatsning, #metoo i ungdomstiden, kravspesifikasjon for
Barneombudet og statsbudsjettet.
Statssekretæren i BLD, Tom Erlend Skaug, åpnet Landskonferansen for ungdomsarbeidere i
2018.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
UoF sendte inn innspill til ny oppgavefordeling etter regionreformen. Vi var i høringsnotatet
positive til at flere av statens oppgaver ble tildelt fylkeskommunen, men med en forventning
om at det kontinuerlig blir tatt vurderinger på om nasjonale institusjoner har det beste
overblikket.
Vi deltok på høring av Statsbudsjettet i kommunal- og forvaltningskomiteen med budskap om
at fritid også er en kommunal kostnad som kommunene må kompenseres for.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
I 2018 hadde UoF to møter med politisk ledelse i HOD. Møtene var med henholdsvis
statssekretær og politisk rådgiver til Folkehelseministeren. Temaet for møtene var
fritidsklubber som folkehelsearenaer og hvordan vi kan bygge folkehelsekompetanse inn i
sektoren.
I 2018 har UoF også deltatt i en arbeidsgruppe for en ny handlingsplan for fysisk aktivitet.
Arbeidsgruppen overleverte en liste av tiltak for å styrke befolkningens fysiske aktivitet på
fritidsarenaen til departementet.
UoF har også levert muntlige og skriftlige innspill til handlingsplan for barn og unges psykiske
helse, folkehelsemeldingen.
Helsedirektoratet
UoF har fått innvilget et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere gjennom Helsedirektoratets
Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.
Kulturdepartementet (KUD)
I 2018 har UoF deltatt på innspillsmøter i forbindelse med ny kulturmelding. Vi deltok også på
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lanseringen av kulturmeldingen i november 2018. Vi fikk tildelt 850 000 kr av
Kulturdepartementet for å spre Fritidserklæringen blant ungdom og ungdomsarbeidere, og som
et resultatgjennomførte vi prosjektet Kan du se meg? i 2018.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Bufdir er blant annet ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+/Aktiv Ungdom og Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom. Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell
læring, deriblant ungdomsutveksling, volontørtjeneste og ungdomsinitiativ. Målgruppen for
programmene er ungdom mellom 13 og 30 år og ungdomsarbeidere. Vi var i 2018 representert
ved Marit Bredesen og Amund Røhr Heggelund (vara) i Nasjonalt Utvalg som behandler
søknadene. Bufdir er også sekretariat for Fritidserklæringen og vi har deltatt på en rekke av
deres aktiviteter i forbindelse med dette arbeidet. Videre har vi vært en sparringspartner og
bidragsyter til Bufdirs nye veileder for tverrsektorielt samarbeid.
Stortinget
I 2018 har vi vært i dialog med Sosialistisk Venstreparti sin representant Freddy André
Øvstegård angående et representantforslag om en meningsfull fritid for alle ungdommer.
Øvstegård holdt også en åpningstale for arbeidsseminaret for utviklingen av kvalitetskriterier
for fritidsklubber og ungdomshus.
Vi har også i 2018 hatt et møte med Arbeiderpartiets representant Jorodd Asphjell om
Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid.
Årets forbilde
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deler ut prisen Årets forbilde. Prisen for Årets forbilde
går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og unge. En egen
jury ser etter en ildsjel som er en god rollemodell, nyter respekt blant barn og unge, fremmer
likestilling og motarbeider diskriminering. UoF har også i 2018 sittet i juryen og deltatt på
møter.

Samarbeid med andre organisasjoner

UoF har hatt som mål å øke antall samarbeidspartnere. Nedenfor er en oversikt over noen av
dem vi samarbeider med i dag.
Fagforbundet
Vi har i flere år samarbeidet tett med Fagforbundet om blant annet lovfesting av fritidsklubber.
Hvert andre år arrangerer vi landskonferanse for ungdomsarbeidere i fellesskap.
Landskonferansen 2018 var et samarbeid med Fagforbundet. Det siste året har Fagforbundet
også vært en viktig samarbeidspartner i vår satsing på kompetanseheving. I 2018 har vi
samarbeidet om utviklingen av kvalitetskriterier for fritidsklubber og ungdomshus, samt en
regional kurssamling for ungdomsarbeidere.
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
UoF har i flere år hatt et tett samarbeid med USN. De har vært en av våre faglige leverandører i
flere sammenhenger. I 2018 har vi inngått en samarbeidsavtale med USN om en
videreutdanning for ungdomsarbeidere i Fritidspedagogisk ungdomsledelse. Videreutdanningen
vil finne sted på USNs campus i Drammen.
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Aktiv Ungdom/Erasmus+
Aktiv Ungdom er tilstede på alle våre arrangementer for å synliggjøre sine støtteordninger for
ungdom. Vi har også vært representert i Nasjonalt Utvalg. UoF har deltatt på Aktiv Ungdom sitt
kontaktseminar hvor de ulike Erasmus+-ordningene ble presentert.
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
I 2018 har UoF sittet i en referansegruppe for forskningsprosjektet Hvem bruker fritidsklubber?
som NOVA har gjennomført på vegne av Helsedirektoratet. UoF har også deltatt på
Ungdatakonferansen og holdt en jevnlig dialog med instituttet. NOVA deltar i et stort fireårig
EU-finansiert prosjekt (oppstart i 2017). Prosjektet omhandler ungdom og radikalisering, både
blant høyreytterliggående og blant radikale muslimer. DARE står for "dialogue about
radicalisation and equality". UoF er del av The National Stakeholder Group sammen med SLTkoordinatorer fra fire kommuner og Kunnskapsdepartementet.
Arbeidsforskningsinstituttet
Et sted å være ung er et forskningsprosjekt ledet av Arbeidsforskningsinstituttet. Prosjektet
skal undersøke hvordan man kan skape innovasjon i de åpne møteplassene for ungdom. Det er
finansiert gjennom FORKOMMUNE-programmet til Forskningsrådet. UoF er en samarbeidsaktør
i prosjektet.
Barneombudet
UoF har i forbindelse med ansettelse av nytt barneombud hatt to møter med det nye ombudet,
Inga Bejer Engh, og hennes rådgivere. Vi kom med innspill Barneombudets nye strategi
2019-2021. Vi hadde også et møte hvor vi diskuterte hvilke gevinster det forebyggende feltet
har gjennom områdeløft.
Forum for barnekonvensjonen
Vi har vært en del av forumet siden 2009. Siden 2017 har vi vært i arbeidsutvalget til forumet.
Arbeidsutvalget arrangerer samlinger for medlemsorganisasjonene én gang i året. Ved siden av
UoF består Forum for barnekonvensjonen av Redd Barna, UNICEF, Fellesorganisasjonen,
Advokatforeningen, NSF, Barnevakten, FMSO, FN-sambandet, Foreldrenettverk mot mobbing,
Foreningen 2 foreldre, FRI, Foreningen mobbing i skolen, FFP, FFHB, FORUT, FFO, Hjelpekilden,
JLOB, Kirkens bymisjon, LFB, LNU, NOAS, Norges Juristforbund, Norsk barnelegeforening,
Norsk Folkehjelp, NFU, Norsk fosterhjemsforening, NPF, NSR, NTNU, Plan Norge, Press, Senter
mot Seksuelle overgrep, Skeiv Ungdom, SOS barnebyer, Støttesenter mot incest Oslo, UngOrg,
Utdanningsforbundet, Vergeforeningen og Voksne for Barn.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Vi har jevnlig kontakt med LNU både faglig og politisk. Vi samarbeider både i enkeltsaker og
prosjekter. Vi er representert i deres ledernettverk med vår nestleder (ungdom) Hanna
Huseklepp. Vi jobber med å styrke kontakten og samarbeidet med både LNU og Unge
Funksjonshemmede, da vi er tre paraplyorganisasjoner som deler mange satsningsområder og
saker. I 2018 har vi også inngått samarbeid om TRYGG, LNUs arbeid mot seksuelle overgrep og
grenseoverskridende arbeid.
Unge Funksjonshemmede (UngFunk)
Vi har samarbeidet med UngFunk på flere områder de siste årene både faglig og politisk. Vi
samarbeider om både enkeltsaker og i forbindelse med prosjekter.
Frivillighet Norge
UoF er medlem i Frivillighet Norge, som er en paraplyorganisasjon for alle frivillige
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organisasjoner i Norge. Vi deltar på flere av deres arrangementer som konferanser, kurs og
seminarer ved siden av høringer som vedrører sektoren.
Ung Kultur Møtes (UKM)
Fritidsklubbene står i mange kommuner for det lokale UKM-arbeidet. I 2017 inngikk UoF og
UKM Norge en nasjonal samarbeidsavtale og i 2018 startet man samtaler om enda tettere
samarbeid/ partnerskap mellom de to organisasjonene. Dette er to organisasjoner som utfyller
og styrker hverandre i å gi ungdom lokalt, regionalt og nasjonalt et relevant og godt kulturtilbud
der medvirkning står sentralt.
Norske konsertarrangører (NKA)
UoF har tidligere etablert et samarbeid med NKA gjennom prosjektet Arrangørfabrikken. Vi har
delt ressurser i arbeid med ung medvirkning og unge arrangører, i første omgang en
medvirkningshåndbok til ungdomsarbeidere. NKA deltok med faginnhold på vår
landskonferanse høsten 2018.
Norsk kulturforum (NOKU)
I samarbeid med NOKU har UoF bidratt til etablering av et nytt nettverk for barne- og
ungdomskultur. Nettverket hadde første møte høsten 2018 og deltakere er utover NOKU og
UoF; UKM, Kulturtanken, Kulturrådet, Norske kulturhus, Norsk kulturskoleråd og Norsk
bibliotekforening. Nettverket skal være et forum for erfaringsutveksling og vurderes utvidet
med noen flere aktører i 2019.
Kulturtanken
Vi har et samarbeid med Kulturtanken om ungdomsråd. Ungdomsrådet skal gi råd til
Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå. Rådet skal drøfte saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike
kunstartene i DKS. Mandatet til Ungdomsrådet er å bistå Kulturtanken med råd innen
ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS. Vi som møtes
på arenaene der barn og ungdom er må ha et felles fokus, og ha vilje og evne til å lære av
hverandre. Partene som har inngått avtalen er Elevorganisasjonen, UoF, LNU og Kulturtanken –
Den kulturelle skolesekken Norge. Vi har tre representanter inn her hvorav to er fra styret og en
er ekstern.
Norsk kulturskoleråd m.m.
Vi har en intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og Kulturtanken.
Med denne avtalen ønsker vi å bidra til å gi barn og unge mestringsfølelse, invitere inn i nettverk
og motvirke utenforskap gjennom for eksempel å etablere ulike utviklingsprosjekter. På denne
måten ønsker vi at flere barn og unge får egne erfaringer ved å utøve kunst og kultur gjennom
DKS-tilbudet, kulturskolen, fritidsklubbene og via UKMs lokale og regionale aktiviteter.
Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap blant barn og unge (NDFU) /ALLEMED
NDFU er et samarbeidsnettverk for frivillige organisasjoner som arbeider mot barnefattigdom.
UoF ble med i styringsgruppen til NDFU i 2018. NDFU står bak ALLEMED, som er et verktøy
brukt av kommuner og frivillige organisasjon for å se på løsninger knyttet til økonomi som
barriere for deltakelse. ALLEMED har hatt tre ansatte som vi har samarbeidet med gjennom
hele 2018. Vi holdt blant annet et innlegg på ALLEMED-konferansen i november.
Kommunenes interesseorganisasjon (KS)
KS har vært en viktig samarbeidspartner for UoF i samarbeidsgruppen til Fritidserklæringen.
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UoF har i 2018 bidratt med blant annet innspill til KS sin rapport Kultur for framtida .
UngOrg
UoF er medlem av UngOrg og har gjennom dette medlemsskapet hatt jevnlig dialog med
sekretariatet til UngOrg.
Stopp Hatprat
UoF har en representant fra sekretariatet i Stopp Hatprat sitt styre. Dette vervet har fokus på
samarbeid mellom organisasjonene og opplæring for ungdomsarbeidere. Stopp Hatprat
benytter menneskerettighetsopplæring som et virkemiddel for å bekjempe hatprat.
Reform ressurssenter for menn
Vi fikk innvilget midler fra Konfliktrådet til å gjennomføre en todagers kurssamling sammen
med Reform i september 2018. Samlingen hadde fokus på vold i nære relasjoner, former for
vold, faresignaler, barrierer for hjelp, lovverk, overgrep, samtykke og utfordringer knyttet til
sosiale medier.
Unge kokker
Vi har et samarbeidsprosjekt sammen med Unge kokker, støttet av midler fra
Gjensidigestiftelsen. UoF har rekruttert deltakere til fagdager og kurs for ungdomsarbeidere i
2018, med fokus på mat og folkehelse.
Barn-Unge-Aktivitet (BUA)
UoF inngikk i 2017 en samarbeidsavtale med BUA. Dette er en nasjonal forening som, med sine
gratis utstyrsbanker med sport- og fritidsutstyr, bidrar til inkludering og økt deltakelse i
helsefremmende aktiviteter for barn og unge. Vi representerer begge et lavterskeltilbud som
rekrutterer bredt og skaper aktivitet. I 2018 har vi fulgt opp samarbeidsavtalen og sett på
hvordan vi kan forbedre samarbeidet fremover.
Oslo Skateforbund (OSF)
UoF har sammen med OSF opprette Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og
fysisk aktivitet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Organisasjonene er de to eneste
medlemmene i organisasjonen og har halvparten av styrerepresentantene hver.
Telemark fylkeskommune
Vi har hatt besøk av en barne- og ungdomsarbeiderklasse fra Kragerø VGS, samt holdt et
foredrag for lærerne i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Telemark. Samarbeidet har gitt
verdifull innsikt i hverandres kompetanser, muligheter og utfordringer.

Frifond
På vegne av våre medlemmer, søker UoF midler fra LNU over Frifond Organisasjon. Ordningen
sikrer tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. I tråd med
bestemmelser fastsatt av Stortinget, beholder UoFs sentralledd en administrasjonsandel på 5
% av tilsagnet.
I 2018 fikk UoF tildelt 9 515 679 kroner, og fordelte 9 074 895 kroner til aktiviteter og
kulturprosjekter av, for og med ungdom i 388 klubber over hele landet. Dette er en liten
nedgang fra 2017, og skyldes at klubbene i 2018 måtte fylle ut årsrapport for å kunne søke
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midler. I 2018 kunne man søke midler fra 1. mars, og mange benyttet seg av sjansen til å søke
tidlig. Støtten bidrar til mer aktivitet i medlemsklubber og ungdomshus lokalt. Sentralstyret i
UoF vedtar egne retningslinjer og tildelingsmåte innenfor retningslinjer satt av LNU.
Forvaltning
Midlene skal på enkel og ubyråkratisk måte komme ungdom til gode. Et kriterium er at det skal
være ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt nivå. Det UoF støtter skal skape
et aktivitetsfremmende tilbud til ungdom, som alle kan delta i. Det er ungdommene som
bestemmer hva klubben skal søke penger om, og ungdommene må aktivt delta i
søknadsprosessen.
Vår medlemsdatabase gjør oppfølging av medlemmene enkelt. Klubbene kan logge seg inn og
oppdatere kontaktinformasjon og sjekke status på kontingent, sende og sjekke status på
Frifond-søknader, levere akseptskjema og rapport. På denne måten står klubbene for
oppdateringen av medlemsinformasjon, og letter sekretariates arbeid med medlemsservice.
Hva søkes det penger til?
Vi har delt ut midler gjennom kategoriene: Prosjekt, Workshops, Samarbeid, Utstyr og Aktivitet.
Våre medlemmer imponerer stadig med gode og innovative prosjekter hvor ungdom er med i
alle ledd. En av våre populære kategorier er Workshops hvor det søkes om penger til
workshops i alt fra musikk, teater og dans til robotbygging og e-sport. Vi ser at vår forvaltning
av Frifond er med å bygge opp en bred kompetanse blant ungdom, noe som gir gode lokale
ringvirkninger.
Vi tilbyr fortløpende veiledning gjennom hele prosessen og har fokus på at alle skal lære noe
underveis. Det har resultert i større variasjon i type aktivitet det søkes om enn tidligere. I 2018
har det vært flere prosjektsøknader om alt fra unge arrangører og matprosjekter til musikk,
friluft og folkehelse. Nedenfor kan du lese et eksempel på hva slags aktivitet vi er med å støtte:
Søknad 2366 - Ungdomsfestival med åpning av nytt kulturhus/ungdomshus/klubb

Ungdommene i Sauda ønsket en pangstart i forbindelse med åpning av ny
ungdomsklubb, og tok initiativ til en åpningsfestival. De søkte Ungdom og Fritid om
20000,- kroner til aktiviteter og workshops i åpningsuken. Arbeidsgruppen bestod av 25
ungdommer som i samarbeid med klubbleder, kulturhussjef, kulturetaten og MOTkoordinator, jobbet med planlegging av aktivitetene under festivalen. Støtten har gått til
festshow, disko, kino, diverse fellesaktiviteter som quiz, bingo og fargeløp, og andre
aktiviteter av, for og med ungdom.
Kulturhuset ble offisielt åpnet av ordfører i Sauda kommune onsdag 19. september, og
satte startskudd for en fantastisk festival. Alle ungdommene i Sauda var tilstede.
Åpningsshowet startet med sangen Kan du se meg?, som Ungdom og Fritid har laget på
oppdrag fra Kulturdepartementet, og fortsatte med sang, musikk, videoinnslag og taler.
Showet avsluttet med 50 ungdom som fremførte egen sang fra scenen.
Under åpning av selve klubben senere på kvelden, klarte man som et resultat av god
markedsføring, å samle alle ungdommene i Sauda til disko. Gjennom åpningsuken gikk
det slag i slag med Bingo, med over 100 deltagende ungdommer, med fullt hus på
norgespremiere på The Nun på kino og fargeløp i Sauda sentrum.
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Støtten resulterte i at alle ungdommene i Sauda deltok på ulike arrangement og at mange fikk
et forhold til klubben allerede fra start. Gjennom høsten har oppslutningen rundt
ungdomsklubben vært høy, og tilbakemeldingene fra ungdommene har vært veldig positive.
Vi ser oss fornøyd med gjennomføringen av søknadsrunden 2018 og ser at dette er svært viktig
for oss som organisasjon. Dette gir oss gode resultater og tettere kontakt med våre
medlemmer.
Statistikk

Frifondmidler

9 515 679,-

Administrasjonsstøtte

475 784,-

Restmidler (fra året før)

50 000,-

Sum å innvilge

9 089 895,-

Innvilget - totalt

9 074 895,-

50 000,- kroner ble overført som restmidler fra 2017, og 15 000,- overføres som restmidler til
2019.
Søknadskategorier
Kategori

Antall søknader

Sum søknader

Antall innvilget Sum innvilget

Aktivitet

71

1 030 400,-

70

1 026 400,-

Utstyr

250

3 665 530,-

246

3 618 441,-

Prosjekt

75

2 186 554,-

73

2 141 554,-

Samarbeid

30

836 000,-

29

811 000,-

Workshop

76

1 440 400,-

76

1 477 500,-

Totalt

502

9 158 884,-

494

9 074 895,-

I 2018 fikk vi 502 søknader, hvor 494 ble innvilget. Søknader fra klubber som ikke hadde
innbetalt kontingent eller hvor rapport ikke var levert fra tidligere tilskudd, ble ikke innvilget.
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Fordeling på landsbasis
Sum
søknader
1 966 400,-

Antall
innvilget
98

Unike
klubber
66

Sum
innvilget
1 862 400,-

Aust-Agder 7

117 500,-

7

6

117 500,-

Buskerud
Finnmark
Hedmark

12
18
9

235 000,322 529,130 000,-

12
18
9

10
14
9

235 000,326 000,140 000,-

Hordaland

38

765 000,-

38

26

765 000,-

Møre og
Romsdal

14

199 000,-

14

11

204 000,-

NordTrøndelag

13

269 490,-

13

7

269 490,-

Nordland

25

388 102,-

25

22

410 000,-

Oppland

26

474 442,-

25

16

474 442,-

Oslo

42

910 000,-

42

38

910 000,-

Østfold

32

580 000,-

31

27

554 931,-

Rogaland

44

795 603,-

44

35

804 405,-

Sogn og
Fjordane

8

108 420,-

8

6

119 020,-

SørTrøndelag

32

539 674,-

32

26

548 508,-

Telemark

15

255 000,-

15

11

255 000,-

Troms

21

354 300,-

20

18

339 300,-

Vest-Agder 32

528 424,-

31

29

519 899,-

Vestfold

12

220 000,-

12

11

220 000,-

Totalt

502

9 158 884,-

494

388

9 074 895,-

Fylke
Akershus

Antall
søknader
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Akershus ligger klart i toppen på fylkesoversikten, etterfulgt av Oslo, Rogaland og Hordaland.
De som søkte minst i 2018 var Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Hedmark.

Internasjonalt

Vi har i 2018 fortsatt å styrke vårt internasjonale nettverk og deltagelse. I tillegg til å bidra i
ulike samarbeid, har vi fokusert på å styrke både ungdom og ungdomsarbeideres deltagelse på
internasjonale kurs og seminarer. Vi har også stimulert til økt internasjonalt samarbeid på
lokalt og regionalt plan. Vi erfarer at vi kan bidra med både metoder for ungdomsarbeid og
andre former for metodikk i fritidsklubb, og vi har særlig gode tradisjoner for
ungdomsmedvirkning sammenlignet med andre land.
I Norge mangler man en høyere utdannelse for ungdomsarbeidere. Vi har derfor over flere år
jobbet sammen med internasjonale partnere for å utvikle en slik utdanning i Norge, inspirert av
det som allerede finnes internasjonalt.
UoF er også en viktig aktør på den internasjonale arenaen, da vi har solid erfaring og
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kompetanse på profesjonelt ungdomsarbeid, medvirkning og internasjonal deltakelse. Dette
gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner.
Nordisk
I 2018 har det vært viktig for UoF å videreføre et tett samarbeid med aktører innenfor det
nordiske ungdomsarbeidet. Virkelighetsbeskrivelsen er på mange måter felles, samtidig som vi
har mye å lære av hverandre. Det er også primært nordiske utvekslinger som finner sted blant
våre medlemmer. Vi har i løpet av 2018 hatt jevnlige møter med våre søsterorganisasjoner og
samarbeidspartnere i Norden. Vi har gjennom det, startet et felles nordisk arbeid opp mot
nordisk ministerråd for å etablere en digital plattform for kompetanse- og erfaringsdeling, samt
felles nordiske konferanser. Dette er fortsatt under utarbeidelse.
Danmark
Ungdomsringen er vår danske søsterorganisasjon. Vi har samarbeidet med Ungdomsringen
gjennom vårt medlemskap i ECYC (European Confederation of Youth Clubs). Ungdomsringen
har også etablert en internasjonal scene under deres årlige musikkfestival. Det er hvert år
norske musikkgrupper som deltar på dette.
Sverige
Fritidsforum er vår svenske søsterorganisasjon. Vi har hatt dialog med Fritidsforum rundt
utviklingen av en felles erfaringsplattform. De har også tatt initiativ til et større nordisk
samarbeid og planleggingen av en nordisk ungdomsarbeiderkonferanse.
Vi har også hatt jevnlig dialog og samarbeid med Malmö Högskola, Göteborg Universitet og
fritidsklubben Liquid i Sverige. Disse er aktive i prosjektet International Journal of Open Youth
Work, som vi har ledet siden 2014.
Island
Samfes er vår islandske søsterorganisasjon, som vi har hatt tett dialog med i 2018. Vi har også
samarbeidet tett med representanter fra Universitetet på Island, da de er en del av prosjektet
International Journal of Open Youth Work. Universitetet var også representert på et nordisk
samarbeidsmøte vi arrangerte i august.
Europeisk
I 2018 har UoF vært en brobygger og utvikler av det profesjonelle ungdomsarbeidet i Europa. Vi
har jobbet for å etablere et bredere nettverk, og finne samarbeidspartnere som kan bidra til
utviklingen vi ønsker oss. Vi har derfor lagt ned en betydelig innsats i nettverksarbeid. Det har i
løpet av det siste året vært mange avgjørende og viktige beslutninger i Europakommisjonen og
Europarådet som vil få konsekvenser for oss som organisasjon og vårt felt fremover. Derfor
står Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid og EUs ungdomsstrategi som
hovedprioriteringer for 2019.
European Confederation of Youth Clubs (ECYC)
ECYC er det viktigste europeiske nettverket vi har. Det representerer Norge, Island, Danmark,
Østerrike, Belgia, Italia, Storbritannia, Romania, Armenia, Irland, Kypros, Sveits og Portugal. I
2018 har vi deltatt på Chief Executive and Presidents møte i Brussel i februar, representert med
to personer på General Assembly i London i juni og på General Assembly i Strasbourg i
november. Gjennom General Assembly i november fikk vi egne møter med Europarådet, Det
europeiske partnerskapet for ungdom og European Youth Forum. Dette var viktige møter som
har gitt oss en god retning i vårt internasjonale arbeid.
Professional Open Youth Work in Europe (POYWE)
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POYWE ble dannet I 2012 som en reaksjon på at feltet manglet en organisasjon som tydelig
arbeidet for det profesjonelle ungdomsarbeidet. Organisasjonen representerer i dag Norge,
England, Nederland, Østerrike, Kroatia, Sveits og Italia. Vi har jobbet sammen med POYWE for å
utvikle den tredje utgaven av International Journal of Open Youth Work. Vi deltok også på
General Assembly til POYWE i desember 2018. UoF har fra november 2017 vært representert i
styret til POYWE.
UoF har vært ansvarlig for en Key Action 1 – opplæring av ungdomsarbeidere - søknad til
Erasmus + som fikk 80 av 100 poeng. Prosjektet ble gjennomført i desember 2018 og var et
seminar som omhandlet kvaliteten i ungdomsarbeidet. På seminaret deltok 20 deltakere fra
Norge, England, Nederland, Østerrike, Kroatia, Sveits og Italia. Seminaret ble avholdt i Oslo.
Resultatet er et policy paper om hva kvalitet i ungdomsarbeidet er og betyr for feltet.
Dokumentet, tipsene og refleksjonene er tenkt implementert lokalt, nasjonalt og europeisk.
European Research Network (ERN)
Vi har samarbeidet med europeiske forskningsmiljøer i en årrekke, men mye av arbeidet har
vært preget av enkeltmøter og deltakelse på de samme konferansene innenfor ungdomsarbeid i
Europa. Vi har ønsket å koble disse miljøene sammen med et nordisk forskernettverk. Innenfor
det ungdomsfaglige feltet har mange av forskerne hatt deler av sin yrkeskarriere innenfor
ungdomsarbeid. Det er likevel et ønske å styrke koblingen mellom forskning, praksis og politikk,
ettersom fagfeltet er praksisnært og det finnes lite samordnet kunnskapsproduksjon, og lite
kartlegging av eksisterende kunnskap. Vi har derfor bygd opp et internasjonalt tidsskrift for
profesjonelt ungdomsarbeid på åpne møteplasser. Prosjektet har fra 2014 vært ledet av UoF,
og er et samarbeid mellom Newman University i England, Malmö Högskola, Islandske
universitetet, Gøteborgs universitet og POYWE.
Vi publiserte den første utgaven i januar 2017. Den andre utgaven ble utgitt i februar 2018 og
hadde tittelen Learning from practice. Det planlegges en tredje utgivelse i 2019 med temaet
Impact. Vi er også i gang med innsamling av artikler til en fjerde utgave med tittelen Identity
and Diversity. Vi har søkt om å få tidsskriftet godkjent slik at det genererer publikasjonspoeng
for norske akademikere.
Annen kontaktvirksomhet
Vi har blitt invitert til og deltatt på flere konferanser, seminarer, møter og studieturer i 2018. Vi
har vært representert i Brussel, London, Birmingham, Plymouth, Malmö og Strasbourg.
I september 2018 deltok vi på en global konferanse om effekten av ungdomsarbeidet.
Konferansen var et ledd i prosjektet Impact of Youth Work ledet av Plymouth University i UK. På
konferansen deltok vi i diskusjoner, foredrag og uformelle samtaler med deltakere fra Europa,
Nord-Amerika, Afrika og Asia.

Kurs og kompetanse
Ungdom og Fritids kurs
UoF tilbyr kurs både for ungdomsarbeidere og for ungdom. UoF har i 2018 hatt en
kursholderstab med 10 aktive kursholdere, spredt rundt i landet. Våre kurs kan bestilles og
kursholder vil da reise til ønsket fritidsklubb eller kommune.
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UoF tilbyr totalt åtte kurs til ungdomsarbeidere, og tre kurs til ungdom. Våre kurs spenner fra
konkrete kunnskapsoverleveringer til mer prosessuelle kurs der verdier og holdninger står i
fokus.
Kurs for ungdom
1. Søknadsarbeid – fra idé til prosjekt
2. Demokratiforståelse – fritidsklubben som demokratiarena
3. Demokrati og samarbeid – demokrati, teambuilding og prosjektutvikling på
fritidsklubben
Kurs for ungdomsarbeidere
1. Rus og psykisk helse – hvorfor spør ingen meg?
2. Kommunikasjon – når ting blir vanskelige
3. Fritidsklubben – ungdomsarbeideren og ungdomskunnskap
4. Juridiske forpliktelser – rutiner og samarbeid
5. Fritidsklubben i samfunnet – ledelse, samarbeid, kommunikasjon og kultur
6. Metodisk veiledning med ungdom – fra idé til prosjekt
7. Prosjekt og planlegging – gjennomføring av gode prosjekter
8. Mat som metode – matglede er lik livsglede
I 2018 har det vært totalt 15 kursbestillinger fra ulike deler av landet. I tillegg til våre ordinære
kurs har det vært et stort fokus på regionale og nasjonale kurssamlinger og samarbeid med
eksterne aktører. Totalt sett har vi en god geografisk spredning på gjennomførte kurs og
kurssamlinger.
Kurssamlinger
UoF tilbyr jevnlig fagdager og kurssamlinger gjennom året. Dette kommer i tillegg til ordinær
kursvirksomhet. I 2018 har UoF arrangert eller vært medarrangør for fire større kurssamlinger
og flere mindre fagdager. Kurssamlingene arrangeres både nasjonalt og regionalt. I tillegg til
kompetansepåfyll har samlingene fokus på nettverksbygging og erfaringsutveksling. Flere av
våre medlemsklubber har få ansatte med små stillinger. Det er derfor viktig å legge til rette for
at våre medlemmer kan møte kollegaer fra hele landet for å diskutere praksis og fagrelaterte
spørsmål.
Nasjonal kurssamling – Stopp Hatprat
I samarbeid med Stopp Hatprat-bevegelsen i Norge, Wergelandssenteret og Lyngdal kommune
arrangerte UoF en kurssamling for ungdomsarbeidere på Utøya i fem dager. Kurset tok
utgangspunkt i menneskerettighetsopplæring for å forebygge hatprat, og konkrete metoder
som kan overføres til arbeidet med ungdom gjennom håndboken Bookmarks. Det deltok 25
ungdomsarbeidere fra hele landet. UoF rekrutterte deltakere og bistod som kursholder.
Regionale kurssamlinger – Med ungdom som ressurs
UoF har i 2018 arrangert to større regionale kurssamlinger for ungdomsarbeidere.
Kursinnholdet bygget på UoFs medvirkningshåndbok Med ungdom som ressurs, og hadde fokus
på metoder rundt ungdomsmedvirkning. Første samling ble holdt i Oslo med 45 deltakere, og
andre samling ble holdt i Kristiansand med 25 deltakere.
Nasjonal kurssamling – Ungdom, kjærestevold og grenser
UoF gikk inn som samarbeidspartner med Reform – ressurssenter for menn, og vi fikk tilsagn på
søknad til Konfliktrådet ved Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, på finansiering av
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en kurssamling for ungdomsarbeidere. Vi arrangerte i september 2018 en kurssamling over to
dager i Trondheim med 35 deltakere. Fritidsklubber fremheves som en viktig forebyggende
arena i regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Det påpekes i planen
at mange ansatte mangler kompetanse om vold og overgrep, og om samarbeid med det
offentlige hjelpe-apparatet. Målsettingen for denne kurssamlingen var å bidra til å styrke den
forebyggende innsatsen i fritidsklubbene.
Mat og folkehelse
Som en del av folkehelsesatsingen har UoF samarbeidet med Unge kokker, og har fått midler
fra Gjensidigestiftelsen for å kunne tilby gratis kurs og opplæring til ungdomsarbeidere innen
mat og kosthold. Det har blitt arrangert flere samlinger og fagdager gjennom året.

Informasjons- og mediearbeid

UoF har flere forskjellige målgrupper vi ønsker å nå: Ungdomsarbeidere, ungdom,
beslutningstakere, presse og fagmiljøer. Dette stiller store krav til vår evne til å tilpasse
budskapet slik at det blir tatt på alvor av dem det gjelder. Kommunikasjonsarbeidet vårt skal
preges av denne flersidigheten, og gjør det både spennende og utfordrende å lage en
kommunikasjonsstrategi.
UoF har i 2018 benyttet ulike informasjonskanaler som fungerer godt overfor målgruppene som
i hovedsak er ansatte, frivillige og ungdom i landets fritidsklubber og ungdomshus. Dette viser
seg tydelig i antall treff på nettsiden og responsen på den informasjonen vi formidler ut til vårt
nettverk.
Nettsiden
Nettsiden www.ungdomogfritid.no skal speile UoFs arbeid og oppdateres jevnlig med
informasjon fra organisasjonen, aktuelle nyheter fra samarbeidspartnere og oppdateringer på
det ungdomsfaglige og -politiske feltet.
Nyhetsbrev
Det digitale nyhetsbrevet ble sendt ut 11 ganger i 2018. Nyhetsbrevtjenesten gir oss direkte
oversikt over hvor mange som klikker seg inn på hver enkelt sak, og vi ser at dette er en effektiv
metode for å spre informasjon til medlemmer og andre interesserte. Etter opprydding i
mottakerlister i forbindelse med GDPR hadde vi i 2018 1.002 mottakere. I tillegg til nyhetsbrev
sender vi egne e-poster og brev i forbindelse med UoFs Frifond, Stormøte, Landsting og andre
store arrangementer eller prosjekter.
Sosiale medier
UoF benytter seg aktivt av Facebook for å spre informasjon om våre saker, og for å følge med
på arrangementer og kampanjer i klubbnorge. UoF hadde 2 446 følgere på Facebook i utgangen
av 2018, en økning på 24 % fra året før. Vi har egen twitterkonto med 640 følgere. 2 294 fulgte
UoF på Instagram i 2018, en økning på 25 % fra 2017. I tillegg fulgte 1 561 vår @kulturkapselkonto som driftes av ungdommene i sentralstyret. Vi jobber jevnt med å få flere til å følge oss
på sosiale medier, da vi opplever å ha god dialog med medlemmer og andre som er interessert i
vårt arbeid gjennom disse kanalene.
Media
UoF sin profilering utad har i 2018 i all hovedsak dreid seg om fritidsklubbene som en byggende
arena for ung folkehelse, samt klubbene som inkluderende kulturarena.
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Fritidsklubber, ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser for ungdom svarer godt til
regjeringens mål med Fritidserklæringen. Da organisasjonen i tillegg har hatt et stort
informasjonsprosjekt om Fritidserklæringen på vegne av Kulturdepartementet i perioden, har
derfor en stor del av kommunikasjonsarbeidet dreid seg om denne. Vi har ved flere anledninger
hatt innlegg i media, men har også blitt intervjuet og nevnes jevnlig i saker. I løpet av 2018 har
vi hatt innlegg i Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen, Fagbladet, Dagsavisen, NRK og i flere
lokalaviser.
Det er et mål for UoF at ungdommene i styret uttaler seg i størst mulig grad på vegne av
organisasjonen, og to av våre ungdomsrepresentanter i styret har skrevet innlegg i Aftenposten
Si;D i 2018. Temaene de tok opp var manglende statlig satsing på det kommunale
ungdomsarbeidet og at fritidsklubbene må inn i den nye kulturmeldingen. To
fritidsklubbungdommer fra HipHop 101 og Sinsen Kulturhus har også vært med på flere
intervjuer i NRK Østlandssendingen, Radio Metro og NRK P1 hvor de har snakket om viktigheten
av fritidsklubber og ungdomshus og regjeringens satsing på Fritidserklæringen. Vi har uttalt oss
i pressen ved flere anledninger om SV sitt dokument 8-forslag om all ungdoms rett til en
meningsfull fritid.
Vi ser også at UoF til stadighet nevnes i artikler i forbindelse med at vi utbetaler Frifond-midler
til ulike prosjekter som får dekning i lokalpressen.
Politisk påvirkningsarbeid
Politisk har UoF i 2018 hatt et hovedfokus på kommunereform, lovfesting, høyere utdanning og
fritidsklubber som kulturarena. Det har også vært viktig for oss å etablere organisasjonen som
en sterk aktør og referansepunkt for ungdomspolitiske saker.
Kommunereformen har startet og vi har jobbet for at nye lokale og regionale strukturer ikke må
gå på bekostning av tilbudene til barn og unge. Det er i den sammenhengen viktig med en
geografisk nærhet til tilbudene.
Lovfesting av fritidsklubber og ungdomshus har alltid vært en av UoFs viktigste
interessepolitiske saker. Sosialistisk Venstreparti fremmet i november et representantforslag i
Stortinget som omhandlet lovfesting av fritidsklubber og ungdomshus. Dette har åpnet en
rekke muligheter for videre politisk arbeid.
Det etterlyses stadig mer kompetanse for ansatte på åpne møteplasser. I Norge finnes det
ingen høyere utdanning for ungdomsarbeidere. Dette har vi sett på med bekymring over tid. Vi
har derfor jobbet for at dette etableres i Norge. Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid og
annen europeisk dokumentasjon peker også på dette behovet. Vi har derfor igangsatt et treårig
opplæringsprogram for ungdomsarbeidere og vil fremover arbeidet for et videreutdanningsløp
for våre medlemmer.
I 2018 har Kulturdepartementet lagt frem en ny kulturmelding. Vi har i den sammenhengen
deltatt aktivt for å fremme fritidsklubbene som en viktig kulturarena for barn og unge. I
Kulturutredningen fra 2014 definerte Enger-utvalget den kulturelle grunnmuren. Denne består
av fritidsklubbene, folkebibliotekene og kulturskolene. Dette har vært et viktig argument i vårt
politiske arbeid gjennom 2018.
Vi har deltatt aktivt i både skriftlige og muntlige høringer, og både ungdom og voksne i styret
har representert UoF i møte med politisk ledelse i flere departement, på Stortinget og på
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europeisk nivå.

Økonomi

Ungdom og Fritid søker hvert år Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet (BLD) via
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om midler til drift. I 2018 ble vi tildelt 4 135
000 kr i nasjonal driftsstøtte og 410 000 kr i internasjonal driftsstøtte, øremerket til
internasjonalt arbeid.
Organisasjonen hadde totalt 8 883 851 kr i inntekter og 9 137 106 kr i utgifter. Regnskapet for
2018 etter finansposter viser et underskudd på - 248 810 kr (se årsregnskap). Organisasjonens
egenkapital er pr 31.12.2018 på 1 838 084 kr.
Underskuddet i 2018 skyldes i hovedsak økte lønnskostnader. Det ble rekruttert tre nye
medarbeidere i fjor og det viste seg da at organisasjonen ikke var konkurransedyktig på lønn og
godtgjøring. Flere av toppkandidatene takket nei til tilbudene de fikk og det ble derfor undersøkt
vilkårene i lignende organisasjoner og i kommuner. Dette viste at UoF hadde vesentlig dårligere
vilkår. Det er de ansatte som er den viktigste ressursen for organisasjonen. Sentralstyret
vedtok derfor å øke lønn og godtgjøring for å kunne få tak i rett kompetanse.
Det ble i 2018 også tatt igjen et etterslep på teknisk utstyr i sekretariatet. Disse kostnadene ble
hentet ved besparelser på andre områder, som Landskonferansen, kretsmidler og sentralstyremøtene. Organisasjonene har i flere år hatt en veldig stram økonomi, og med en allerede liten
administrasjon, er det behov for å øke inntektene fremover.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Organisasjonens aktiviteter er avhengig av offentlige tilskudd. Størrelsen på disse varierer fra år
til år, og aktiviteten tilpasses dette. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets
slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø

Sentralstyret mener arbeidsmiljøet i sekretariatet er godt. De ansatte ga utrykk for høy trivsel i
medarbeidersamtaler og det har ikke vært skader eller ulykker i 2018. Virksomhetens bransje
medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
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Likestilling

Foreningen har seks faste ansatte og ved utgangen av 2018 var kjønnsfordelingen på tre
kvinner og tre menn. Sentralstyret består av tre menn og seks kvinner, med en mann og tre
kvinner som vara.

Oslo, 3.03.2019

André Ruud
Generalsekretær
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Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2018

2017

933 655
7 950 195
8 883 851

913 381
7 351 813
8 265 194

1 660 737
3 900 107
3 576 262
9 137 106
-253 256

296 501
3 530 448
4 265 369
8 092 318
172 876

8 275
4 699
12 974

6 522
3 364
9 886

7 180
1 283
65
8 529
4 445

-12 358
1 064
-89
-11 384
21 269

ORDINÆRT RESULTAT

-248 810

194 145

ÅRSRESULTAT

-248 810

194 145

-248 811
-248 811

194 145
194 145

1

2
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

Årsregnskap for Landsforeningen Ungdom & Fritid

3
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Balanse pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

EIENDELER
Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

4
5

90 174
697 924
66 288
75 483
2 533 969
3 463 837
3 463 837

54 477
719 905
153 667
82 663
4 419 611
5 430 322
5 430 322

1 838 084
1 838 084

2 086 894
2 086 894

Sum egenkapital

1 838 084

2 086 894

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

154 647
274 817
1 196 290
1 625 754
3 463 837

165 593
221 987
2 955 848
3 343 428
5 430 322

6
7

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

3

8

Oslo, 20. februar 2018

Årsregnskap for Landsforeningen Ungdom & Fritid
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foreningen har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god
regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er
ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Annen driftsinntekt
Foreningen har fått tildelt kr 9 565 679 i Frifondmidler i 2018. Av dette er kr 9 089 895 tildelt som
aktivitetsstøtte i lokallagene. Administrasjonsandelen på kr 475 784 er inntektsført.

3400 Statstilskudd
3401 Prosjektilskudd
3403 MVA kompensasjon
3900 Kontingenter
3901 Adm.inntekter
3904 Salg av foredragsholder
3910 Andre inntekter
Sum Annen driftsinntekt

2018

2017

4 545 000
1 722 115
409 146
701 500
475 784
95 500
1 150
7 950 195

4 025 000
1 400 211
482 586
700 350
478 875
100 100
4 335
7 191 457

I år

I fjor

3 308 925
479 212
105 583
6 387
3 900 107

2 984 844
442 055
99 594
3 956
3 530 448

Note 2 - Lønnskostnad
Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

Ytelser til ledende personer og revisor
Noter for Landsforeningen Ungdom & Fritid

Organisasjonsnr. 970554823
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Daglig leder
Styremedlemmer
Bedriftsforsamling
Revisjon

267 603
190 000
0
62 250

Note 3 - Disponeringer
Årets resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årets resultat
Overføringer
Overført fra annen opptjent egenkapital
Til disposisjon

-248 810
0
-248 810

248 811
0

Note 4 - Varer
Varelageret er vurdert til inntakskost.

Note 5 - Kundefordringer
Kundefordringene er verdsatt til pålydende.

Note 6 - Markedsbaserte aksjer
Aksjene i DNB ASA er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 205 568 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 162 937.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
Av annen kortsiktig gjeld består kr. 808 725 som er avsatt prosjektmidler til nytt og pågående prosjekter i
2019.

Noter for Landsforeningen Ungdom & Fritid

Organisasjonsnr. 970554823
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Kontrollkomiteens beretning for 2018
I Lovene for Ungdom og Fritid heter det:
§ 15 Kontrollkomité
15.1

Kontrollkomiteen består av leder, to medlemmer og to vararepresentanter.

15.2

Kontrollkomiteen velges for to år av gangen.

15.3

Ved stemmelikhet i Kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

15.4

Kontrollkomiteen skal;

•
•
•
•
•
•
15.5

Føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltingen av Ungdom og Fritids midler.
Føre kontroll med at Sentralstyret arbeider i henhold til lovene og vedtak fattet av landsting
eller Stormøte.
Etter hvert møte avgi rapport til Sentralstyret.
Årlig gi en rapport til Landstinget eller Stormøte.
Innstille til Landsting eller Stormøte om godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper.
Utarbeide arbeidsplan for Kontrollkomiteens virksomhet.
Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personene de måtte ønske til sine møter.

Ungdom og Fritids Kontrollkomite ble valgt på Landstinget 2017 og består av:
Knut Remi Heimvik, Leder voksen
Anne Marie Lund, voksen
Janne Enerstvedt, ungdom
Linn J. Nordstrand, vara ungdom
Anne Kari Ullensvang, vara voksen

Kontrollkomiteen har gjennomgått årsregnskapet for 2018.
Kontrollkomiteen har også gjennomgått protokollene fra styremøtene til Sentralstyret.

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. Det
første møte i kontrollkomiteen ble gjennomført i forkant av Stormøte. Her deltok Anne Marie Lund
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og Knut Remi Heimvik. Her hadde vi god dialog med styreleder og ungdomsutvalget.
Kontrollkomiteen ferdigstilte beretningen og hadde gjennomgang av regnskap med Generalsekretær.

Det andre møtet ble gjennomført på Sentralstyret sitt møte i september som ble avholdt på
Gardermoen. Det var også besøk på Aktivitetshuset Volt. Her deltok Anne Kari Ullensvang og Knut
Remi Heimvik. Det meste av tiden gikk til møte med ny Generalsekretær og styreleder.

Det tredje møte ble gjennomført på Sentralstyret sitt møte 3. – 4. november og vi deltok på
Landskonferansen. Her deltok Anne Kari Ullensvang og Knut Remi Heimvik. Har hadde vi møte med
styreleder og ungdomsutvalget. Det var også et felles møte med valgkomiteen.

7. – 9. desember deltok kontrollkomiteleder Knut Remi Heimvik på Sentralstyremøte i Asker etter
ønske om deltakelse ved behandling av budsjett.

8. – 10. februar deltok Anne Kari Ullensvang på Sentralstyremøte i Lillestrøm. Det ble gjennomført en
samtale med nestleder ungdom og nestleder voksen. I tillegg til en samtale med Generalsekretær.

2. mars avholdt Knut Remi Heimvik, Anne Marie Lund og Anne Kari Ullensvang et kontrollkomitemøte
i Haugesund. På agendaen var gjennomgang av årsbudsjett og ferdigstilling av kontrollkomiteens
beretning.

Det kom gode tilbakemeldinger fra sentralstyret at representanter fra Kontrollkomiteen var til stede
på styremøtene. Den nye kontrollkomiteen bør lage sin møteplan etter at sentralstyret har vedtatt
sin møteplan, slik at minst en representant fra kontrollkomiteen er tilstede på sentralstyremøtene. I
tillegg bør kontrollkomiteen etterstrebe å møtes på første sentralstyremøte etter valg, under
landskonferansen og på innstillende møte til Stormøte/Landsting.

Kontrollkomiteen har følgende bemerkninger for året 2018:
•

Organisasjonen har en sunn økonomistyring med et vesentlig lavere underskudd enn
revidert budsjettert. Egenkapitalen er på et akseptabelt nivå.

•

Antall kretser er stabilt. Arbeidet med revidering av organisasjonsstruktur er grundig
gjennomført og fremlegges for Landsting 2019.

•

Medlemstallene er stabile

•

Det bør avholdes Arbeidsutvalgsmøter for å sikre god informasjonsflyt blant leder og
nestledere. Det er spesielt viktig før styremøter hvis leder ikke skal delta.
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•

Det nye opplæringsprogrammet Ungdomsledelse er viktig for feltet ungdomsarbeid. Det er
positivt at det endelig har blitt opprettet muligheter for å ta høgskolepoeng innen feltet. I
tillegg gjør Ungdom og Fritid et godt arbeid med kompetansehevning og kursing for
ungdomsarbeidere.

•

Frifond er et av det viktigste medlemstilbudet organisasjonen har. Det har vært en liten
nedgang i antall søknader i 2018, man alle midler blir fortsatt delt ut.
Kontrollkomiteen vi rose ungdomsutvalget for sitt gode arbeid med Frifond.

•

Arbeidet med Fritidserklæringen og resultatet fra prosjektet «Kan du se meg?» med sang og
musikkvideo har vist gode resultater. Organisasjonens kommunikasjon og
informasjonsarbeid har vært meget bra med flere innlegg i den offentlige debatten.

•

Kontrollkomiteen anbefaler at det utarbeides tydelige retningslinjer og prosedyrer for
organisasjonsarbeid i Ungdom og Fritid. Herunder prinsipper for organisasjonskultur,
varslingsrutiner og retningslinjer for komitearbeid.

Konklusjon.
Kontrollkomiteen gleder seg over høy fremdrift og svært høyt aktivitetsnivå i organisasjonen.
Dette både intern aktivitet og samarbeidsprosjekter eksternt. Kvalitetsnivået er bra og gjenspeiler
dyktige ansatte og tillitsvalgte. Kontrollkomiteen finner ingenting å utsette på bakgrunn av den
fremlagte dokumentasjon.
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Valgkomiteens innstilling for Ungdom og Fritid, periode 2019-2021
Valgkomiteen har i perioden 2017-2019 bestått av Anna Moripen (leder), Trine Walleraunet, Pia
Vollen og Kristoffer Lorang Mathisen (varamedlem), samt Oda Hoff (varamedlem) som i løpet av
perioden trakk seg fra sitt verv grunnet ansettelse i Ungdom og Fritid.
Arbeidet har foregått via telefon, epost, SMS, deltakelse på stormøter og avslutningsmøte med
Ungdom og Fritids administrasjon etter endt innstillingsprosess.
Når valgkomiteen har foretatt seg oppgaven å sette sammen styrer og komiteer for kommende
periode har vi vektlagt å følge de lover som ligger i Ungdom og fritids lover, de gjeldende utdrag
følger her:
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 kontroll- og valgkomiteen.
Sentralstyrets leder velges også særskilt.
Med ungdom forstås: Bruker av medlemstiltakene mellom 10 og 26 år.
Med voksen forstås: Ansatt eller frivillig ansvarsperson med ansettelsesforhold eller annen avtale
med medlemstiltakene, over 18 år.
8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til Landsting og Stormøte
8.1 Landstinget foretar valg til sentrale tillitsverv; Sentralstyre, Kontrollkomité og Valgkomité, alle
med vararepresentanter.
Kretsenes årsmøte foretar valg av delegater til Landsting og Stormøte, der hver krets kan stille med to
delegater. Minst én må være ungdomsdelegat.
8.2. Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:
Leder
2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom).
3 styremedlemmer (ungdom)
3 styremedlemmer (voksen)
4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)
8.4 Kun kandidater som er nominert av kretsene eller av valgkomiteen er valgbare som sentrale
tillitsvalgte.
Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst to måneder før Landstinget. Medlemmer skal
informeres om tidsfristen sammen med landstinginnkalling.
8.5 Det skal etterstrebes geografisk spredning, og at begge kjønn skal være representert i alle styrer
og utvalg.
15 Kontrollkomité
15.1 Kontrollkomiteen består av leder, to medlemmer og to vararepresentanter.
16 Valgkomité
16.1 Valgkomiteen består av leder, to medlemmer og to vararepresentanter.
Valgkomiteens kommentar:
Vi i valgkomiteen har satt særlig fokus på å gi organisasjonens styrer og komiteer kontinuitet så langt
det lar seg gjøre, og med gode innspill fra administrasjon og sittende sentralstyre og komiteer har vi
satt sammen komiteer og sentralstyre vi mener ivaretar god spredning i kjønn, etnisk bakgrunn,
alder, geografisk plassering og erfaringer. Vi har særlig lagt vekt på at det skal foreligge ett godt
engasjement hos de innstilte, og vi har hensyntatt de praktiske og organisatoriske behov og
begrensninger organisasjonen Ungdom og Fritid har.
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Navn
Trine Ottosen
Marius
Thoresen
Hanna
Huseklepp
Emmeli
Hedvald
Tommy
Wisth
Siv Janna
Glømmi
Annenth
Vijayaindra
Mohamed
Alhaj
Karina
Kapelrud
Kenneth
Laugaland
Hilde Woxen
Marius
Ekhaugen
Emil Johan
Stenhaug

Disse er innstilt i 2019:
Innstilt verv
Representasjonsfylke
Sentralstyret
Leder
Rogaland
Nestleder voksen
Vest-Agder
Nestleder ungdom

Akershus

Styremedlem
voksen
Styremedlem
voksen
Styremedlem
voksen
Styremedlem
ungdom
Styremedlem
ungdom
Styremedlem
ungdom
Varamedlem
voksen
Varamedlem
voksen
Varamedlem
ungdom
Varamedlem
ungdom

Østfold
Nordland
Oslo
Oslo
Trøndelag
Trøndelag
Rogaland
Trøndelag
Østfold
Akershus
Kontrollkomité

Knut Remi
Heimvik
Anne Marie
Lund
Bjørnar
Grande
Tom Andreas
Kristensen
Anne Kari
Ullensvang

Leder

Hordaland

Komitémedlem

Rogaland

Komitémedlem

Trøndelag

Komitémedlem –
vara
Komitémedlem vara

Vest-Agder
Rogaland
Valgkomité

Trine
Walleraunet
Kristoffer
Mathisen
Charlotte
Larssen
Kleiva
Astrid Gaup
Skancke
Christian
Lund

Leder

Trøndelag

Komitémedlem

Østfold

Komitémedlem

Nordland

Komitémedlem –
vara
Komitémedlem vara

Finnmark
Akershus
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BUDSJETT
2019
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Budsjett 2019
KONTONR

TEKST

BUDSJETT 2019

DRIFTSINNTEKTER
3100
3160
3400
3401
3403
3900
3901
3904
3910

AVG. FRITT SALG
REFUSJON & VIDEREFAKTURERING
STATSTILSKUDD
PROSJEKTTILSKUDD
MVA KOMPENSASJON
Sum salgsinntekter
KONTIGENTER egne
ADM. INNTEKTER
SALG AV FOREDRAGSHOLDER
ANDRE INNTEKTER
Sum andre salgsinntekter

SUM DRIFTSINNTEKTER

15 000
730 000
4 815 000
1 545 200
450 000
7 555 200
715 000
493 000
100 000
1 308 000

8 863 200

DRIFTSKOSTNADER
4000
4002
4005
4100

5001
5002
5092
5330
5401
5405
5800
5801
5802
5900
5901
5990

6300
6320
6341
6490
6500
6551
6552
6553

VAREKJØP VIDERE SALG
KJØP AV TJENTESTER
KJØP FOREDRAGSHOLDER
AVG. FRITT VAREKJØP
Sum varekostnader
DEKNINGSBIDRAG
LØNN FAST
HONOR. EKSKL.F-LØ/AGA
FERIEPENGER
STYREHONORAR
ARBEIDSGIVERAVGIFT
ARB.GIVER AVG. AV FREIEPENGER
REF. LØNNSKOSTNADER
REDUKSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT
MOTKONTO REDUKSJON ARBEIDSGIVE
Sum lønnskostnader
PENSJONSPREMIE
GAVER TIL ANSATTE
SOSIALE KOSTNADER
Sum andre personalkostnader
Sum kostnader arbeidskraft
HUSLEIE
STRØM
RENHOLD/VASKEARTIKLER
Sum kostnader lokaler
LEIE UTSTYR/MASKINER
Sum leie maskiner og utstyr
INVENT. ETC. IKKE AKTIVERT
DATAUTSTYR/PROGRAMVARE
INTERNETT UTVIKLIG/DRIFT
Databasen NOOP
Sum kostnadsførte anskaffelser

40 000
500 000
85 000
625 000
8 238 200
3 257 000
30 000
357 000
180 000
517 000
50 000
4 391 000
134 000
5 000
30 000
169 000
4 560 000
365 000
45 000
10 000
420 000
65 000
65 000
20 000
76 000
50 000
100 000
246 000
107

6620 REP./VEDLIKEH. LEIDE LOKALER
6650 REP./VEDLIKEH. UTSTYR
6698 REKRUTTERING ANSATTE
Sum reparasjoner og vedlikehold
6701 HONORAR REVISOR
6705 HONORAR REGNSKAP
6790 ANNEN FREMMEDE TJENSTER
Sum eksterne honorarer
6800 KONTORREKVISITA
6820 MATERIALPRODUKSJON/TRYKKING
6840 AVISER/TIDSSKRIFTER
6860 KURSKOSTNADER- EKSTERN
6861 MØTE UTGIFTER. INTERN
6862 ARRANGEMENTKOST.- INTERN
6863 INTERNSKOLERING
6864 LANDSTING/STORMØTE
6865 SENTRALSTYRE
6901 TELEFON/BREDBÅND
6902 INTERNETT
6940 PORTO
Sum kontorkostnader
7100 BILGODTGJØRELSE
7140 SKYSS KOST ETTER REGNING
7141 REISEKOSTNADER
7145 REF. REISEKOSTNADER
Sum reise, diett, bilgodtgj
7400 KONTIGENTER
7420 GAVER
Gaver og kontingenter
7500 FORSIKRINGER
Sum forsikringer
7770 BANKGEBYRER
7793 DRIFTSTILSKUDD KRETSER
7798 ANDRE KOSTNADER
Sum andre kostnader
Sum andre driftskostnader

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

20 000
45 000
30 000
95 000
70 000
180 000
5 000
255 000
25 000
125 000
2 000
45 000
20 000
795 000
50 000
250 000
140 000
25 000
15 000
30 000
1 522 000
7 000
430 000
130 000
567 000
75 000
5 000
80 000
15 000
15 000
8 000
100 000
545 200
653 200
3 918 200

-

FINANSINNT. OG -KOSTN.

-

8055 RENTEINNTERKTER KUNDER
8060 AGIO
Sum finansinntekter

SUM NTO. FINANSPOSTER
ORD. RESULTAT FØR SKATT

-

-

EKSTRAORDINÆRE POSTER

ÅRSRESULTAT

9 103 200
240 000

240 000
-

-

240 000
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FORSLAG
TIL LOVER
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1
2
3
4
5

Ungdom og Fritids Lover

6

§1 Navn

7
8
9
10
11
12
13

Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og
ungdomskulturhus. «Ungdom og Fritid» kan benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og kan
forkortes med UoF.

14

§ 2 Formål

15
16
17
18

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

19

§ 3 Prinsipper

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3.1 Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Målgruppen til Ungdom og
Fritid er ungdom, ansatte og frivillige i tiltak beskrevet i § 2.

33

§ 4 Medlemmer

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

4.1 Alle fritidsklubber, ungdomskulturhus og andre lignende åpne møteplasser for ungdom, som
oppfyller kravene til medlemskap, kan bli medlem.

Engelsk navn:
Youth Work Norway

3.2 For Ungdom og Fritid er det overordnet at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i
demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne
demokratiske styrer i det enkelte medlemstiltak skal barn og ungdom ha reell innflytelse over sin
egen fritid.
3.3. Ungdom og Fritid er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral.
3.4. Ungdom og Fritid har som oppgave å fremme interessene til medlemmer nasjonalt og
internasjonalt.

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, ansatte og
frivillige velger å søke om medlemskap.
4.3 Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil være kollektive medlemmer i Ungdom og Fritid, og
medlemstiltaket vil utgjøre Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets demokratisk valgte organ er
lokallagsstyre i Ungdom og Fritid.
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

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: At du er valgt inn som ungdomsrepresentant, er 13-25 år og er/har vært bruker
av et medlemstiltak.
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.
4.5 Ungdom og Fritid har tre medlemskategorier: Medlemmer, observatørmedlemmer og assosierte
medlemmer. Medlemmer gis fulle rettigheter, mens observatørmedlemmer og assosierte
medlemmer har begrensende rettigheter.
4.6 Medlemskap
De tiltakene som søker om medlemskap i Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende krav:
• Tiltaket må være åpent for alle, ikke bare spesielle grupper.
• Målgruppen må være mellom 10-25 år.
• Tiltaket må være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket.
• Tiltaket må være religiøst og politisk nøytralt.
• Tiltaket må være kommunalt drevet eller kommunalt støttet.
• Tiltaket må være rusfritt.
Tiltak som ikke kan få medlemskap i Ungdom og Fritid er blant annet:
• Tiltak som drives etter kommersielle prinsipper.
• Tiltak med ad-hoc preg.
• Tiltak som krever spesiell kompetanse av sine brukere.
4.7 Observatørmedlemskap
Tiltak som ikke oppfyller kravene i § 4.6, kan innvilges observatørmedlemskap.
Observatørmedlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler
gjennom Ungdom og Fritid.
Observatørmedlemmer oppfyller ikke kravene til Ungdom og Fritids demokratiske strukturer, og vil
derfor ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å sende delegater til
fylkesmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske støtteordninger i
Ungdom og Fritid.
4.8 Assosiert medlemskap
Andre organisasjoner som tilslutter seg Ungdom og Fritids styringsdokumenter kan innvilges
assosiert medlemskap.
Assosierte medlemmer vil få tilgang til kurs og konferanser, og ha tilgang til andre medlemsfordeler
gjennom Ungdom og Fritid.
Assosierte medlemmer vil ikke ha mulighet til å stille med representanter til fylkesstyre eller til å
sende delegater til fylkesmøter og Landsmøtet. De har heller ikke mulighet til å søke økonomiske
støtteordninger i Ungdom og Fritid.
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91
92
93
94
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4.9 Medlemskap eller endring av medlemskategori avgjøres av sentralstyret etter innstilling fra
sekretariatet. Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4, sendes Ungdom og
Fritids sekretariat. Søknaden sendes sentralstyret sammen med sekretariatets innstilling senest en
uke før sentralstyremøtet.
4.10 Medlemstiltak har plikt til å innmelde endringer som kan ha konsekvenser for medlemskapet.
4.11 Medlemstiltak plikter å legge frem dokumentasjon på at medlemskravene tilfredsstilles etter
anmodning fra Ungdom og Fritid.
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§ 5 Tap av medlemskap eller endring av medlemskategori
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

5.1 Dersom kontingenten ikke betales, endres medlemskapet til passivt og medlemsfordeler frafaller.
Etter to år som passivt medlem, mister man automatisk medlemskapet i Ungdom og Fritid.
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§ 6 Utmelding

126
127

Utmelding skal meddeles Ungdom og Fritid skriftlig.
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§ 7 Kontingent

129
130

Landsmøtet fastsetter kontingenten.
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§ 8 Valg av sentrale tillitsvalgte og utsendinger til Landsmøtet

132
133

8.1 Landsmøtet foretar valg til sentrale tillitsverv; sentralstyre med vararepresentanter, samt
kontrollkomité og valgkomité.

5.2 Tap av medlemskap kan også skje dersom et medlemstiltak:
• Opptrer i strid med Ungdom og Fritids lover.
• Ikke retter seg etter vedtak i et av Ungdom og Fritids valgte organer.
• Opptrer til skade for Ungdom og Fritid.
• Ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap.
5.3 Medlemmer som ikke lenger tilfredsstiller kravene i § 4.6 kan innvilges observatørmedlemskap
etter samme prosedyre som § 5.4.
5.4 Skriftlig varsel om tap av medlemskap eller endring av medlemskategori må sendes på forhånd,
og man gis adgang til å redegjøre for sitt syn på det sentralstyremøtet som skal behandle saken.
Sentralstyret fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke), etter innstilling fra
sekretariatet.
5.5 Tillitsvalgte i Ungdom og Fritid på nasjonalt og fylkesnivå kan utelukkes fra tillitsverv med samme
begrunnelse som i § 5.2 og samme fremgangsmåte som i § 5.4.
5.6 Alle vedtak i medlemskapsspørsmål kan ankes inn for Landsmøtet.
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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.
8.3 Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:
• Leder
• 2 nestledere (nestleder voksen og nestleder ungdom)
• 3 styremedlemmer (ungdom)
• 3 styremedlemmer (voksen)
• 4 varamedlemmer (to ungdommer og to voksne)
8.4 Sentralstyrets leder og nestledere velges særskilt av Landsmøtet.
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8.5 Kun kandidater som er nominert av fylkesleddene eller av valgkomiteen er valgbare som sentrale
tillitsvalgte.
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Kandidater må nomineres til valgkomiteen minst fire måneder før Landsmøtet.
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8.6 Man kan kun inneha ett sentralt tillitsverv i organisasjonen om gangen.
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§ 9 Landsmøtet

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

9.1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Landsmøtet avholdes innen utgangen av juni
annethvert år.

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

9.2. Landsmøtet innkalles med tre måneders varsel.
9.3. Saker til Landsmøtet må være sendt sentralstyret fire uker før møtet.
9.4. Påmelding for fylkesleddenes delegater sendes til Ungdom og Fritids sekretariat senest to uker
før Landsmøtet.
9.5 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
9.6. Dagsorden med sakspapir sendes fylkesleddene og delegatene senest to uker før 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.
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•
•
•
•
•

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.

9.8. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp i Landsmøtets saksliste.
9.9. Landsmøtet avgjør ethvert innbyrdes stridsspørsmål mellom Ungdom og Fritids ulike
organisasjonsledd.
9.10. Landsmøtet velger ordstyrere, tellekorps, protokollførere og protokollunderskrivere.
9.11 Landsmøtet skal behandle:
• Styrets beretning fra de to foregående årene
• Revidert regnskap fra de to foregående årene
• Kontrollkomiteens beretning
• Beretninger fra komiteer og utvalg
• Politisk plattform
• Strategisk plan
• Medlemskontingentens størrelse
• Valg av sentrale tillitsvalgte
• Saker styret fremmer
• Resolusjoner
• Innkomne forslag

204

§ 10 Avstemminger på Landsmøtet og fylkesmøter

205
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10.1. Dersom ikke annet er bestemt i lovene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemninger
foregår ved visning av stemmetegn.
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§ 11 Ekstraordinært Landsmøte

219
220

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

10.2. Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt
flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny
valgomgang.
10.3. Landsmøtet og fylkesmøtene kan åpne for skriftlige avstemminger.
I disse lovene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende
stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås som mer enn halvparten av de
avgitte stemmene (blanke stemmer teller ikke).
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11.2 Tidspunkt og sted for ekstraordinært Landsmøte fastsettes av styret og skal finne sted senest
åtte uker etter at krav er fremsatt. Innkalling og saksliste til ekstraordinært Landsmøte skal sendes ut
senest fire uker før møtet.
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§12 Sentralstyret
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12.1. Sentralstyret er organisasjonens høyeste organ mellom Landsmøtet. Sentralstyret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede på møtet. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.

252

§ 13 Arbeidsutvalget
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13.1. Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og to nestledere.
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§14 Kontrollkomité

260
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14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer.

11.3 Utsending av saksdokumenter skal skje senest to uker før møtet. Ekstraordinært Landsmøte skal
kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte saksliste. Påmelding med fullmakter fra
fylkesleddene sendes sekretariatet minst en uke før møtet.
11.4 Ekstraordinært Landsmøte har samme sammensetning som Landsmøte.

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.
12.3. Sentralstyret leder Ungdom og Fritids virksomhet mellom Landsmøtet og har ansvaret for at
strategisk plan og politisk plattform følges opp.
12.4. Sentralstyret vedtar Ungdom og Fritids budsjett årlig.
12.5. Sentralstyret avgjør hvem som forplikter organisasjonen og påser at eiendeler og verdier er
forsvarlig sikret og forsikret. Likeledes skal sentralstyret påse at sekretariatets forretningsførsel og
regnskapsrutiner er forsvarlige.
12.6 Sentralstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. Økonomiske retningslinjer
skal opp til årlig behandling i sentralstyret.

13.2. Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter mandat fra sentralstyret.
13.3 Protokoller og referater fra arbeidsutvalget legges fram for sentralstyret.

14.2 Kontrollkomiteen velges for to år av gangen. Leder for kontrollkomiteen kan maks sitte i tre
perioder, totalt seks år.
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14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er beslutningsdyktig
når minst halvparten av medlemmene er til stede.
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§ 15 Valgkomité
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15.1 Valgkomiteen består av leder og fire medlemmer.
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§ 16 Utvalg og arbeidsgrupper

306
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16.1 Sentralstyret kan opprette utvalg og arbeidsgrupper innen ulike arbeidsområder. Utvalgene og
arbeidsgruppene skal arbeide etter instruks og mandat gitt av sentralstyret og være ansvarlige
ovenfor denne.

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 måtte ønske til sine møter.

15.2 Valgkomiteen velges for to år av gangen. Leder for valgkomiteen kan maks sitte i tre perioder,
totalt seks år.
15.3 Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er beslutningsdyktig når
minst halvparten av medlemmene er til stede.
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.
15.5 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.
15.6 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.
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310
311

16.2 Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det antall medlemmer som sentralstyret fastsetter.

312

§ 17 Regnskap

313
314
315

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

316

§ 18 Oppløsning

317
318
319
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18.1 Vedtak om å oppløse Ungdom og Fritid krever 3/4 flertall, og må fattes på to påfølgende
Landsmøter. Blanke stemmer teller ikke.

324

§ 19 Lovendringer
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19.1 Disse lovene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall (blanke stemmer teller ikke).

332

§ 20 Sekretariat

333
334
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338

20.1 Ungdom og Fritids daglige arbeid utføres av sekretariatet.

339

§ 21 Fylkesleddene

340
341
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343
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21.1 Fylkesleddene skal ivareta medlemmenes interesser, og legge til rette for aktivitet lokalt og
regionalt.

18.2 Ved oppløsning skal Ungdom og Fritids eventuelle midler overføres til relevante
samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under Ungdom og Fritids
formål.

19.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids sekretariat senest to måneder før Landsmøtet og
sendes fylkesleddene senest to uker før møtet.
19.3 Lovendringer trer i kraft umiddelbart etter Landsmøtets slutt.

20.2 Sekretariatet ledes av en generalsekretær som ansettes av styret på åremål.
20.3 Sekretariatet består av det antall ansatte sentralstyret finner hensiktsmessig og forsvarlig.

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 eller
følge ny inndeling.
21.3 Fylkesleddene er bundet av Ungdom og Fritids lover.
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21.4 Fylkesmøtet er fylkesleddets høyeste organ.
21.5 Fylkesmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesmøtet innkalles med én
måneds varsel.
21.6 Fylkesmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
21.7 Dagsorden med sakspapirer sendes fylkesleddets medlemmer senest to uker før fylkesmøtet.
21.8 Til fylkesmøtet kan hvert tiltak stille med to delegater (to stemmer), hvorav en ungdomsdelegat
og en voksendelegat.
21.9 Fylkesmøtet skal behandle:
• Fylkesstyrets beretning
• Regnskap fra foregående år
• Budsjett
• Valg av fylkesstyre
• Saker fylkesstyret fremmer
• Innkomne saker
21.10. Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av
minimum:
• Leder
• 2 styremedlemmer (ungdom)
• 2 styremedlemmer (voksen)
21.11 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.
21.12 Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder dobbeltstemme. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når
minst halvparten av medlemmene er til stede.
21.13 Avstemminger på fylkesmøte skjer i henhold til §10.
21.14 Fylkesstyret velger fire delegater til Landsmøtet, hvor minst to er ungdomsdelegater og minst
en er voksendelegat.
21.15 Fylkesstyret plikter å sende referat fra fylkesmøtet og regnskap til sentralstyret og
medlemstiltakene i fylket innen utgangen av mars.
21.16 Kontrollkomiteen kan be om at originalbilag forelegges før regnskap godkjennes.
21.17 Fylkesmidler kan søkes om etter at referat fra fylkesmøtet og regnskap er sendt Ungdom og
Fritids sekretariat.
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Innhente økte drifts- og prosjektmidler, og sørge for videreføring
av Ungdom og Fritids Frifond
eller tilsvarende ordninger for
medlemmer.

Etablere nettverk og møteplasser for
ungdomsarbeidere og unge ledere
regionalt og nasjonalt.

Øke ungdoms deltakelse i og kunnskap
om demokratiet i våre medlemsklubber
og samfunnet ved satsning på
kompetanse, konkrete verktøy for medvirkning og forslag til aktiviteter til våre
medlemmer.

Styrke ungdoms tilgang på egenorganiserte fysiske arenaer og øke egenorganisert aktivitet ved tett samarbeid
mellom Ungdom og Fritid, medlemsklubbene og Tverga.

Redusere barrierer og øke attraktivitet for
deltakelse i fritidstilbud for ungdom,
herunder lage kriterier for gode ungdomslokaler og modell for realisering.

DELMÅL 2

DELMÅL 3

DELMÅL 4

Sikre ungdoms deltakelse i alle
ledd av organisasjonen.

Fylle alle studieplasser i videreutdanning Bidra til økt kunnskap om fritidsklubbi «Ungdomsledelse og fritidspedagogikk», feltet gjennom forskning, datainnsamling
og formidling nasjonalt og internasjonalt.
arbeide for en bachelorutdanning, samt
styrke ungdomsperspektivet i barne- og
ungdomsarbeiderstudiet på VGS.
Løfte frem ungdoms egne stemmer på
relevante arenaer lokalt, regionalt og
nasjonalt.

Innføre et nytt demokratisk ledd i
organisasjonen og bidra til økt
deltakelse i lokalt demokrati.

Styrke kulturtilbudet til ungdom lokalt,
regionalt og nasjonalt ved å inngå
samarbeid med aktørene i den kulturelle
grunnmuren, UKM og andre relevante
aktører.

Synliggjøre Ungdom og Fritid og fritidsklubbfeltets kvaliteter.

Gjennomføre et relevant opplæringsprogram for ungdomsarbeidere i alle
landets regioner.

Sørge for gjeninnføring av etableringsstøtten og en økning i søkbare nasjonale
midler for feltet.

DELMÅL 1

Innføre ny organisasjonsstruktur
og øke organisasjonens frie og
øremerkede midler.

Åpne møteplasser omtales i relevante
nasjonale dokumenter på lik linje med
kulturskole, bibliotek og andre fritidsaktører.

Det er registrert deltakere fra alle
medlemsklubbene på våre kompetansetiltak og det er igangsatt lokale grupper
med unge ledere i alle regioner.

Styrke organisasjonens demokratiske oppbygging og øke det
økonomiske
handlingsrommet.

Fritidsklubber, ungdomskulturhus og
andre åpne møteplasser for ungdom er
en sentral del av den kulturelle grunnmuren, og viktige aktører i det tverrfaglige
arbeidet med ungdom lokalt, regionalt og
nasjonalt.

Økning i antall KOSTRA-registrerte fritidssenter og økning i antall
medlemsklubber, samt flere brukere av
fritidsklubb registrert i Ungdata.

Ungdomsarbeidere skal styrkes i sin rolle
som tilretteleggere, slik at ungdom kan
medvirke og produsere egne kulturuttrykk, samt utvikle egenskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor attraktive
og trygge fritidsarenaer.

ORGANISASJON

MÅLEINDIKATOR

Sikre ungdoms tilgang til fritidsklubber,
ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser med profesjonelle ungdomsHOVEDMÅL
arbeidere som benytter medvirkning som
metode, i tråd med Barnekonvensjonen.

STATUSLØFT

Demokrati og medvirkning • Åpen og inkluderende • Kvalitet og troverdighet • Tverrfaglighet og samarbeid

VERDIER

KVALITET

Alle ungdom har tilgang til fritidsklubber, ungdomskulturhus eller lignende åpne møteplasser, som oppleves relevant og bidrar til økt
livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.

VISJON

TILGANG

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede
fritidsklubber, ungdomskulturhus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.
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Formål:

7
8
9

Visjon:

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og
kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomskulturhus og lignende åpne møteplasser for ungdom i
Norge.
Alle ungdom har tilgang til fritidsklubber, ungdomskulturhus eller lignende åpne møteplasser, som
oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.

10

Verdier:

11
12
13

Demokrati og medvirkning
Ungdom og Fritid er en organisasjon som løfter frem demokratiske verdier i vårt arbeid og som har
ungdoms stemme med i alle ledd.

14
15
16
17
18

Åpen og inkluderende
Ungdom og Fritid er en åpen og inkluderende organisasjon som vektlegger verdien av mangfold. Ved
å vise toleranse og respekt skal organisasjonen legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og
tenkemåter sammen kan jobbe effektivt mot felles mål. Dette bidrar til bedre problemløsning, økt
kreativitet og større fleksibilitet, samt styrker vårt kulturelle og språklige mangfold.

19
20
21
22

Kvalitet og troverdighet
Ungdom og Fritid skal være en kunnskapsbasert organisasjon med høy troverdighet. Organisasjonen
skal være et naturlig referansepunkt i ungdomsfaglige og ungdomspolitiske spørsmål, og skal bidra
med kvalitetssikret informasjon og innspill.

23
24
25
26
27

Tverrfaglighet og samarbeid
Ungdom og Fritids medlemmer har en helhetlig tilnærming til ungdomsarbeid der både det
sosialfaglige og kulturfaglige er gjensidig avhengig av hverandre. En tverrfaglig tilnærming er derfor
sentral i vårt kompetanse- og interessepolitiske arbeid. Samarbeid er helt sentralt i organisasjonen
internt og eksternt. Sammen kan vi få til mer enn alene.

28
29

Strategiske mål:

30
31
32
33
34

TILGANG

35
36
37

Måleindikator:
Økning i antall KOSTRA-registrerte fritidssenter og økning i antall medlemsklubber, samt flere
brukere av fritidsklubb registrert i Ungdata.

38
39

Delmål 1:
Sørge for gjeninnføring av etableringsstøtten og en økning i søkbare nasjonale midler for feltet.

Hovedmål:
Sikre ungdoms tilgang til fritidsklubber, ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser med
profesjonelle ungdomsarbeidere som benytter medvirkning som metode, i tråd med
barnekonvensjonen.
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40
41
42

Delmål 2:
Styrke kulturtilbudet til ungdom lokalt, regionalt og nasjonalt ved å inngå samarbeid med aktørene i
den kulturelle grunnmuren, UKM og andre relevante aktører.

43
44
45

Delmål 3:
Styrke ungdoms tilgang på egenorganiserte fysiske arenaer og øke egenorganisert aktivitet ved tett
samarbeid mellom Ungdom og Fritid, medlemsklubbene og Tverga.
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Delmål 4:
Redusere barrierer og øke attraktivitet for deltakelse i fritidstilbud for ungdom, herunder lage
kriterier for gode ungdomslokaler og modell for realisering.
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KVALITET

54
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Måleindikator:
Det er registrert deltakere fra alle medlemsklubbene på våre kompetansetiltak og det er igangsatt
lokale grupper med unge ledere i alle regioner.
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Delmål 1:
Gjennomføre et relevant opplæringsprogram for ungdomsarbeidere i alle landets regioner.
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Delmål 2:
Fylle alle studieplasser i videreutdanning i «Ungdomsledelse og fritidspedagogikk», arbeide for en
bachelorutdanning, samt styrke ungdomsperspektivet i barne- og ungdomsarbeiderstudiet på VGS.

62
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Delmål 3:
Etablere nettverk og møteplasser for ungdomsarbeidere og unge ledere regionalt og nasjonalt.
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Delmål 4:
Øke ungdoms deltakelse i og kunnskap om demokratiet i våre medlemsklubber og samfunnet ved
satsning på kompetanse, konkrete verktøy for medvirkning og forslag til aktiviteter til våre
medlemmer.

Hovedmål:
Ungdomsarbeidere skal styrkes i sin rolle som tilretteleggere, slik at ungdom kan medvirke og
produsere egne kulturuttrykk, samt utvikle egenskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor
attraktive og trygge fritidsarenaer.
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STATUSLØFT
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Hovedmål:
Fritidsklubber, ungdomskulturhus og andre åpne møteplasser for ungdom er en sentral del av den
kulturelle grunnmuren, og viktige aktører i det tverrfaglige arbeidet med ungdom lokalt, regionalt og
nasjonalt.
Måleindikator:
Åpne møteplasser omtales i relevante nasjonale dokumenter på lik linje med kulturskole, bibliotek og
andre fritidsaktører.
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Delmål 1:
Synliggjøre Ungdom og Fritid og fritidsklubbfeltets kvaliteter.
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79
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Delmål 2:
Bidra til økt kunnskap om fritidsklubbfeltet gjennom forskning, datainnsamling og formidling
nasjonalt og internasjonalt.

82
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Delmål 3:
Løfte frem ungdoms egne stemmer på relevante arenaer lokalt, regionalt og nasjonalt.

84
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ORGANISASJON

86
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Hovedmål:
Styrke organisasjonens demokratiske oppbygging og øke det økonomiske handlingsrommet.
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Måleindikator:
Innføre ny organisasjonsstruktur og øke organisasjonens frie og øremerkede midler.
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Delmål 1:
Innføre et nytt demokratisk ledd i organisasjonen og bidra til økt deltakelse i lokalt demokrati.
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Delmål 2:
Sikre ungdoms deltakelse i alle ledd av organisasjonen.

94
95
96

Delmål 3:
Innhente økte drifts- og prosjektmidler, og sørge for videreføring av Ungdom og Fritids Frifond eller
tilsvarende ordninger for medlemmer.
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Politisk program
for

Ungdom og Fritid –
Landsforeningen for fritidsklubber og
ungdomshus

2019 – 2021
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1

Hovedsatsninger

2
3
4
5

Våre hovedsatsninger baserer seg på at de er mulige å gjennomføre i perioden på to år.
Satsningsområdene kan ses på som enkeltseiere for fritidklubbfeltet, og som ledd i behovet
for en lovmessig forankring av fritidsklubber og ungdomshus. I perioden ønsker vi i å satse
på følgende politiske saker:
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•

Etableringsstøtten: Det må gjeninnføres en insentivordning for kommunene, som
oppfordrer til å etablere åpne møteplasser for ungdom. Dette vil bidra til å utjevne den
kommunale skjevheten som er i tilbudet i dag, og som potensielt kan forsterkes av
kommunereformen. Barnekonvensjonens artikkel 31 slår fast at alle barn og unge har
rett til en meningsfull fritid. Det kan ikke være tilfeldig hvem som har en fritidsklubb og
ikke.

•

Fritid som en kommunal kostnad: Kostnadsnøkkelen for kommunene tar ikke
innover seg at barn og unges fritid også koster penger. Ungdom og Fritid ønsker
derfor at det øremerkes statlige midler til kommunens barne- og ungdomsarbeid i
fritidssektoren. Dette bidrar til å styrke de allerede etablerte fritidsklubbene og
ungdomskulturhusene i landet, og motvirker ustabile driftsbudsjett. Det vil også kunne
forhindre potensielle nedleggelser ved kommunesammenslåing.

•

Kvalitetskriterier: Ungdom har krav på kvalitet i fritidstilbudet sitt. Ungdom og Fritid
og Fagforbundet har laget kvalitetskriterier for fritidsklubber og ungdomshus, og det
er nå på tide at disse innføres som en kommunal standard. En slik innføring vil bidra
til å utjevne de kommunale ulikhetene i kvaliteten som man ser i dag.

•

Erstatningslokaler: Det er behov for en presisering i Plan- og bygningsloven.
Dersom fritidsklubblokalet blir rammet gjennom politiske vedtak, skal det etableres et
likeverdig eller bedre alternativ til lokale slik at man kan fortsette driften på tilsvarende
måte.
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29

Ungdom og Fritid mener

30
31
32
33

Dette arbeidsprogrammet er strukturert som et oppslagsverk og viser hva organisasjonen
mener om ulike temaer. Alle temaer og saksområder som berører eller opptar Ungdom og
Fritid skal være dekket. Nye temaer kan bli aktuelle i løpet av perioden. Nye uttalelser vedtas
da av sentralstyret.

34
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Arbeidsliv: Det er viktig at flest mulig kommer inn i arbeidslivet. Fritidsklubben gir ungdom
viktig arbeidserfaring og arbeidslæring. Den kunnskapen og den uformelle kompetansen
man får ved å delta i fritidsaktiviteter er kvalifiserende, og en anerkjennelse av denne
kompetansen kan bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet.

38
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43

Barnefattigdom: Flere barn og unge vokser opp i vedvarende lavinntekt. Det at foreldre har
lav inntekt, skal ikke berøve barn og unge muligheten til å delta i kunst og kulturliv, lek, hvile
og fritid. Dette er en rett de har etter Barnekonvensjonen. Fritidserklæringen sier at alle barn
og unge skal få delta i fritidsaktiviteter med andre. Fritidsklubber, ungdomskulturhus og
andre åpne møteplasser for ungdom treffer gruppen av barn og unge som lever i
lavinntektsfamilier. Derfor må det satses på denne nasjonale strukturen.

44
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Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående
skole bør i større grad fokusere på ungdomsarbeid. Ungdomsarbeid er et eget fag, og
kompetansen elevene tilegner seg må oppdateres i takt med endringer i ungdomskulturen og
i samfunnet.
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Barnekonvensjonen: Barnekonvensjonen er det viktigste dokumentet for en lovmessig
forankring av fritidsklubber og ungdomshus. Barn og ungdom må bevisstgjøres sine
rettigheter i samfunnet, og myndiggjøres til å bli aktive medborgere. Dette er fritidsklubbenes
samfunnsansvar. Ungdommens interesser må sikres gjennom å gi dem reell innflytelse. Og
klubbene må bistå ungdommene slik at de får sin stemme hørt.
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Barneombudet: Barneombudets arbeid med ungdom bør styrkes. Vi ønsker at
Barneombudet i perioden skal fokusere på det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres i
fritidsklubber, samt barnekonvensjonens artikkel 12 og artikkel 31. Vi vil også at
ombudsposten skal hete Barne- og ungdomsombud.

62
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Digitalisering: Barn og unge viser tendenser til å flytte fritiden sin over på digitale
plattformer. Vi mener at det offentlige har et ansvar for å øke kompetansen om bruk av
internett og sosiale medier blant unge, og at kommunene styrker sin kompetanse på digitalt
ungdomsarbeid.

66
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Diskriminering: Vi har ingen toleranse for diskriminering. Vi mener at fritidsklubber virker
forebyggende mot diskriminering, ved å fremme demokrati, menneskerettigheter, likestilling
og mangfold. Det offentlige har et ansvar for å tilby åpne møteplasser og fritidsaktiviteter som
alle kan være med på uavhengig av bakgrunn.

70
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Egenorganisert aktivitet: Den egenorganiserte aktiviteten skjer på ungdommenes eget
initiativ og premisser. Fritidsklubbene og ungdomshusene har en stor andel ungdom som

Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll: I 2011 vedtok FN en tilleggsprotokoll til
barnekonvensjonen som oppretter en klagemekanisme for barnekonvensjonen. Norge har så
langt ikke sluttet seg til denne. Ungdom og Fritid mener at staten må slutte seg til denne
tilleggsprotokollen.
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72
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driver med ulike former for egenorganisert aktivitet. Vi mener det må tilrettelegges slik at
ungdom som søker seg til det egenorganiserte har anledning og arenaer tilrettelagt for dette.
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Egenorganisert idrett og fysisk aktivitet: Ungdom som driver med egenorganisert idrett og
fysisk aktivitet bør ha samme tilgang til ressurser og finansiell støtte som den organiserte
idretten. Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne kan være veiledere for ungdom som ønsker
å drive med slik aktivitet. Derfor vil Ungdom og Fritid fortsette arbeidet med Tverga og øke
støtteordningen «innovative aktivitetsarenaer».
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Ensomhet: Sosialt samvær blant ungdom har de siste 20 årene gått ned med 26%, samtidig
er det stadig flere ungdommer som etterspør sosiale møteplasser. Fritidsklubbene bidrar til å
bygge sosial kompetanse, tilhørighet og nettverk blant barn og unge, og har derfor en
motvirkende kraft mot ensomhet.
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Europarådets anbefaling: I mai 2017 kom Europarådet med sin anbefaling på
ungdomsarbeid. Det anbefales at ungdomsarbeidet får en lovmessig forankring, at det
utvikles et rammeverk for utdanning av ungdomsarbeidere, metoder for evaluering og politisk
og økonomisk støtte. Ungdom og Fritid mener at anbefalingen må anerkjennes og
implementeres av norske myndigheter. Det innebærer at den oversettes til norsk og at man
utvikler en plan for å gjennomføre anbefalingens tiltakspunkter.

89
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Folkehelse: Ved å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre opplever man mestring,
mening og tilhørighet i ungdomstida. Dette er viktig for god folkehelse. Ungdomsarbeid er
folkehelsearbeid. Ungdom og Fritid mener at en kompetanseheving blant ungdomsarbeidere
vil bidra til å styrke folkehelsearbeidet i kommunen.
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Fritidserklæringen: Ungdom og Fritid har skrevet under på Fritidserklæringen. Den
forplikter oss til å jobbe for at alle barn og unge skal få delta i minst en fritidsaktivitet sammen
med andre. Fritidsklubbene treffer barn og unge som opplever barrierer for deltakelse i
fritidsaktiviteter. Ungdom med svake sosiale relasjoner, ungdom fra lavinntektsfamilier og
ungdom med minoritetsbakgrunn bruker fritidsklubbene. En styrking av kommunale
fritidsklubber og ungdomshus som en nasjonal struktur, er et godt virkemiddel for å realisere
målet med fritidserklæringen.
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Inkludering: Fritidsklubber og ungdomshus må være åpne og inkluderende. Sosialt og
kulturelt mangfold er nøkkelen til å skape fritidsmiljøer for alle. Ved å være gratis og
lavterskel eliminerer man økonomi som barriere for deltakelse. Media og det offentlige har
også et ansvar for å fremme et inkluderende samfunn og må bidra til å skape et nyansert
bilde av ulike samfunnsgrupper, snarere enn å bidra til økt marginalisering.
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Kjønn og seksualitet: Det er behov for et mangfoldig kjønnsbegrep i Norge, slik at alle
opplever et inkluderende samfunn. Fritidsklubber skal være åpne og inkluderende uavhengig
av kjønn og seksuell orientering. Ungdomsarbeidere skal møte ungdom med nysgjerrighet
og refleksjon og på den måten være gode på normkritisk tenkning.

Frivillighet: Barne- og ungdomsfrivilligheten i fritidsklubber og ungdomshus er
demokratibyggende i lokalmiljøet, og den må løftes og styrkes frem som en sentral del av
den nasjonale unge frivilligheten. Det foregår mye godt frivillig arbeid i kommunale
fritidsklubber og ungdomshus. Dette er et positivt supplement til drift, men kan aldri erstatte
faste ansatte. Kvaliteten i det profesjonelle ungdomsarbeidet ivaretas ved at dette er offentlig
ansatte i kommunene.
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Kommunereform: Sammenslåing av kommuner må ikke føre til en reduksjon i antall
kommunale fritidsklubber og ungdomshus. Barn og ungdom skal ha tilgang til relevante og
åpne møteplasser der de faktisk er og bosted skal ikke avgjøre tilgangen til slike arenaer.
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Kompetanse: Det er på tide med et kompetanseløft for ungdomsarbeidere. For å styrke hele
oppvekstsektoren må ikke ungdomsarbeideren glemmes når man innfører
kompetansehevingstiltak. Ungdom og Fritid mener at staten må gå inn for et utdanningsløp i
ungdoms- og fritidspedagogikk.
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Kroppspress: Den sterke fokuseringen på usunne kroppsidealer som gjør seg gjeldende
overfor stadig yngre aldersgrupper, gir grunn til bekymring. Både offentlige myndigheter,
næringsliv, skole, idrett, fritidsklubber, foresatte og påvirkere har et ansvar når det gjelder å
dempe kroppspress blant unge. Lovverket må styrkes og næringslivet må bli mer bevisst sitt
etiske ansvar overfor barn og unge.
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Lovfesting: Fritidsklubber og ungdomshus er en av få kommunale tjenester som ikke er
lovpålagt. Dette gjør ofte fritidsklubbene til salderingsposter på kommunebudsjettene.
Ungdom og Fritid mener at man må lovfeste fritidsklubber på lik linje med kulturskoler og
folkebibliotek. En lovfesting må definere retten til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-,
kompetanse- og ressursbehovet. I tillegg bør den fastslå ungdoms rett til deltakelse og
medvirkning.
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Mangfold: Ungdomsbefolkningen er mangfoldig og det må gjenspeiles i fritidsklubbenes
satsningsområder. Det er et mål at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt på
fritidsklubbene. Det er også viktig med en bred rekruttering av ansatte, slik at
ungdomsarbeiderne representerer befolkningen på en god måte.
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Medvirkning: Ungdomsmedvirkning er en av bærebjelkene i alle ledd av organisasjonen.
Barn og unge har rett til deltakelse og medvirkning til egen fritid gjennom
barnekonvensjonen. Dette krever at barn og unge gis den kompetansen og tilretteleggingen
de trenger for å kunne medvirke. Medvirkning er fritidsklubbenes metodiske tilnærming.
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Mobbing: Fritidsklubbene skal være mobbefrie soner. Ungdomsarbeidere skal aktivt jobbe
med utfordringer knyttet til mobbing, også på nett. Dette gjøres best i tverrfaglig dialog med
resten av oppvekstfeltet. Ungdom og Fritid bør ha en naturlig plass i nasjonale
samarbeidsgrupper som for eksempel Partnerskap mot mobbing, og fritidsklubbene må
inngå i tverrfaglige nettverk.
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Psykisk helse: En god psykisk helse er viktig for barn og unges utvikling og livskvalitet.
Fritidsklubbene bygger mestring, mening og tilhørighet. De er også universalforebyggende
tilbud til barn og unge med fokus på medvirkning. Dette bidrar til å bygge en god psykisk
helse i ungdomsbefolkningen. Ungdomsarbeideren skal være en trygg voksenperson som tar
den psykiske helsen til ungdommene på alvor og bidrar til opplysning og senker terskelen for
å oppsøke hjelp.
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Rasisme: Vi har ingen toleranse for rasisme. Ved å være inkluderende møteplasser som er
åpne for alle og som aktivt jobber med å fremme toleranse, nestekjærlighet og mangfold
bidrar klubbene til å rive ned fordommer og rasisme. Fritidsklubbene og ungdomsarbeiderne
utfordrer rasistiske holdninger og bruker dialog som verktøy for sitt holdningsskapende
arbeid.
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Regionreform: Hvilket tilbud du har tilgang til skal ikke være avhengig av hvor du bor i
regionen. For å øke kompetansen blant ungdomsarbeidere og sikre lik tilgang til fritidstilbud i
hele regionen, mener vi at det også er regionenes ansvar å prioritere kurs og
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kompetanseheving for ungdomsarbeidere. En ny ansvarsdeling mellom stat og region må
sikre reelle medvirkningsmuligheter for ungdom.
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Rus: Ungdom har rett på rusfrie kulturarenaer og fritidsklubbene jobber aktivt med
rusforebygging. Fritidsklubbene må også samarbeide med politi, SLT og andre i det
rusforebyggende arbeidet. Ungdom må selv få delta i dette arbeidet i lokalmiljøet og slik
være med på å fremme en rusfri ungdomskultur.
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Skole og utdanning: Et tett samarbeid mellom skole og fritid gir god effekt. Barn og unge
inntar ulike roller på disse arenaene og ved å være et samarbeidende oppvekstteam vil man
kunne møte alle på en god måte. Ved å la ungdommer utfolde sin lærelyst på uformelle og
selvstyrte arenaer kan de oppleve styrket mestringstro og lærelyst på skolen. Dette vil få ned
tallet på elever som dropper ut av skolegangen.

172
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Stemmerett: Aldersgrensen for allmenn stemmerett bør senkes til 16 år i Norge. Ungdom er
storforbrukere av offentlige tjenester, og bør få muligheten til å påvirke hvem som skal
bestemme over disse.
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Tverrfaglighet: Ungdomsarbeideren er en viktig ressurs i kommunens tverrfaglige
samarbeid og må være en naturlig del av de tverrfaglige nettverkene. Det er en utfordring når
fritidsklubbene blir offer for statlig silotenkning. Dette gjenspeiles i at fritidsklubbene er
plassert under ulike virksomhetsområder i kommunene, noe som kan svekke det faglige - og
politiske ansvaret for feltet.
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Uformell og ikke-formell læring: Ungdom som er tilknyttet fritidsklubber og ungdomshus
tilegner seg ofte stor uformell kompetanse innen blant annet organisasjonsarbeid, ledelse,
kunst, teknikk med mer. Det bør utvikles et eget system for validering av ikke-formell læring
som må sees i sammenheng med formell læring.

184
185
186

Profesjonelt ungdomsarbeid: Kvalitet og forutsigbarhet i fritidsklubber og ungdomshus er
et offentlig ansvar. Lokale føringer må sikre at de ansattes profesjonalitet og yrkesutøvelse
ivaretas, og at det kreves politiattest av alle som skal jobbe med barn og unge.
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Ungdomskriminalitet: Fritidsklubber virker kriminalitetsforebyggende ved å gi rom for
medvirkning og inkludering av unge med svært ulik bakgrunn. Dette er arenaer som bidrar til
å redusere sosial ulikhet, og de gir tilgang på møteplasser som får unge vekk fra negative
miljøer.
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Ungdomskultur: Ungdomskulturen er mangfoldig og nyskapende, og det må gis rom for en
bredde i ungdommens kulturtilbud og kulturaktiviteter. Ungdom må få lov til å utvikle sin egen
kultur i det offentlige rom på egne premisser. Fritidsklubbene er møteplasser som legger til
rette for at ungdom selv får utvikle sitt eget innhold innenfor trygge rammer. Ungdom har
også rett til kvalitet i kulturtilbudet sitt, både som utøver, arrangør og tilskuer. Alle
ungdommer skal ha lik tilgang til kulturell læring og utfoldelse uavhengig av bakgrunn.
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Ungdomstiden: Ungdom er en viktig ressurs for samfunnet. Ungdomstidens egenverdi må
anerkjennes på lik linje med barndommen og voksentida. Dette må gjenspeiles i måten man
organiserer offentlig sektor lokalt, regionalt og nasjonalt.
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Utenforskap: Når ikke alle har lik tilgang til å delta i fritidsaktiviteter oppstår det sosial ulikhet
og et skille mellom de som blir rike og de som blir fattige på opplevelser. Gratis tilbud som er
åpne for alle, og som gir barn og unge gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer
bidrar til følelsen av fellesskap. Fritidsklubbene er slike tilbud og ved å aktivt jobbe med
holdningsskapende arbeid bidrar de til forebygging av ensomhet, marginalisering,
ekstremisme og radikalisering.

132

206
207
208
209
210

Ungdomsdemokrati: Fritidsklubbene er arenaer som gir barn og unge sosial kompetanse
og demokratisk forståelse. Kommunen må tilrettelegge for at ungdomsmedvirkning lokalt
settes i et demokratisk rammeverk som sikrer at alle får mulighet til å si sine meninger og bli
hørt. Ved å delta i fritidsklubb får flere barn og unge tilgang til demokratiet. Fritidsklubbene
bidrar på den måten til å bygge gode samfunnsborgere.
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Resolusjon 1: «Større kommuner må gi bedre fritid»

7
8

Kommunene kompenseres med midler fra staten i inntil 15 år etter sammenslåingen. Det er derfor
ingen grunn til å legge ned ungdoms møteplasser.
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I tråd med barnekonvensjonens artikkel 12 har barn og unge rett til å få sin mening hørt i saker som
angår dem. Det er derfor viktig at kommunene og fylkeskommunene lytter til og skaper gode
medvirkningsprosesser for barn og unge i arbeidet med nye kommuner og fylkeskommuner.

12
13

Ungdom og Fritid skal jobbe for at kommunene fortsetter å prioritere fritidsklubber og
ungdomskulturhus ved å:

14
15
16

Sammenslåing av kommuner må ikke føre til en reduksjon i antall kommunale fritidsklubber og
ungdomshus. Barn og ungdom skal ha tilgang til relevante og åpne møteplasser der de faktisk er og
bosted skal ikke avgjøre tilgangen til slike arenaer. I januar 2020 er kommunereformen et faktum og
119 kommuner skal slås sammen. Norge vil da ha totalt 349 kommuner og Ungdom og Fritid har
medlemmer i 249 av disse.

•
•
•

Jobbe for økte frie midler til kommunene
Synliggjøre viktigheten av barn og unges medvirkning når kommuner slås sammen.
Bistå med relevant informasjon til kommunene

17
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Resolusjon 2: «Kultur på unges premisser»

2
3
4
5

Fritidsklubbene er en av de største arenaene for ungdomskultur. Ved å tilrettelegge for at ungdom
skaper sine egne kunst- og kulturuttrykk, skaper man rom for at ungdom kan produsere sin egen
kultur som en kommentar og tilbakemelding til samfunnet. Dette gjør ungdomskulturen på
fritidsklubber og ungdomskulturhus til ytringer og demokrati.

6
7
8
9

Dagens kulturliv er tilrettelagt for voksne, og ungdom har få arenaer tilrettelagt for sitt kulturliv.
Kulturfeltet må sørge for rusfrie og ungdomsaktuelle konserter, forestillinger og utstillinger. Ungdom
som konsumenter og produsenter er ikke underordnet det voksne kulturlivet og må anerkjennes for
sin egenverdi.

10
11

Ungdom og Fritid mener at fritidsklubbene må få sin rettmessige plass i den nye barne- og
ungdomskulturmeldingen.
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Resolusjon 3: «Gi ungdom ekte idealer»

5
6
7
8

I Oslo bystyre ble det i 2018 vedtatt et forbud mot reklame med retusjerte bilder med mindre de er
tydelig merket. Dette var resultatet av en lang kamp mot reklame som gir falske inntrykk av
virkeligheten og dermed bidrar til kroppspress blant unge. Ungdom og Fritid stiller seg bak dette
vedtaket og ønsker at dette skal bli normen nasjonalt.

Den sterke fokuseringen på usunne kroppsidealer som gjør seg gjeldende overfor stadig yngre
aldersgrupper, gir grunn til bekymring. Både offentlige myndigheter, næringsliv, skole, idrett,
fritidsklubber, foresatte og påvirkere har et ansvar når det gjelder å dempe kroppspress blant unge.

9
10

Påvirkere har et spesielt stort ansvar når det kommer til kroppspress. Det er viktig at offentlige
personer med så stor påvirkning på ungdom tar bevisste grep for å være gode forbilder.

11

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

12
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Resolusjon 4: «Lovfesting av fritidsklubber og ungdomskulturhus»
Fritidsklubbene er en av svært få kommunale tjenester som ikke er lovpålagt i kommunene.
Ungdom og Fritid stiller seg undrende til at Stortinget har lovfestet kommunale tjenester frem til et
visst punkt (eks: Kulturskolen og folkebibliotekene), og latt noen stå igjen. Dette bidrar til å gi noen
kommunale tjenester konkurransefortrinn på et uriktig grunnlag.

7
8
9
10

Dette setter fritidsklubbene i en sårbar posisjon når kommunebudsjettene skal behandles. Det holder
altså ikke med en finansieringsmodell basert på frie midler når disse går med til å dekke overforbruk i
allerede lovfestet aktivitet. Behovet for øremerking bemerkes også av barnekomiteens avsluttende
merknader til Norges femte og sjette periodiske rapport på barnekonvensjonen.

11
12
13

De som taper på dette er ungdom med sosialt svake relasjoner til foreldre, skole og venner, ungdom
med innvandrerbakgrunn og ungdom fra familier i vedvarende lavinntekt. Altså de
ungdomsgruppene som fritidsklubbene når.

14

Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid

15
16

Europarådet kom med sin første anbefaling på ungdomsarbeid i mai 2017. Den sier i klartekst at alle
medlemsland, inkludert Norge, burde etablere:

17
18
19
20
21

1. Lovmessig og politisk forankring til ungdomsarbeidet
2. Bærekraftig finansiering- og strukturer
3. Forbedret koordinering på tvers av sektorer og mellom lokale og nasjonale myndigheter
4. Et kompetansebasert rammeverk for utdanning og opplæring av ungdomsarbeidere
5. Passende metoder for tilsyn og evaluering av effekten og resultatene av ungdomsarbeidet.

22

Ungdom og Fritid krever en lovmessig forankring av åpne møteplasser for ungdom.
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Resolusjon 5: «Ungdomsarbeid er folkehelsearbeid»
Å oppleve samhold, mestring og mening i livet er viktige forutsetninger for god helse. Vi mener at
fritidsklubber og ungdomskulturhus må sees som folkehelsetiltak. Helseproblemer er det største
hinderet for å delta i sosiale aktiviteter. Helseproblemer henger sammen med lav inntekt. Det å ikke
kunne delta i sosiale aktiviteter bidrar til en følelse av utenforskap og man blir fattig på opplevelser.
Her spiller fritidsklubber og ungdomskulturhus en viktig rolle. Ved siden av å drive sosialt
forebyggende arbeid, er de åpne møteplassene en bred kulturarena for utøvelse av, og deltakelse i,
kulturaktiviteter. Klubbene er en øvingsarena, men også en visningsarena og mestringsarena. Det er
ingen formelle krav til prestasjon og det koster ingenting å delta.
Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser som bidrar til at alle
ungdommer har et sted å være fritidsaktive uavhengig av sosiogeografisk bakgrunn.
Kommunene må satse på ungdomsarbeidet og åpne møteplasser for ungdom i sitt folkehelsearbeid.
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Resolusjon 6: Stemmerett for 16-åringer

2
3

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

4
5
6
7

I kommunevalget i 2011 og 2015 gjennomførte 20 kommuner en pilot med stemmerett for 16
åringer. Resultatene fra forsøkene i 2011 viste at tidlig inkludering i demokratiet kan skape mer
involvering senere. Dagens 16-åringer har alle forutsetninger for å delta: De har fullført obligatorisk
skolegang, de er gamle nok til å betale skatt og de kan bli fengslet dersom de bryter loven.

8
9

Personer under 18 år kan forplikte andre etter fullmakt. Det vil si at en kommunestyrerepresentant
under 18 år kan binde kommunen rettslig i kraft av sitt folkevalgte verv.

10
11
12
13

Ungdom og Fritid mener at
•
•

Aldersgrensen for allmenn stemmerett bør senkes til 16 år i Norge.
Valgbarhetsalderen burde følge aldersgrensen for allmenn stemmerett og bør derfor også
senkes til 16 år.
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FORSLAG TIL
ORGANISASJONSERKLÆRING
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Organisasjonserklæring
1.

Organisasjonen

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige
i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.
Våre medlemmer har mange navn. Fritidsklubb, ungdomsklubb, ungdomshus, kulturhus for ungdom,
fritidssenter, aktivitetshus. Vi bruker samlebetegnelsen åpne møteplasser for ungdom. Felles er at de
er kommunale eller kommunalt støttet, brukerstyrt og åpne for alle. Våre tilbud er både byggende og
forebyggende. De forebygger sosial ekskludering, dropout, psykisk uhelse og alle former for
utenforskap. I tillegg er dette en bred kulturarena for utøvelse av, og deltakelse i kulturaktiviteter.
Selv om medlemmene våre er ulike, er metodikken felles. Ungdomsarbeideren møter ungdom på
deres premisser. De tar ungdom på alvor. Ved å arbeide metodisk med medvirkning, er
ungdomsarbeideren unik i fagmiljøet som jobber direkte med ungdom. Med relasjon og relevans,
bygger ungdomsarbeideren ressurser.
Organisasjonen skal til enhver tid være representativ for hvilke holdninger fritidsklubbene,
ungdomskulturhusene og fylkesstyrene har i forhold til de ungdomspolitiske utfordringer, og dette
skal gjenspeiles i politisk program. Ungdom og Fritid skal legge til rette for at fylkesstyrene på best
mulig måte skal representere fritidsklubber og ungdomskulturhus i eget fylke. Ungdom og Fritid skal
styrke nasjonal, regional og lokal ungdomspolitikk, og arbeide opp mot nasjonale beslutningstagere
og politiske premissleverandører. Fylkene skal bistå i dette arbeidet for å sikre at medlemmenes
interesser når frem sentralt.
De lokale fritidsklubber og ungdomskulturhusene, gjennom fylkesleddene, utgjør organisasjonen
Ungdom og Fritid. Uten aktive fylkesledd, med velfungerende styrer med ungdomsdeltakelse på alle
nivåer, kan ikke Ungdom og Fritid fungere optimalt. Det er nødvendig at fylkesleddene informerer
om sin virksomhet gjennom årsmeldinger til Landstinget og Stormøtet, og ved å sende møtereferater
til Ungdom og Fritid sentralt. Det forventes at fylkesleddene tar del i styring av organisasjonen ved å
stille aktive kandidater til sentralstyret, og delegater til Landstinget. Det forventes også at
fylkesstyrene kommer med politiske innspill og generell dialog.
Sentralstyret styrer organisasjonen mellom Landsting. Ungdom og Fritid skal ha kompetente og
aktive tillitsvalgte. Oppfølging av tillitsvalgte vil derfor være viktig for å sikre og utvikle kompetanse,
og for rekrutteringen av nye tillitsvalgte. Målsettingen er å ha tillitsvalgte som kan representere
organisasjonen med kompetanse og engasjement.
Ungdom og Fritid skal ha en stabil og sterk administrasjon. Sekretariatet består av de ansatte i
organisasjonen, og sørger for daglig drift på oppdrag fra sentralstyret. Ungdom og Fritid skal legge til
rette for kompetente og motiverte ansatte, og ta vare på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
Ungdom og Fritid skal tilby alle som innehar et verv sentralt, samt administrativt ansatte, tilstrekkelig
opplæring i sine roller. Det skal også tilbys kurs for fylkesstyrene slik at de kan lære opp sine
tillitsvalgte.
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2.

Fylkesleddene

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal opprette en veileder til økonomi og kontoopprettelse, samt
registrering i Brønnøysundregistrene for de nyetablerte fylkesleddene.
• Ungdom og Fritid sentralt skal sørge for å ha god kontakt med fylkesstyrene.
• Ungdom og Fritid sentralt skal ha oversikt over når det blir valgt nye styrer i fylkene, slik at
man raskt kan opprette kontakt med disse.
• Det skal gjennomføres jevnlige ringerunder til fylkesleddene, særlig når nye ledere og styrer
er blitt valgt.
• Representanter for sentralstyret eller sekretariatet skal tilby seg å besøke hvert fylke minst
en gang per år.
• De tillitsvalgte i Ungdom og Fritid har god kjennskap til hvordan fylkene fungerer.
• Ungdom og Fritid skal gjennomføre nasjonale kampanjer med lokalt nedslagsfelt.
• Ungdom og Fritid skal jobbe for å involvere fritidsklubbene, ungdomskulturhusene og
fylkesleddene i saker som angår dem.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesstyrene gjør et grundig for- og etterarbeid til de nasjonale møteplassene.
• Fylkene driver aktiv rekruttering av relevante tilbud som ikke er medlemmer av
organisasjonen.
• Fylkesleddene jevnlig kontakter Ungdom og Fritid sentralt, og kontinuerlig sender oppdatert
informasjon om fylket til sentralleddet.
• Fylkesleddene sender inn årsrapporter og regnskap til sentralleddet, Landstinget og
Stormøtet.
• Fylkesleddene skal jobbe for å involvere fritidsklubbene og ungdomskulturhusene og
klubbstyrene i det ungdomspolitiske arbeidet lokalt.
• Fylkesstyrene består av ungdom og voksne hvorav minimum 50% er ungdom.
• Fylkesstyret skal sørge for god opplæring av alle som innehar verv i fylkesleddene.
• Fylkesstyrene skal praktisere god ungdomsmedvirkning for å fungere optimalt.
• Fylkesstyrene skal ta del i styring av organisasjonen ved å stille aktive kandidater til
sentralstyret, og delegater til Landsting.
• Fylkesleddene komme med politiske innspill og dialog.
• Fylkesstyrene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids overordnede strategi og
styringsdokumenter.

3.

Holdninger til rusmidler

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• All samhandling i organisasjonen der ungdom deltar er rusfri.
Ungdom og Fritid forventer at:
• De som representerer organisasjonen skal fremme fritidsklubbene og ungdomskulturhusene
som rusfrie tilbud. Denne holdningen skal prege alle ledd i organisasjonen.
• Alle har et ansvar for at felles møteplasser skal være røykfrie.
• De som innehar verv eller som representerer organisasjonen skal fremstå som gode
rollemodeller.
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4.

Kurs og kompetanse

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal jobbe kunnskapsbasert, og skal tilby ressurser med tydelig faglig
forankring.
• Kurs og foredragsvirksomheten skal være kunnskapsbasert.
• Ungdom og Fritid skal tilby fritidsklubbene og ungdomskulturhusene i fylkene motiverende,
engasjerende og kompetansegivende kurs og foredrag.
• Ungdom og Fritid skal ha fokus på kurs for ungdom.
• Ungdom og Fritid skal tilby en kursportefølje som kan tilpasses det lokale behov.
• Ungdom og Fritid kontinuerlig skal evaluere og utvikle sine kursmoduler.
• Ungdom og Fritid skal ha en kursledergruppe bestående av personer med god kjennskap til
organisasjonen, og til de ungdomspolitiske og ungdomsfaglige områdene.
• Ungdom og Fritid skal ha et ungdomsfaglig og ungdomspolitisk utgangspunkt i sine kurs og
foredrag.
• Ungdom og Fritid skal tilstrebe seg å utnytte kursoppdrag og andre besøk til å styrke og
støtte fylkesledd, fritidsklubber og ungdomskulturhus i deres engasjement.
• Ungdom og Fritid skal fremme god nasjonal og internasjonal forskning på ungdomsarbeid.
Deltakelse i det europeiske forskernettverket skal videreføres og andre tiltak som forsker på
vår sektor skal støttes.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesleddene aktivt deltar i forarbeid og rekruttering til kursene Ungdom og Fritid
arrangerer.
• Fylkesleddene benytter seg av innholdet i de avholdte kursene i etterkant av kursene.
• Fylkesleddene som har fått kursing skal komme med innspill til videreutvikling av Ungdom og
Fritid sine kursmoduler.

5.

Nasjonale møteplasser

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritids Landsting arrangeres på våren i oddetallsår. Fylkesleddene sender
delegater som er med og vedtar de politiske prioriteringer for den kommende perioden.
• Ungdom og Fritid skal arrangere Landskonferanse for ungdomsarbeidere i klubbsektoren.
Konferansen skal sette ungdomsfaglige og –politiske saker på dagsorden.
• Ungdom og Fritid skal oppfordre og støtte opp om konferanser som fylkene ønsker å
arrangere.
• Ungdom og Fritid skal etterstrebe å arrangere nasjonale og regionale møteplasser for
ungdom, spesielt dersom ungdom ønsker det.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesleddene i forkant av konferansene setter seg inn de problemstillingene/temaene som
skal diskuteres.
• Fylkesleddene kontinuerlig kommer med forslag til hva som kan være fokus på de ulike
konferansene.
• Fylkesleddene videreformidler og bruker den kompetansen de har tilegnet seg på
konferansene til de ulike fritidsklubbene og ungdomskulturhusene i fylket.
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6.

Lokal bistand

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal bistå fritidsklubbene og ungdomskulturhusene med råd og veiledning
ved eventuelle organisatoriske eller andre relevante problemstillinger. Medlemmene kan
ikke forvente at Ungdom og Fritid går direkte inn i lokale saker.
• Informasjonsmateriell fra organisasjonen er oppdatert og tilgjengelig.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fritidsklubbene og ungdomskulturhusene skal bidra til å realisere Ungdom og Fritids
overordnede strategi og styringsdokumenter.
• Fritidsklubbene og ungdomskulturhusene informerer om og framsnakker Ungdom og Fritid
og tilgjengeliggjør informasjonsmateriell.
• Fritidsklubbene og ungdomskulturhusene har jevnlig kontakt med sitt fylke og orienterer seg
om dets arbeid.

7.

Informasjon

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid til enhver tid informerer fylkesleddene om det politiske arbeidet
organisasjonen utfører.
• Sentrale tillitsvalgte skal formidle den politiske situasjonen i sine lokale fylker, og gi innspill til
sentralstyret om lokale forhold.
• Ungdom og Fritid skal sende ut nyhetsbrev hver måned.
• Ungdom og Fritid skal ha en oppdatert hjemmeside, og Ungdom og Fritids app skal være
oppdatert med relevant innhold.
• I tilfeller der Ungdom og Fritid sentralt drar på besøk til fylkesstyrer og medlemstilbud skal
det gis en presentasjon av organisasjonen og aktuelle saker det jobbes med.
• Gjennom fylkestyret kan medlemstilbudene forvente at det gis grunnleggende informasjon
om Ungdom og Fritid.
• Ungdom og Fritid skal støtte fylkesleddene slik at de blir i stand til å informere om Ungdom
og Fritid og det arbeidet Ungdom og Fritid utfører.
• Ungdom og Fritid skal tidlig sende ut informasjon om aktuelle saker, som for eksempel kurs,
konferanser, politiske temaer o.l.
• Ungdom og Fritid skal være ute i god tid med informasjon om kampanjer, og ha fokus på å
skape lokalt eierskap på nasjonale kampanjer.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fritidsklubbene, ungdomskulturhusene og fylkesleddene informerer om Ungdom og Fritid sin
politikk og arbeid.
• De lokale fritidsklubbene, ungdomskulturhusene og fylkesleddene deler ut Ungdom og Fritid
sitt informasjonsmateriell til medlemmer og besøkende i fritidsklubbene og
ungdomskulturhusene.
• Fylkesleddene gir Ungdom og Fritid tilbakemeldinger på hvilke informasjonsmateriell fra
Ungdom og Fritid de føler behov for, og hva de synes om det eksisterende materiellet.
• Ungdom og Fritid forventer at fylkesstyrene innhenter tilbakemeldinger på hvilket
informasjonsmateriell medlemstilbudene i fylkesleddene har behov for. Fylkesstyrene
innhenter også tilbakemeldinger om hvordan informasjonsmateriellet fungerer
• Fylkesleddene har Ungdom og Fritid-saker som en post på saklisten for fylkesmøter når dette
er hensiktsmessig. Ungdom og Fritid forventer at fylkesleddene diskuterer saker som er
oversendt til dem fra organisasjonens sentrale ledd.
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8.

Media

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal sette ungdomspolitikk og ungdomsfaglige saker på dagsorden i media.
• Ungdom og Fritid skal ha og vedlikeholde et nettverk av kontakter i media.
• Ungdom og Fritid skal skrive kronikker, kommentarer og lignende til nasjonale og lokale
medier
• Ungdom og Fritid sentralt skal hjelpe fylkesleddene i sitt mediearbeid.
• Organisasjonen skal ha et bevisst forhold til motsvar og uttalelser i media.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesleddene skal sette nasjonale problemstillinger på dagsorden i lokale og regionale
medier. Medlemstilbudene og fylkesleddene bør informere om lokal aktivitet gjennom
sosiale medier.

9.

Sosiale medier

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal holde sosiale medier oppdatert med aktuell informasjon.
• Ungdom og Fritid skal også bruke sine plattformer på Facebook, Twitter, Instagram og
SnapChat til å kommentere saker som er viktige for organisasjonen på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå.
• Sosiale medier skal brukes til å vise bredden av ungdomstilbud rundt om i Norge.
• Ungdom og Fritid skal ha et bevisst forhold til informasjonen som legges ut i sosiale medier,
og at organisasjonen forholder seg til personvernloven.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesleddene skal dele aktuell informasjon til medlemstilbudene i de ulike fylkene gjennom
sosiale medier.
• Fylkesstyrene skal oppfordre medlemstilbudene i de ulike fylkene til å holde sine sosiale
medier oppdatert.
• Medlemstilbudene bør sammen med ungdommen bruke sosiale medier til å vise aktiviteter i
deres lokalsamfunn.
• Fylkesleddene og medlemstilbudene skal følge regler for personvern på sosiale medier.

10.

Representasjon og påvirkning

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal ha både ungdommer og voksne til å representere organisasjonen på
alle nivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Det skal etterstrebes å finne personer med riktig kvalifikasjoner for de ulike
representasjonene.
• Ungdom og Fritid skal gi opplæring og oppfølging av personer som skal representere Ungdom
og Fritid.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Alle fritidsklubbene, ungdomskulturhusene og fylkesleddene skal, ved synliggjøring og
profilering, tydelig vise sin tilknytning til Ungdom og Fritid.
• Tilknytningen til Ungdom og Fritid tydelig framgår i påvirknings- og representasjonsarbeidet
som utføres, uavhengig av hvem i organisasjonen som utfører dette.

147

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

•
•
•

11.

Fylkesstyrene, i samarbeid med valgkomitéen, bør nominere aktuelle kandidater til sentrale
tillitsverv i Ungdom og Fritid.
I tilfeller man har representert Ungdom og Fritid utad skal man gi en rapport til sekretariatet
eller sentralstyret.
Tillitsvalgte og ansatte som, i kraft av sin rolle i Ungdom og Fritid, har verv i andre
organisasjoner skal trekke seg fra eventuelle verv dersom de fratrer sin rolle i Ungdom og
Fritid.

Samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal, der det er hensiktsmessig, samarbeide med organisasjoner innenfor
samme arbeidsfelt, nasjonalt og internasjonalt.
• Ungdom og Fritid skal være en viktig samarbeidspartner for Barne- likestillings, og inkluderingsdepartementet (BLD) og Bufdir.
• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater for å
profilere saker som styrker og beriker organisasjonen.
• Ungdom og Fritid skal jobbe systematisk for profilering av organisasjonen i møte med
politiske partier, aktuelle offentlige instanser og andre aktører.
• Ungdom og Fritid skal til enhver tid svare på henvendelser og vurdere muligheter for nytt
eller utvidet samarbeid med ulike partnere.
• Ungdom og Fritid skal påse at alle nasjonale og internasjonale samarbeid kommer
fylkesleddene og medlemstilbudene til gode.
• Ungdom og Fritid skal opprette og holde kontakt med arbeidslivets aktører og
organisasjoner.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesleddene søker å samarbeide med Ungdom og Fritid sine samarbeidspartnere på
regionalt og lokalt nivå.
• Fylkes- og lokalledd fremmer forslag om viktige og nyttige samarbeidspartnere som kan
styrke og berike organisasjonen.
• Fylkes- og lokalledd holder seg orientert om de nasjonale og internasjonale mulighetene som
tilbys av organisasjonen.

12.

Internasjonalt arbeid

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal, gjennom sitt internasjonale arbeid, drive erfaringsutveksling og
kompetanseheving på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
• Ungdom og Fritid skal samarbeide med andre nordiske og europeiske land, og drive
internasjonal nettverksbygging.
• Ungdom og Fritid skal jobbe for at ungdom får økt medbestemmelse i internasjonale
organisasjoner.
• Ungdom og Fritid skal styrke fylkesleddene og medlemmenes evne til å la ungdommer delta i
internasjonale prosjekter og nettverk. Dette skal gjøres gjennom å opprettholde deltakelse i
European Research Network (ERN), European Confederation of Youth Clubs (ECYC) og
Professional Open Youth Work in Europe (POYWE).
• Ungdom og Fritid skal jobbe aktivt for at fylkesleddene og medlemstilbudene skal kjenne til
organisasjonens internasjonale arbeid, og hvilke muligheter som finnes der, slik at de selv
kan gjennomføre internasjonale prosjekter eller samarbeid.
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Ungdom og Fritid skal drive målrettet informasjonsarbeid rundt organisasjonens
internasjonale arbeid, og påse at dette gjøres tilgjengelig og implementeres hos våre
medlemmer og i det nasjonale arbeidet til organisasjonen.
Ungdom og Fritid skal være representert i Nasjonalt utvalg – et rådgivende organ for de EUfinansierte programmene.

Ungdom og Fritid forventer at:
• Fylkesleddene og medlemstilbudene gjør seg kjent med organisasjonens internasjonale
arbeid.
• Fylkesleddene bistår med å rekruttere deltagere og delegater fra medlemstilbudene til
internasjonale prosjekter som representanter for Ungdom og Fritid.

13.

Tilskuddsordninger

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Ungdom og Fritid skal administrere tildeling av midler.
• Fordeling av midler skal skje i henhold til utarbeidede retningslinjer og tidsfrister, og i
henhold til de ulike ordningenes formål.
• Ungdom og Fritids hovedprinsipp i fordelingen er at flest mulig medlemstilbud skal søke, og
at de skal dele på godene slik at flest mulig får innvilget en søknad i løpet av tildelingsåret.
• Ungdom og Fritid skal aktivt følge opp medlemmer som ikke søker midler.
Ungdom og Fritid forventer at:
• Tiltakene det søkes midler til er initiert av ungdom.
• Fylkesstyrene bistår med å oppfordre medlemstilbud til å søke.
• Medlemmene følger retningslinjene for bruk av fordelte midler.
• Medlemmene avgir rapport etter prosjektet er gjennomført.

14.

Kontakt innad i Ungdom og Fritid

Medlemmer i Ungdom og Fritid kan forvente at:
• Det skal etableres gode og moderne kommunikasjonskanaler mellom sentrale og fylkesledd i
organisasjonen.
• Ungdom og Fritid skal tilgjengeliggjøre kontaktinformasjon og ha gode kanaler for
informasjonsflyt i organisasjonen.
Ungdom og Fritid forventer at:
•

Fylkesstyret skal holde sekretariatet oppdatert om kontaktinformasjon hos sentrale personer
i fylket.
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Ungdom og Fritid
Postboks 9024 Grønland
0133 Oslo
Besøksadresse:
Grønland 10
0188 Oslo
Tlf: 22057700 / 48315280
post@ungdomogfritid.no
ungdomogfritid.no

