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Dette dokumentet inneholder: 

A. Valg av ordstyrere og referenter 

B. Godkjenning av deltakere og delegatfordeling 

C. Godkjenning av innkalling 

D. Godkjenning av dagsorden 

E. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 

F. Godkjenning av forretningsorden  

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

på og stemmes over for å sikre at demokratiet bestemmer.  



A. Valg av ordstyrere og referenter 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Ordstyrer: Andrè Ruud, Generalsekretær 
Referent: Ada Menne, Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig 

Landsstyret vedtar: 

 

 

B. Godkjenning av deltakerliste og delegatfordeling 
 

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

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

stemmerett på egen beretning og regnskap). 

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

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

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

landsstyret i henhold til forretningsorden. 

Landsstyret vedtar: 

 

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

en ungdom eller voksen som representerer et fylke. 

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

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

at møtet går riktig for seg.  

 

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

at alle forslag og vedtak blir skrevet riktig.  

 

Vedtak er det som blir bestemt på møtet. 



C. Godkjenning av innkalling 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Innkallingen for Landsstyremøtet 1.-3. april 2022 godkjennes. 
 
Bakgrunn 
I henhold til lovene skal Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. Første «hold av datoen» ble 
sendt per e-post 8. februar 2022 til sentralstyremedlemmer og fylkesstyreledere. Innkallingen ble 
sendt per e-post 2. mars 2022 til sentralstyremedlemmer og fylkestyremedlemmer. Landsstyremøtet 
er dermed innkalt innen fristen satt i lovene.  
 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 
D. Godkjenning av saksliste og dagsorden 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
Sakslisten for Landsstyremøtet 1.-3. april 2022 godkjennes. 
 
Bakgrunn 
Bare de sakene som står på sakslisten kan behandles på Landsstyremøtet. Under punktet uttalelser, 
kan deltakerne komme med forslag under behandlingen av sakslisten.  
  

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

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

sakene før møtet. 

 

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

punkt på dagsordenen. 

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



SAKSLISTE LANDSSTYREMØTET 1.-3. APRIL 2022 
 

22-1-1 Konstituering 

22-1-2 Årsberetning 2021 

22-1-3 Valgkomiteens beretning 2021 

22-1-4 Kontrollkomiteens beretning 2021 

22-1-5 Nye uttalelser 

22-1-6 Revidert regnskap 

22-1-7 Suppleringsvalg 

22-1-8 Innkomne saker 

Landsstyret vedtar: 

 

 

Forslag til dagsorden Landsstyremøtet 1.-3. april 2022: 

Fredag 1. april 

16:00 18:00 Ankomst / innsjekk 

17:30 18:00 Servering enkel Håndmat 

18:00 20:00 Parallelle møter: Sentralstyremøte (Sentralstyret) 

18:00 18:45 Parallelle møter: Teambuilding (Fylkesstyrer) 

18:45 19:00 Parallelle møter: Frifond-opplæring (Fylkesstyrer) 

19:00 20:00 Parallelle møter: Litt om styrearbeid (Fylkesstyrer) 

20:00 20:30 Pause / Egentid 

20:30 21:30 Middag 

 

Lørdag 2. april 

09:30   Oppstart 

09:30 09:45 Ice Breaker 

09:45 11:15 Parallelle møter: Sentralstyremøte 

09:45 11:15 Workshop 

11:15 11:30 PAUSE 

11:30 11:45 Energizer 

11:45 12:45 
Innspillsrunde fra fylkesstyrene 
Hva trenger fylkesstyrene fra sekretariat og sentralstyre for å fungere best mulig? 

12:45 13:00 Opplæring / møteregler 

13:00 14:00 LUNSJ 

14:00   Landsstyremøtet starter 

14:00 14:15 Energizer 

14:15 14:45 SAK 22-1-1 Konstituering 

14:45 15:15 SAK 22-1-2 Årsberetning 2021 

15:15 15:30 PAUSE 

15:30 16:00 
SAK 22-1-3 Valgkomiteens beretning 2021 
SAK 22-1-4 Kontrollkomiteens beretning 2021 

16:00 16:30 
Status strategisk plan 
Status ungdomskampanje 



16:30 17:00 Nettverking på egenhånd / egentid 

17:00 18:00 PAUSE 

18:00 20:00 Oppmøte i lobbyen for Klubbesøk Skjetten fritidssenter - Jolly + Demokratigruppe 

20:30 21:30 Middag 

 

Søndag 3. april 

09:30   Oppstart 

09:30 09:45 Ice Breaker 

09:45 10:15 SAK 22-1-5 Nye uttalelser 

10:15 10:45 SAK 22-1-6 Revidert regnskap 

10:45 11:00 PAUSE 

11:00 11:05 Energizer 

11:05 12:00 Workshop 

12:00 12:30 SAK 22-1-7 Suppleringsvalg 

13:00 14:00 LUNSJ 

14:00 14:30 SAK 22-1-8 Innkomne saker 

14:30 15:00 Avslutning og evaluering 

 

Landsstyret vedtar: 

 

 

E. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps 

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

Landsstyret vedtar: 

 

 

  

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

Tellekorps har ansvar for avstemning ved valg. 



F. Godkjenning av forretningsorden 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Forretningsorden for Landsstyremøtet 1.-3. april 2022 godkjennes. 
 
 

Forretningsorden  

1. Åpne møter, lukking av møter 

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

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

plenumsmøter for:  

• Pressen, og/eller  

• Gjester, og/eller  

• Observatører  

 

2. Deltakernes rettigheter på Landsstyremøte  

2.1 Full tale-, forslags- og stemmerett har:  

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

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

2.2 Møte-, tale- og forslagsrett har:  

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

• Møterett til observatører fra fylkesleddene  

2.3 Møteplikt og tale- og forslagsrett har:  

• Generalsekretær og en ansattrepresentant 

2.4 Gjester og observatører:  

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

gjester/delegater 

 

3. Taletid 

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

4. Avstemninger  

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

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

hvilke rettigheter. 



Reglene om avstemninger følger lovenes §10.  

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

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

anledning til å levere forslag til møteleder.  

Avstemninger skjer digitalt. 

Generelle merknader til avstemningene:  

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

under behandling i øyeblikket, altså ikke andre saker.  

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

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

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

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

Landsstyret vedtar: 
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22-1-2 Årsberetning 2021 
Landsstyret 

 
 
 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Årsberetningen for 2021 godkjennes. 
 
Bakgrunn 

Landsstyret skal, ifølge lovene, vedta beretninger mellom Landsmøte. Hvert år lager Ungdom og 

Fritid en årsberetning som skal være en klar, poengtert og kortfattet presentasjon av organisasjonens 

siste års drift, prosjekter og økonomi. Årsberetningen for 2021 vil følge samme mal som tidligere år.  

Se her for mer om krav til årsberetning: KPMG   

 
 
Årsberetning 2021 ligger vedlagt. 
 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

 Årsberetningen forteller om hva organisasjonen vår har gjort det siste året.  

https://verdtavite.kpmg.no/krav-til-innhold-i-aarsberetningen/?s
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Om Ungdom og Fritid 
 
Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus (UoF), er en demokratisk 
barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte, og frivillige i kommunalt støttede 
fritidsklubber, ungdomshus, og lignende åpne møteplasser. Demokrati, medvirkning, og 
samarbeid står sentralt, og organisasjonen skal bidra til at barn og unge kan utvikle 
egenaktivitet, samt dyrke personlige interesser og kulturuttrykk.  
 
Organisasjonen representerer over 650 medlemmer i hele landet, og har en jevn vekst av 
medlemmer. Dette gjør UoF til en organisasjon med stort potensiale for kompetansebygging og 
politisk slagkraft. Ungdom og Fritid har et gjennomgående fokus på ungdomssatsing, og arbeider 
for å løfte ungdomsdeltakelse og ungdommens egne stemmer – lokalt, regionalt, og nasjonalt.  
 
De åpne møteplassene er sentrale kulturaktører for barn og unge i lokalsamfunnet. Samtidig er 
fritidsklubbene viktige arenaer for utvikling av sosiale ferdigheter, samt for forebygging av 
utenforskap, ensomhet, og sosial ulikhet.  
 
Ungdom og Fritid tar utgangspunkt i at barn og unge selv vet hva som er viktig for barn og unge, 
og organisasjonen skal bidra til å styrke miljøer som vektlegger at ungdom får kunnskap, 
motivasjon og kapasitet til å være unge samfunnsborgere. Gjennom medvirkning skal barn og 
ungdom ha reell innflytelse over drift og innhold i tilbudet.  
 
I organisasjonens strategiske plan for 2021-2023 løftes det frem fire strategiske hovedsatsinger: 
Deltakelse, innovasjon, kompetanse og engasjement. Hovedsatsingene skal bidra til å sikre at 
ungdom får oppleve relevante og trygge fritidsklubber der medvirkning gir økt kompetanse, 
engasjement og tilhørighet til nærmiljøet. 
  
 

Organisatorisk struktur  
 
Våre medlemmer og lokallag er fritidsklubber, ungdomshus, og andre åpne møteplasser for 
ungdom. Ungdom og Fritid har kollektivt medlemskap som betyr at både ungdom, ansatte og 
frivillige tilknyttet klubben er medlem hos oss. Vi er en demokratisk organisasjon med egne 
fylkeslag i alle landets elleve fylker. Dette innebærer at det er rundt 100 tillitsvalgte i Ungdom og 
Fritids fylkesledd og at organisasjonen er godt representert rundt om i landet. Det er ca 125 
tillitsvalgte totalt. UoFs høyeste organ er Landsmøtet, som avholdes annethvert år. Her møtes 
delegater fra fylkesleddene, sentralstyret og komiteer for å bestemme veien fremover. På 
Landsmøtet vedtas organisasjonens regnskap, budsjett, strategisk plan og politiske dokumenter. 
I tillegg blir det valgt sentralstyre og komiteer for neste toårsperiode. Mellom Landsmøtene er 
det sentralstyret som styrer organisasjonen. Sentralstyret, som er valgt inn fra medlemsklubber 
over hele landet, består av halvparten ungdom og halvparten voksne. Ungdom er valgt inn i alle 
styrende organer, i tråd med vårt sterke fokus på ungdomsmedvirkning. Neste Landsmøte er i 
2023. 
 
 

Oversikt over Ungdom og Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte  
 

Sentralstyret 2021-2023 

Trine Ottosen - Leder (voksen) 
Tommy Wisth - Nestleder (voksen) 
Emil Johan Stenhaug - Nestleder (ungdom) 
Marius Thoresen - Medlem (voksen)  



5 
 

Heine Knutsen - Medlem (voksen) 

Leah Henriette Rafoss - Medlem (voksen) 

Oscar Lone Olsen - Medlem (ungdom) 
Karina Kapelrud - Medlem (ungdom) 
Sol Angelica Berg Stavnes - Medlem (ungdom) 

Emmeli Heieren Hedvald - Vara (voksen) 
Hilde Woxen - Vara (voksen) 
Sander Forselv Bore - Vara (ungdom) 
Dilara Kara - Vara (ungdom) 
 

Kontrollkomité 
Kenneth Laugaland - Leder (voksen) 
Knut Remi Heimvik - Medlem (voksen) 
Anne Marie Lund - Medlem (voksen) 
Bjørnar Grande - Medlem (voksen) 
Annenth Vijayaindra - Medlem (ungdom) 
 

Valgkomité  

Trine Walleraunet - Leder (voksen) 

Kristoffer L. Mathisen - Medlem (voksen) 
Christian Lund - Medlem (voksen) 
Tom Andreas Kristensen - Medlem (voksen) 

Hanna Huseklepp - Medlem (ungdom) 
 

Sekretariat 
André Ruud - Generalsekretær (100 %) 
Marit Bredesen - Senior kulturkonsulent (100 %) 
Henriette Bendiksen - Kommunikasjonskonsulent (100 %) til 15.09.2021  
Adrian Salihu - Kommunikasjonskonsulent (100 %, vikar) fra 01.09.2021 
Henriette Øyan - Organisasjonskonsulent (100 %) til 01.08.2021, Teamleder prosjekt og utvikling fra 
02.08.2021 
Amund Røhr Heggelund - Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (100 %) til 07.05.2021 

Thea Juell - Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (100 %) fra 26.08.2021 
Ada E. Menne - Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (100 %, vikar) fra 01.12.2021 

Linn Ersland - Administrasjonskonsulent (100 %) til 25.04.2021 
Sara Belkilani - Organisasjonssekretær (100 %) til 01.03.2021, administrasjonssekretær (100 %) fra 

30.04.2021 til 31.12.2021 
Marianne Kjærstad - Administrasjonssekretær (100 %, vikar) fra 09.08.2021 
Hanna Huseklepp - Administrasjons- og organisasjonssekretær (40 %) til 31.12.2021 

Ismael Odin Årthun - Konsulent (100 %) fra 25.10.21 
Linn Hattvang - Kurskoordinator ungdomsledelse (100 %)  
Morten Fredriksen - Fylkeskoordinator (100 %) til 31.08.2021, Organisasjonskonsulent (100 %) fra 

01.09.2021 
Ingvild Christensen - Konsulent internasjonalt arbeid (100 %) fra 14.07.2021 

José Espinoza - Renholder (10 %) 

 

Sentralstyret 

Sentralstyret har hatt syv styremøter i løpet av året; to digitale, ett hybrid og fire fysiske. I tillegg 
ble det avholdt et kort ekstraordinært styremøte digitalt. Totalt 126 saker ble behandlet i 2021. 
Også dette året har tillitsvalgtarbeidet vært noe preget at pandemien, men styret har allikevel 
hatt høy aktivitet og siste halvår var det igjen mulig å møtes fysisk. De fikk besøkt fritidsklubber 
i Drammen og på Kongsberg. Styremedlemmene har også deltatt i oppfølging av fylkesleddene, 
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på Landskonferansen, i ansettelsesprosesser, nettverk, politiske og faglige møter, og i verv i 
andre organisasjoner, utvalg og prosjektgrupper. 
 
Fordelingsutvalget 
Fordelingsutvalget består av ungdomsrepresentantene i sentralstyret. De har ansvar for 
saksbehandling av UoFs frifondsmidler innenfor kategoriene “Prosjekt” og “Samarbeid”. UoF har 
som prinsipp at ungdom skal være tett innvolvert når det søkes om midler til 
ungdomsprosjekter i våre medlemsklubber. Det er derfor viktig at ungdom er delaktige i 
saksbehandlingen. Fordelingsutvalget hadde møter i perioden det deles ut Frifond, fra mars til 
desember. Det var ekstra møtevirksomhet på tampen av året på grunn av en ekstrarunde i 
Frifond. Normalt legges fordelingstutvalgsmøtene til organisasjonens styremøter, men under 
koronapandemien har det i tillegg vært digitale møter.  

 
Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og de to nestlederne. Etter mandat fra 
sentralstyret fungerer AU som beslutningsorgan når saker må avgjøres mellom styremøtene. I 
2021 har utvalget hatt hyppige møter, de fleste digitalt på Teams. De fysiske møtene har vært i 
forbindelse med styremøter og ansettelser.  
 
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 2009-2020 i KOSTRA 

2009 611 732 

2010 606 735 

2011 595 733 

2012 608 724 

2013 618 702 

2014 611 681 

2015 606 662 

2016 612 656 

2017 616 648 

2018 625 674 

2019 643 667 

2020 655 625 

2021 677 n/a 
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Majoriteten av medlemmene våre er kommunalt drevne fritidsklubber og ungdomshus, selv om 
vi ser en økende interesse fra fritidstilbud drevet av andre aktører- særlig frivillige 
organisasjoner. Det er en forutsetning at våre medlemmer får kommunal støtte. Selv om vi ser en 
tendens til nedgang i antall nasjonale fritidstiltak registrert i KOSTRA, der nedgangen fra 2010 
til 2020 er på 110 færre fritidstiltak på 10 år, er det gledelig at medlemsmassen vår har økt i 
perioden. I 2021, et år fortsatt preget av Covid-19 og avlyste aktiviteter, hadde vi en økning på 
22 medlemmer. Vi er også veldig fornøyde med den jevne medlemsøkningen de siste fem årene.  
 
 

Fylkesledd 
 
Ungdom og Fritid er nå ferdig med etableringen av fylkesleddene. Med den nye strukturen i 
organisasjonen sikrer vi at alle regioner er representert, vi får flere lokale ambasadører og får 
bedre innsikt i trender og tendenser i feltet. Vi har mobilisert frivillige fra fritidsklubber og 
ungdomshus i alle fylker der de igjen har valgt og etablert hvert sitt fylkesstyre, bestående av 
minimum 5 personer. Alle fylkesstyrene har en representasjon med halvparten ungdom i styret. 
Fylkesleddet inngår som et demokratisk ledd som tilfører organisasjonen ca 100 nye tillitsvalgte. 
Se oversikt her: ungdomogfritid.no/fylkesledd/ 
 
Det er ansatt en egen dedikert ressurs, finansiert gjennom økt medlemskontingent, som skal 
holde i dette arbeidet fra sentralt hold. Målsettingen med arbeidet er å styrke demokratiet og de 
unges mulighet for reell og regional medvirkning i prosesser og temaer som angår de.  
 
Fylkeslagene gir klubbene styrken av å stå sammen – noe som er verdifullt enten man skal bygge 
nettverk, dele erfaringer på tvers av kommunegrenser, søke fylkesmidler, uttale seg politisk i 
regionale saker eller arrangere kurs for å heve kompetanse. 
 
I 2021 ble det avholdt fylkesårsmøter i alle 11 fylker. Møtene ble avholdt digitalt, grunnet 
pandemi.  
   
Fylkeslagene er:  

Ungdom og Fritid Innlandet 

Ungdom og Fritid Møre og Romsdal 

Ungdom og Fritid Nordland 

Ungdom og Fritid Oslo 

Ungdom og Fritid Rogaland 
Ungdom og Fritid Troms og Finnmark 

Ungdom og Fritid Agder 

Ungdom og Fritid Trøndelag 

Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark 

Ungdom og Fritid Vestland 

Ungdom og Fritid Viken 

 

Pandemioppfølging 

 
2021 ble enda et krevende år for fritidsklubber og ungdomshus med tidvis stengte dører og 
restriksjoner. Under koronapandemien har Ungdom og Fritid fungert som et ressurssenter for 
ungdomsarbeidere og for våre medlemmer. Vi har kontinuerlig sørget for at gjeldende nasjonale 
smitteverntiltak har vært tilgjengelige for våre medlemmer på vårt nettsted. Under den første 
nedstengningen i 2020 brukte vi tid og ressurser på å samle inn erfaringer fra ulike klubber over 

https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/fylkesledd/
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hele landet som vi delte med resten av feltet. På nettsiden vår har vi samlet eksempler på ulike 
tilpasninger klubber har gjort og kan gjøre for å nå ungdommen. Eksempler inkluderer digitale 
fritidsklubber, oppsøkende arbeid og chattetjenester. Samtidig har vi hele tiden vært tydelige på 
at dette ikke utgjør en “ny normal”. Grunnsteinen i ungdomsarbeid er og blir relasjonsbygging i 
møtene mellom mennesker.  
 
Gjennom pandemien har vi vært i dialog med samarbeidspartnere, departementer og 

direktorater for å sette fokus på de negative konsekvensene ved nedstegning av fritidsklubber 

og ungdomshus, men også for å sette behovet disse klubbene har for gjenreisningsmidler på 

agendaen.  

 

 

Aktiviteter 

 

UoF har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2021, til tross for koronapandemien. Noen aktiviteter har 

blitt avlyst, men de fleste aktivitetene har gått som planlagt – med en digital innpakning. Egne 

sentrale arrangementer er Landsmøtet hvert andre år, og vår årlige Landskonferanse for 

ungdomsarbeidere. 

 

Vi har i perioden gjort en rekke prioriteringer for å kunne ha god medlemsoppfølging ved å gi 

faglig påfyll opp mot situasjonen og skape rom for erfaringsutveksling. Vi har lagt inn eksempler 

på digitale aktiviteter i en egen ressurside for klubbene i koronaperioden og oppdatert nasjonal 

smittevernveileder for fritidsklubbene. 

  

Landsmøtet 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, hvor våre styringsdokumenter vedtas for 

perioden. På Landsmøte velges også sentralt tillitsvalgte i organisasjonen. Landsmøte 2021 ble 

gjennomført 17.-18. april, og var Ungdom og Fritids første Landsmøte med delegater fra de 

nyopprettede fylkesleddene. Det deltok 91 personer totalt, hvor halvparten av deltakerne var 

ungdom. På bakgrunn av restriksjoner på tidspunktet gjennomførte vi en hybridløsning av 

Landsmøtet der sekretariatet og sentralstyret satt fysisk samlet på Scandic Hamar og sørget for 

teknisk løsning på digitale flater. Delegatene fra fylkene deltok digitalt. Der det lot seg gjøre 

samlet delegatene seg fysisk i sitt fylke og deltok samlet på Zoom. Det var ekstra fokus på å 

ivareta ungdommene som deltok og vi sørget for å sende ut “survival kits” i form av snacks og 

godteri, samt hadde mange sosiale aktiviteter og pauser for å forhindre digital tretthet. Det ble 

benyttet flere ulike digtale verktøy for å stimulere til aktiv deltakelse gjennom dagene. 

 

Ungdom og Fritid vedtok følgende visjon på Landsmøtet: 
“Alle barn og unge skal oppleve en relevant og trygg fritidsklubb, der medvirkning gir økt 

kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet.” 
 
Det ble vedtatt en ny strategisk plan for 2021 -2023. Den nye planen inneholder både strategiske 

og politiske mål, og er delt inn i fire satsingsområder; deltakelse, innovasjon, kompetanse og 

engasjement. 

 

For første gang vedtok også ungdommene på landsmøtet et eget tema som de ønsker at 

organisasjonen skal belyse ekstra i perioden. Temaet ungdommene valgte var: Ungdoms psykiske 

og mentale helse. Ungdom og Fritid skal derfor legge særlig vekt på dette temaet inn i 

kommunikasjonsarbeid, prosjekter og samarbeid. 

 

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/ressurser-ved-stengte-klubber/
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Landsstyremøte 

I oktober 2021 ble UoFs første landsstyremøte avholdt. Møtet ble avholdt digitalt, med 

representanter fra sentralstyret og fylkeslagene. Hensikten med å etablere dette møtet er å 

behandle saker mellom Landsmøtene, i en noe mindre skala. 

 

 

Av andre aktiviteter i 2021 vil vi trekke frem: 
 

Arendalsuka  
På grunn av usikkerheten rundt Covid-19 og gjennomføring av Arendalsuka, valgte UoF en 
mindre ambisiøs plan enn det som var planlagt i 2020. Sammen med Kulturdepartementet og 
deltakerne i Møteplass datakultur lanserte vi veilederen “Møteplasser for dataspill og 
datakultur” under Arendaluka. Det ble også avholdt en rekke møter med politikere og 
samarbeidspartnere. Et av møtene var med Arendal kommune og UKM om videre samarbeid om 
Arendalsuka 2022. Dette er fulgt opp med møter med Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken 
med mål om en større deltakelse neste år.  
 

Nordic E-sport United 

Ungdom og Fritid samarbeidet med UKM om å arrangere et nordisk e-sport event for ungdom. 
Det ble avholdt turneringer for ungdom 13-25 år i tre ulike spill. Dato for samlingen var 4.-5. 
juni. Våre nordiske partnere er Island (Samfés) og Danmark (Ungdomsringen).  
 

Ungdom og Fritids pris 

Ungdom og Fritids priser ble delt ut under Landskonferansen på Hamar. Prisene er en 
utmerkelse til medlemmene våre som har utmerket seg spesielt i løpet av det siste året. 
Vinnerne av prisene får 10.000,- for å bruke til et valgfritt formål. Juryen bestod av 3 
medlemmer fra arbeidsutvalget i sentralstyret . Årets fritidsklubb/ungdomshus tildeles den 
kandidaten som har utmerket seg mest i 2021 med det sammensatte tilbudet for ungdommene. 
Årets vinner ble Ammerudklubben fra Grorud i Oslo og nominasjonen kom fra ungdomsrådet i 
bydel Grorud. Årets prosjekt ble utdelt til fritidsklubben Smuget fra Herøy i Møre og Romsdal og 
deres prosjekt UFO, som ble iverksatt etter at Ungdata-rapportene slo fast at ungdommen savnet 
et godt nok tilbud i kommunen. Prosjektet har i løpet av 2021 blitt en så stor suksess at Herøy 
kommune og fritidsklubben Smuget vant denne kategorien. I den siste kategorien, årets 
ungdomsmedvirkere var det Ukis fra Sola i Rogaland som stakk av med prisen.  
 
Æresprisen deles hvert år ut til en organisasjon, person eller noen som har utmerket seg spesielt 
ved å fremme vårt felt gjennom det siste året. Et av kriteriene er at vinneren skal ha utmerket 
seg bredt og på et nasjonalt plan, hvor deres arbeid kan ses i sammenheng med det arbeidet som 
både gjøres lokalt på klubbene, men er også av nasjonal innflytelse. Årets ærespris ble delt ut til 
velferdsforskningsinstituttet NOVA for deres langsiktige arbeid med å belyse behovene ute i vårt 
felt gjennom deres forskning på området. Prisen ble delt ut på Ungdata-konferansen som også 
var 30-årsjubileumet til velferdsforskningsinstituttet NOVA.  
 
Kulturytring Ung  

Ungdom og Fritid var samarbeidspartner til Kulturytring Drammen og satt i programkomiteen 
til Kulturytring Ung. Ungdom og Fritid deltok på Kulturytrings politiske program, samt var 
arrangør og innholdsleverandør for deler av programmet til Kulturytring Ung. Hovedarrangør 
var NOKU. Les mer her: https://www.kulturytring.no/vi-gir-de-unge-en-stemme/ 
 

Kulturkapsel   

https://www.kulturytring.no/vi-gir-de-unge-en-stemme/
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Gjennom hashtaggen #kulturkapsel på Instagram viser ungdom hva som rører seg på åpne 

møteplasser for ungdom i Norge. I 2021 har hashtaggen til dels blitt brukt av våre 

medlemsklubber, men grunnet koronapandemiens behov for prioritering, har vi ikke fått 
optimalisert potensialet til Kulturkapsel i 2021. #Kulturkapsel skal i 2022 gjennomgå visse 
endringer, og blåses liv i igjen for å synliggjøre ungdomskulturen fra ungdommens ståsted. 

 

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. 
 

Prosjekter  
 

Ungdomsledelse 
Ungdom og Fritid har gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene fått midler av 
Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på 
åpne møteplasser. I 2021 fikk prosjektet innvilget nye midler til ytterligere tre år. Med 
Ungdomsledelse ønsker vi å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode 
medvirkningsprosesser med barn og unge, og gjennom dette bidra til økt ungdomsmedvirkning 
på klubbene og økt synlighet for fritidsfeltet, også i tverrfaglige samarbeid. 
 
I 2021 fortsatte gjennomføringsfasen i Ungdomsledelse, med digitale dagskurs i alle fylker, samt 
to fordypningskurs. Tredje runde med videreutdanningen Fritidspedagogisk ungdomsledelse ble 
også gjennomført, der vi hadde 48 søkere på 20 studieplasser. 14 studenter gjennomførte og 
besto eksamen. 
  
Våren 2021 spilte UoF inn et webinar om ungdomsmedvirkning på oppdrag for 
Helsedirektoratet, og avholdt en parallellsesjon om ungdomsmedvirkning under årets 
konferanse om program for folkehelsearbeid i kommunene. UoF har også utviklet et 
“Medvirkningsverksted for kommuner og fylkeskommuner” i 2021, og i den forbindelse 
gjennomførte vi en opplæringssamling med kursholdere fra hele landet. Verkstedet ble lansert 
høsten 2021, og kan bestilles både fysisk og digitalt. 
 
Inkluderende datakultur 
Inkluderende datakultur er et nytt prosjekt som startet opp i 2021. Prosjektet springer ut fra 
tidligere arbeid med nettverket og rapporten “Møteplass datakultur”, med påfølgende utvikling 

av veilederen “Møteplasser for dataspill og datakultur”. Denne kom på bestilling fra 
Kulturdepartmentet og ble lansert under Arendalsuka 2021.  

 
Målet med prosjektet er å skape og forbedre gratis møteplasser og aktiviteter for dataspill og 
datakultur som bygger på ungdomsmedvirkning. Fritidsklubbene skal være et sted der det er 

lett tilgang på utstyr, slik at alle som vil kan delta på tilbud for dataspill og datakultur sammen 
med andre. På denne måten bryter fritidsklubbene økonomiske barrierer for deltakelse og øker 

tilgjengeligheten for flere barn og unge. 
 
Prosjektet er et samarbeid med UKM Norge, KRED og datakultur ved Sarpsborg kommune samt 
NOVA - Det digitale kulturhuset ved Trondheim kommune. Prosjektet har mottatt støtte fra 
Kulturtanken, og har blitt delfinansiert gjennom samarbeidspartnerne. Sommeren 2021 fikk 

prosjektet tildelt ekstra midler fra Gjensidigestiftelsen og kunne tilby sommerferieaktiviteter i 
hele juli til barn og unge, med både fysiske arrangementer og på det digitale kulturhuset. Over 

3000 ungdommer benyttet tilbudet gjennom sommeren. Prosjektet har i høst produsert film om 
datakultur, bidratt til å synliggjøre veilederen og holdt innlegg på ulike konferanser og paneler. 

https://vimeo.com/542615067
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Det har også avholdt workshops og veiledet ungdomsarbeidere, samt sørget for kontinuerlig 

rekruttering og aktivitet på det digitale kulturhuset med sine nå 1600 ungdommer.  

 
Med ungdom som ressurs  

I 2021 søkte vi Sparebankstiftelsen om støtte til et prosjekt vi foreløpig kaller “Med ungdom som 

ressurs (MUR)”. Vi fikk innvilget søknaden på 9,5 millioner. Prosjektet starter opp i 2022 og 

varer ut 2024, og vil være det største prosjektet vi har med to prosjektstillinger. Prosjektet vil 

fungere som vår ungdomssatsing der ungdom er den primære målgruppen. 

Ungdomsmedvirkning og at vi tar ungdom på alvor er fundamentet i prosjektet, og ungdommene 

i sentralstyret vil være med å utforme prosjektet i sin helhet. Våre unge tillitsvalgte i 

fylkesstyrene vil være referansegruppen for prosjektet. I 2021 har vi tilsatt prosjektleder Ingrid 

Bruun, og lyst ut en prosjektmedarbeider-stilling.  

 

Formålet med MUR-prosjektet er at ungdom opplever at det nytter å engasjere seg, og har fått 
økt kompetanse og verktøy til å ta initiativ og påvirke. For å få til dette skal vi utvikle egne kurs 
til klubbungdom og unge tillitsvalgte, det skal arrangeres flere ungdomskonferanser, lages en 
interaktiv aktivitetsbank og deles ut 4 millioner straksmidler lokalt. Ved at ungdom selv får 
tilført kompetanse og kan jobbe med å utvikle aktivitet og prosjekter lokalt, vil vi øke graden av 
ungdomsinvolvering og innovasjon i kultur- og fritidsfeltet for barn og unge. 
 

Et bra sted å være - slik barn og unge ser det 

I januar 2021 startet vi opp et samarbeidsprosjekt med Redd Barna, for å få kunnskap om barn 
og unges meninger, ideer og erfaringer knyttet til fritidsklubbtilbudet i sitt nærmiljø. Prosjektet 
hadde funnene fra Redd Barnas “Oppdrag 31” som utgangspunkt, hvor mangel på møteplasser 
ble fremhevet av ungdom selv, som en av de største barrierene for barn og unges deltakelse i 
fritidsaktiviteter. Samarbeidsprosjektet tok derfor sikte på å finne ut mer om betydningen av 
fritidsklubben, og eventuelt hva mangelen på et slikt tilbud har å si for fritiden til barn og unge. 
Kunnskapsinnhentingen til “Et bra sted å være” besto av en nasjonal spørreundersøkelse til alle 
barne- og ungdomsrådene i Norge, samt digitale workshops med ungdommer fra fem ulike 
fritidsklubber. Prosjektet inngår i Redd Barnas kampanje om barns rett til lek og fritid.  
 

Koordinert kulturarbeid 

Koordinert kommunalt kulturarbeid er en satsning i regi av Ungdom og Fritid, Norsk 
Kulturskoleråd og UKM. Hensikten med prosjektet er å få til et bedre og mer helhetlig 
kommunalt kulturtilbud for ungdom, ved å sette de unges stemmer og medvirkning i sentrum. 
Dette er et toårig pilotprosjektet, som startet opp i 2020 og avsluttes i 2022. Kommunene som 
har deltatt er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag) og Sola (Rogaland). I 
hver av disse pilotkommunene har det blitt etablert prosjektgrupper med ansatte og ungdom 
som har jobbet sammen for å finne gode løsninger til hvordan de lokale tilbudene best kan 
koordineres. Målet for prosjektet er å bygge en felles kulturell grunnmur for ungdom i 
kommunene, samt etablere samarbeid og helhetstenking på tvers av kommuner. Det er stort 
fokus på å lytte til ungdom ved å gi ungdom kompetanse og erfaring med å delta i utviklings- og 
beslutningsprosesser. En annen viktig målsetning er å øke deltakelsen og minske frafallet i de 
kommunale kultur- og opplæringstilbudene. 
 
I 2021 ble det gjennomført en ungdomssamling på Lillehammer og etablert en 

ungdomsreferansegruppe som har jobbet med en nasjonal konferanse som skal avholdes i 2022. 

Det ble også gjennomført kommunemøter, midtveisevalueringer og 

datainnsamlinger/spørreundersøkelser. 

 

https://www.reddbarna.no/content/uploads/2021/03/Redd-Barna-Rapport-Oppdrag-31-Rett-p%C3%A5-fritid-2019.pdf
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Trygg! 

Trygg! er LNUs arbeid for å sikre trygge organisasjoner hvor UoF er samarbeidspartner. Trygg! 
skal skape bevissthet om integritet og grenser, skape en lav terskel for varsling og utvikle gode 
rutiner for håndtering når overgrep avdekkes. I 2021 har vi bistått LNU med utvilking og 
tilpasning av kurs og kursmateriell for ansatte, lærlinger, unge ledere og tillitsvalgte på 
fritidsklubb og for ungdommer på fritidsklubb. Vi har også bidratt i arbeidet med et nettkurs for 
ledere på fritidsklubb samt produsert dilemmakort og kjøreregler for en trygg fritidsklubb, som 
ble delt ut på Landskonferansen 2021 til våre medlemmer. LNU har i samarbeid med oss avholdt 
to kurs for tillitsvalgte i UoF, både ungdom og voksne, og vi har hatt tre personer fra 
sekreteriatet og fylkesledd på Trygg-ambassadøropplæring, slik at kursene kan holdes for, og 
videreformidles til våre medlemmer.  
 
 

Internasjonale prosjekter  
 
Mission Impossible 

Mission Impossible er et nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd. Målet med 
prosjektet var å samle barn og unges tanker, ideer og anbefalinger for hvordan Norden kan nå 
bærekraftsmålene innen 2030. Det var et spesielt fokus på bærekraftsmål 4.7 - kvalitet i 
utdanning. Prosjektet ble ledet av en ressursgruppe med fem ungdommer, som ble eksperter på 
ett bærekraftsmål hver. Prosjektet bestod av to innspillsmøter med ungdom, samt en digital 
spørreundersøkelse, og fire videoer til SoMe hvor ungdom snakker om bærekraftsmålene. I 
2021 ble prosjektet fullført med en sluttrapport.  
 

Youth Workers Online Learning Opportunities (YOLO) 

YOLO er et strategisk partnerskap mellom Norge, Portugal, Østerrike, Storbritannia og Kroatia. 
Formålet er å utvikle kunnskap og forståelse for hvordan ungdomsarbeidere kan utnytte digitale 
plattformer for læring og kunnskapsdeling. I 2021 ble prosjektet fullført med et frokostseminar 
hvor resultatene av prosjektet ble delt, og det ble laget digitale verktøy for ungdomsarbeidere. 
Danube University Krems i Østerrike har utviklet en forskningsrapport basert på resultatene fra 
alle samarbeidslandene. 
 

Exploring Youth Work Education (EYWE) 

Ungdom og Fritid leder et nytt europeisk samarbeidsprosjekt sammen med våre 
søsterorganisasjoner på Island og i Østerrike. Göteborg Universitet er også involvert som 
forskningspartner i prosjektet. Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet 
Erasmus+: Aktiv Ungdom, og skal resultere i et rammeverk for kompetanseheving og utdanning 
av ungdomsarbeidere basert på erfaring fra de fire landene. Som grunnlag for arbeidet med 
rammeverket skal det utarbeides en forskningsrapport basert på fokusgruppeintervjuer i de 
ulike landene. Etter en pause som følge av pandemien, startet prosjektet opp for fullt høsten 
2021. 
 

Erasmus+ Informasjonskampanje 

Høsten 2021 startet UoF og Aktiv Ungdom et samarbeidsprosjekt med mål om å få flere 
fritidsklubber til å søke Erasmus+ midler. Samarbeidsprosjektet består av en 
informasjonskampanje rettet mot fritidsklubbfeltet om Erasmus+ og hvilke muligheter som 
ligger i programmet. Informasjonskampanjen har bestått av poster i sosiale medier, informasjon 
via nyhetsbrev og nettside, samt to digitale kurs. I 2022 skal det også avholdes en fysisk 
workshop, hvor det blir gått detaljert igjennom hvordan man planlegger et godt prosjekt og 

https://trygg.lnu.no/verksted/trygg-kurs-for-tillitsvalgte-1
https://trygg.lnu.no/verksted/trygg-kurs-for-tillitsvalgte-1
https://trygg.lnu.no/verksted/trygg-kurs-for-alle-medlemmer-1
https://rise.articulate.com/share/kZ0RFkJ8qyEh0E5H6Y6r_JlmV0-wZO0U#/
https://rise.articulate.com/share/kZ0RFkJ8qyEh0E5H6Y6r_JlmV0-wZO0U#/
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skriver en god prosjektsøknad. 

 
 

Myndighetskontakt  

 
UoF har ambisjoner om å være en aktiv pådriver for en god og fremtidsrettet barne- og 
ungdomspolitikk i Norge. Vi driver derfor et utstrakt påvirkningsarbeid og samarbeider med en 
rekke sentrale aktører og myndigheter.  
  
I 2021 har vi hatt et særlig fokus på hvilke konsekvenser Covid-19 har hatt for fritidsklubbfeltet. 
I tillegg har det vært et fokus på å etablere kontakt med nye beslutningstakere etter 
stortingsvalget som resulterte i et nytt flertall og ny regjering. Vi har i tillegg arbeidet aktivt med 
de nye vedtatte politiske hovedmålene fra Ungdom og Fritids strategiske plan for 2021-2023:  

  
- Kommunepåvirkning: Det er etablert lokale fritidserklæringer og rammer for 

fritidskortet, som involverer fritidsklubbene, i samarbeid med ungdom lokalt. 
- Innovasjons- og etableringsstøtte: Det er etablert en innovasjons- og etableringsstøtte 

for fritidsklubber som både sørger for at det opprettes nye tilbud og at eksisterende 
tilbud fornyes. 

- Kvalitetssikring av norske fritidsklubber: Kvalitetskriterier for fritidsklubber er politisk 
vedtatt og forankret, i tråd med Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid. 

- Kampanjer og økonomi: Det gjennomføres årlige ungdomsinitierte kampanjer og det 
økonomiske handlingsrommet i organisasjonen er økt. 

   

Barne- og familiedepartementet (BFD)   
UoF har faste kontaktmøter med BFD en gang i halvåret der vi informerer hverandre. I juni 
informerte departementet om forskriften Tilskudd til inkludering av barn og unge, Erasmus+, 
Strategi for trygg digital oppvekst og om Fordelingsutvalget for tilskudd til barne- og 
ungdomsorganisasjoner. Vi informerte om forskning på feltet og om behovet for at regjeringen 
igangsetter en utredning av fritidsklubbene, som ser på deres rolle og funksjon, formål, 
samfunnsnytte, kompetanse, kvalitet, utbredelse og finansieringsmodell, i tråd med anbefalingen 
fra Bufdirs Samarbeidsstrategi for lavinntekt. Det andre kontaktmøtet i perioden er utsatt fra 
2021 til første kvartal 2022 grunnet pandemisituasjonen. 
 
Vi har også hatt tett dialog med departementet knyttet til koronapandemiens konsekvenser for 
fritidsklubber og ungdomshus. I januar møtte vi daværende statsråd Kjell Ingolf Ropstad for å 
diskutere pandemisituasjonen der vi fremmet behovet for åpne fritidsklubber og ønsket om 
ekstra midler til digitale løsninger på Discord. I november møtte vi ny statsråd, Kjersti Toppe, 
der vi snakket om pandemiens konsekvenser for fritidsklubber, samt om våre overordnede 
politiske mål.  
  
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)  
UoF har hatt flere møter med Bufdir i året som har gått. Vi har kommet med innspill til Ungdata-
undersøkelsen og til Koordineringsgruppen for sårbare barn om unge, om behovet for 
gjenreisningsmidler til fritidsklubbene og deres betydning for å avhjelpe konsekvensene av 
pandemien for barn og unge. Vi har også årlige kontaktmøter med det «nye» kompetansemiljøet 
på ungdomsmedvirkning som er tillagt Bufdir. 
 
Videre er UoF representert i Nasjonalt Utvalg for Erasmus+: Aktiv Ungdom, og har i den 
forbindelse flere treffpunkter med direktoratet. Bufdir er også sekretariat for 
Fritidserklæringen, og vi har deltatt på en rekke av deres aktiviteter i forbindelse med 
oppfølgingsarbeidet. UoF sitter i samarbeidsgruppen for Fritidserklæringen, og i juni 2021 
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deltok vi i et fellesmøte med resten av gruppen.  

  
Kulturdepartementet (KUD)  
I 2021 har UoF hatt god dialog med KUD. Vi har hatt møter med embetsverket og politisk ledelse 
om både Ungdom og Fritids Frifond og behovene for fritidsklubbfeltet fremover. Vi har også 
kommet med flere innspill til idrettsstrategien som ble lansert høsten 2021.  
   
Stortinget 

UoF leverte skriftlig høringsinnspill og deltok i høringer om statsbudsjettet for 2022. Vi deltok i 
Familie- og kulturkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen og Kommunal- og 
forvaltningskomiteen. Våre hovedprioriteringer i årets budsjettarbeid var: 
 

• Behov for etablering- og driftsstøtte til kommunalt støttede fritidsklubber  
• Gjenreisningstiltak for fritidsklubbfeltet sett i lys av COVID-19  
• Styrkning av UoFs frifondsordning 
• Oppfølging av Europarådets anbefaling  
• Øke tildelinger til UoFs nasjonale og internasjonale arbeid  
• Kompetanseløft for ungdomsarbeidere innen psykisk helse 

 
Vi har også hatt et fokus på å få kontaktmøter med nye stortingspolitikere, der vi i forkant av 
stortingsvalget sendte ut et faktaark til alle 1. og 2. kandidater til Stortinget. I etterkant av valget 
ble det sendt ut forespørsler og gjennomført møter med relevante representanter i Familie- og 
kulturkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.  
 
  

Samarbeid med andre organisasjoner  
 
UoF har hatt som mål å være pådriver for gode og konstruktive samarbeid. Nedenfor er en 
oversikt over noen av de vi samarbeider med i dag.  
  

Fagforbundet   
Vi har i flere år samarbeidet tett med Fagforbundet, blant annet om lovfesting av fritidsklubber 
og utdanningsmuligheter for ungdomsarbeidere. Vi har også deltatt på møter med det mål å 
igangsette et tverrfaglig samarbeid i regi av Fagforbundet Vestland, med det formål å utvikle en 
felles plattform for fag og sektorer som jobber med ungdom mellom 15-25 år. 
  
Redd Barna  
I 2021 har vi fortsatt det gode samarbeidet med Redd Barna. Vi avsluttet vårt felles prosjekt, 
Bjørdalsinitiativet, i august. Formålet med initiativet var å etablere gode strukturer for 
ungdomsmedvirkning i lokalsamfunn og å jobbe med betydningen av gode ungdomslokaler. Vi 
inngikk et nytt samarbeid med prosjektet «Et bra sted å være» i 2021. Formålet med prosjektet 
er å fremstille en rappport som skal bidra til treffsikre løsninger og tiltak for å innfri barns rett 
til lek og fritid. Denne rapporten skal innhente deres meninger og erfaring knyttet til 
fritidsklubber og møteplasser, samt høre hvordan brukere av fritidsklubb eller tilsvarende 
møteplass i sin kommune opplever betydningen av dette. Redd Barna har også bistått UoF med å 
løfte viktigheten av at fritidsklubber holdes åpne når samfunnet stenger ned.  
  

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)  
UoF har et tett samarbeid med USN. De er en av våre faglige leverandører i flere sammenhenger. 
I 2018 inngikk vi en samarbeidsavtale med USN om en videreutdanning for ungdomsarbeidere i 
Fritidspedagogisk ungdomsledelse. I 2020 og 2021 har vi samarbeidet om opprettelse av en 
bachelorutdanning i ungdomsarbeid med eventuell oppstart i 2023.   
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Aktiv Ungdom/Erasmus+  
Aktiv Ungdom er til stede på alle våre arrangementer, for å synliggjøre sine støtteordninger for 
ungdom og ungdomsarbeidere. Under Landskonferansen hadde de stand og arrangerte 
workshop. Høsten 2021 startet vi opp et samarbeidsprosjekt med Aktiv Ungdom, med mål om å 
få flere fritidsklubber til å søke Erasmus+ midler. En ansatt fra UoF fikk også være med Aktiv 
Ungdom i den norske delegasjonen til SALTOs Inclusion and Diversity Forum, som ble arrangert 
i Belgia i november. UoF har vært representert i Nasjonalt Utvalg. I 2021 startet ny 
programperiode i Erasmus+. UoF har vært aktive i dialogen med Aktiv Ungdom om hvordan 
dette kan og bør se ut. 
  
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)   
I januar 2019 lanserte NOVA rapporten «Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv» med funn som 
vi benytter i vår kommunikasjon. I 2021 slapp NOVA rapporten “Ung i Oslo”, der pandemiens 
negative innvirkning på fitidsklubbfeltet og ungdommer i byen fremgår. 
  
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)  
UoF har samarbeidet med AFI om “Et sted å være ung”. Det treårige prosjektet som ble avsluttet 
høsten 2021 har sammen med lokal ungdom i Oslo, Moss, Drammen og Tromsø utforsket hva 
som skal til for å lage gode ungdomssteder. Prosjektet var finansiert gjennom FORKOMMUNE-
programmet til Forskningsrådet.   
 
Forum for Barnekonvensjonen  
UoF har vært en del av forumet siden 2009. Siden 2017 har vi vært i arbeidsutvalget til forumet, 
som i tillegg består av Redd Barna, Unicef, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og 
Fellesorganisasjonen. På grunn av pandemien har fellesmøtene i nettverket samt møtene til 
arbeidsutvalget blitt gjennomført digitalt. I 2021 startet vi opp 7. runde med rapportering til FNs 
barnekomite, gjennom å samle sivile samfunnsinnspill, erfaringer og kunnskap om barn og 
unges situasjon i Norge. Fokuset for rapporteringen er hvilke utfordringer organisasjonene i 
nettverket ser for ivaretakelsen av barns rettigheter i tråd med Barnekonvensjonen. 24. august 
ble det avholdt fellesmøte for hele forumet, hvor Barneombudet informerte om 
rapporteringsprosessen.  
  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)   
Vi har jevnlig kontakt med LNU, både faglig og politisk. Vi samarbeider både i enkeltsaker og 
prosjekter, med mål om å styrke kontakten og samarbeidet med både LNU og Unge 
Funksjonshemmede, da vi er tre paraplyorganisasjoner som deler mange satsningsområder og 
saker.   
  
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 
organisasjoner i Norge. Vi deltar på flere av deres arrangementer som konferanser, kurs og 
seminarer, samt høringer som vedrører sektoren.  
   
Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap blant barn og unge (NDFU) 
/ALLEMED  
NDFU er et samarbeidsnettverk for frivillige organisasjoner som arbeider mot barnefattigdom 
og utenforskap. UoF ble med i styringsgruppen til NDFU i 2018, og har fortsatt der i 2021. NDFU 
står bak ALLEMED, som er et verktøy brukt av kommuner og frivillige organisasjon for å se på 
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løsninger for å motvirke ulike barrierer for deltakelse blant barn og unge. NDFU har møttes 
jevnlig gjennom 2021, og har fungert som et viktig samarbeidsforum for erfaringsdeling og 
pandemihåndtering. I 2021 har ALLEMED testet ut en medvirkningspilot for ungdom, hvor 
målet er å utvikle et helt nytt sett med verktøy – utviklet av og for ungdommer selv. Ungdom og 
Fritid har bidratt med kontakt ut til fritidsklubber. 
 
UngOrg  
UoF er medlem av UngOrg og har gjennom dette medlemsskapet hatt jevnlig dialog med 
sekretariatet til UngOrg.  
   

Fylkeskommunene  
På oppdrag fra Helsedirektoratet har vi utviklet en egen kurspakke til kommuner og 
fylkeskommuner i ungdomsmedvirkning. Kurspakken inneholder et medvirkningsverksted ledet 
av skolerte kursholdere og et eget ressurshefte som kan bestilles.   
 

Tverga - ressurssenteret 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 fysisk aktivitet, fra kulturdepartementet i 2017. Våren 2018 ble 
Tverga formelt etablert og i 2021 fikk senteret permanent status. Gjennom kompetanse, 
nettverk, profesjonell veiledning og verktøy skal senteret bidra til aktive lokalsamfunn med 
attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. UoF har tre representanter i 
styret til Tverga, og det er et tett samarbeid mellom de to organisasjonene. 
 
KANDU  
Organisasjonen for norsk dataungdom har vært en viktig samarbeidspartner for Ungdom og 
Fritid i arbeidet med “Møteplass Datakultur”, et prosjekt som har sett nærmere på hva ungdom 
trenger når det gjelder ikke-kommersielle møteplasser for gaming og datakultur. Prosjektet har 
laget rapporten Møteplass Datakultur (2020), og i utvidelse av prosjektet lanserte 
samarbeidsaktørene sammen med Kulturdepartementet den nasjonale veilederen “Møteplasser 
for dataspill og datakultur” (2021). 
 

Hyperion  

Det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser ble høsten 2020 med i prosjektet 
“Møteplass datakultur”. Der har vi samarbeidet om å lage rapporten «Møteplass datakultur» 
etter prosjektet, og den nasjonale veilederen “Møteplasser for dataspill og datakultur”. 
Veilederen har som mål å gjøre det enklere for kommunale og frivillige aktører å skape 
lavterskel møteplasser for ungdom. 
 

KRED 

Ungdom og Fritid har høsten 2021 startet et samarbeid med KRED (Kompetanse- og 
ressurssenter for e-sport og datakultur), gjennom forprosjektet Inkluderende datakultur. 
Sammen med KRED og Trondheim kommune vil vi forsøke å etablere et langsiktig prosjekt, hvor 
målet er å skape og forbedre møteplasser hvor ungdom kan drive med dataspill og datakultur.   
 

Norsk kulturforum (NOKU) 
NOKU er ansvarlig for barne- og ungdomskulturnettverket, som har bidratt til et tettere 
samarbeid mellom organisasjonene som deltar: UKM, Kulturtanken, Kulturrådet, Norske 
kulturhus, Norsk kulturskoleråd og Norsk bibliotekforening. Nettverket har bidratt til flere 
konkrete samarbeid og samarbeidsprosjekter for UoF de siste årene. I 2021 arrangerte NOKU 
for første gang Kulturytring, en ny nasjonal arena for kulturpolitikk som skal samle hele det 
norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Ungdom og Fritid var en av 
samarbeidspartnere og stod for flere arrangementer, spesielt under “Kulturytring Ung”. 



17 
 

 

Kulturtanken 
UoF har en intensjonsavtale med Kulturtanken. Kulturtanken skal bidra i arbeidet med barne- og 
ungdomskultur, og til å bedre mulighetene for barn og unges deltagelse. I 2021 har vi 
samarbeidet med Kulturtanken om konferansen “Veien videre: Neste generasjons 
kulturpolitikk”. Kulturtanken var en av samarbeidspartnerne under “Kulturytring Ung”, i regi av 
NOKU. Vi samarbeider om Kulturtankens ungdomsråd, og denne samarbeidsavtalen ble fornyet i 
2021. Ungdomsrådet drøfter saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike 
kunstartene i DKS. Den tette dialogen mellom Kulturtanken og UoF de siste årene har bidratt til 
at etaten ser fritidsklubbfeltet som en viktig aktør på kulturområdet for barn og unge.  
  
Norsk kulturskoleråd 
UoF har en intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd, UKM Norge, og Kulturtanken om å bidra 
til å gi barn og unge mestringsfølelse, invitere inn i nettverk, og motvirke utenforskap – for 
eksempel gjennom å etablere ulike utviklingsprosjekter. I 2021 har vi jobbet sammen i 
prosjektet “Koordinert Kulturarbeid”. Dette er et pilotprosjekt hvor de tre aktørene forener 
krefter for å styrke ungdommens kulturelle grunnmur i kommunen.  
 
Ung Kultur Møtes (UKM)  
UKM har de siste årene blitt en av UoFs viktigste samabeidspartnere. De to organisasjonene har 
felles målsetting om å styrke barne- og ungdomskulturen, med utgangspunkt i medvirkning fra 
målgruppen. UoFs medlemsklubber er også sentrale i det lokale UKM-arbeidet. I 2021 har vi 
videreført det tette samarbeidet med fokus på prosjektene; Koordinert kulturarbeid, “NOVA”-
nasjonalt digitalt kulturhus for ungdom på Discord, Landskonferansen, Inkluderende datakultur 
og den nasjonale veilederen “Møteplasser for dataspill og datakultur”.    
 

Wergelandssenteret 
UoF samarbeidet med Wergelandssenteret og Utøya rundt prosjektet “Demokrativerksted på 
Utøya” i 2021. Pandemien har bidratt til at det har vært færre samlinger enn planlagt. Vi har 
bistått med utvikling, testing og lansering av læringsspillet “Oslo 2084”. Wergelandssenteret er 
også inne som samarbeidspartner i prosjektet “Med ungdom som ressurs”. 
 
Oslo Skateforbund (OSF)  
Sammen med OSF har UoF opprettet TVERGA - ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk 
aktivitet, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Organisasjonene er de to eneste medlemmene i 
TVERGA, og har halvparten av styrerepresentantene hver.    
 
 

Frifond 

 
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske 

rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Midlene skal på enkel 

og ubyråkratisk måte komme ungdom til gode. Ungdom og Fritid har forvaltet midler siden 
Frifondsordningen ble opprettet i 2000 gjennom støtteordningen Frifond organisasjon (LNU). 
UoF har delt ut over 130 millioner kroner til ungdomsaktiviteter i norske fritidsklubber.  
 
Vi har stort fokus på ungdomsmedvirkning, og gir støtte til ungdomsinitierte og ungdomsstyrte 

aktiviteter på lokalt nivå. I medlemsundersøkelsen vår kom det tydelig frem at Ungdom og 
Fritids Frifond er svært viktig for våre medlemmer. Frifondsmidlene vi disponerer skaper 
aktiviteter som ellers ikke ville vært mulig. Gjennom vår Frifondsordning får vi et innblikk i 
hvilke trender og tendenser som er gjeldende i ungdomskulturen. I 2021 ble det bestemt at 

Ungdom og Fritids Frifond flyttes fra LNU til KUD. Ordningen vil være på tilsvarende nivå med 
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det vi har i dag. 

  

Årets forvaltning  

I 2021 mottok Ungdom og Fritid kr 9 667 521,- i støtte. Dette forvaltes videre til våre 
medlemmer gjennom Ungdom og Fritids Frifond. Alle midlene vi fikk tildelt er delt ut til våre 
medlemmer. I tråd med bestemmelser fastsatt av Stortinget, beholder UoFs sentralledd en 
administrasjonsandel på 5 % av tilsagnet.  
 
UoFs Frifond fordeles gjennom en prosjektbasert modell og alle søknader behandles enkeltvis 
gjennom disse kategoriene:  

• Aktivitet og utstyr (inntil 20 000 kr) 
• Workshop (inntil 20 000 kr) 
• Prosjekt (inntil 30 000 kr) 
• Samarbeid (inntil 30 000 kr)  

 
Vårt fordelingsutvalg består av ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre. Utvalget 
behandler alle prosjektsøknader og søknader om samarbeid, mens sekretariatet behandler 
øvrige søknader.    
 
Vi merket konsekvensene av pandemien under årets forvaltning. Vi stod igjen med mye midler 
på høsten og måtte åpne en ekstrarunde i november. Mange klubber ventet med å søke fordi det 
ble vanskelig å planlegge aktiviteter frem i tid. I det andre året av pandemien har 
tilbakemeldingene fra ungdom vært tydelige; de ønsket å møte venner og at de savnet de gode 
møteplassene. Våre medlemmer har klart å skape mye god aktivitet, flere har hatt fokus på 
digital aktivitet som gaming, mens andre har hatt fokus på oppsøkende arbeid eller tradisjonelle 
aktiviteter. Alt i alt har det vært et stort mangfold av hva det har blitt søkt om.  
 

Statistikk 2021  

  
Frifondmidler 9 667 521,- 
Administrasjonsstøtte 483 376,- 
Restmidler (fra året før) 162 039,- 
Sum å innvilge 9 346 184,- 
Innvilget - totalt 9 346 184,- 
Utbetalt 9 306 184,- 
Antall innvilgete søknader 465 
Antall unike søkere (egen søknad) 341 
Antall unike søkere (inkl samarbeid) 351 

  

Kategori 
Antall 

 Søknader 
Sum 

 Søknader 
Antall 

 Innvilget 
Sum 

 Innvilget 
Aktivitet og utstyr 389 7 537 260,- 369 6 970 880,- 
Prosjekt 61 2 071 530,- 51 1 364 000,- 
Workshop for 
ungdom 

26 505 448,- 26 480 334,- 

Samarbeid 24 683 616,- 19 530 970,- 
Totalt 500 10 797 854,- 465 9 346 184,- 

  

Fylke 
Antall 

 Søknader 
Sum 

 Søknader 
Antall 

 Innvilget 
Unike 

 Klubber 
Sum 

 Innvilget 
Agder 46 972 928,- 43 35 844 000,- 
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Innlandet 30 680 360,- 30 20 597 868,- 
Møre og 
Romsdal 

16 329 488,- 15 11 320 000,- 

Nordland 28 604 290,- 26 22 481 794,- 
Oslo 46 1 104 177,- 43 32 916 290,- 
Rogaland 57 1 255 300,- 54 38 1 104 758,- 
Svalbard      
Troms og 
Finnmark 

25 514 417,- 24 19 509 378,- 

Trøndelag 50 1 036 978,- 49 37 1 002 092,- 
Vestfold og 
Telemark 

35 742 729,- 32 23 616 724,- 

Vestland 41 851 000,- 38 33 750 504,- 
Viken 126 2 706 187,- 111 81 2 202 776,- 
Totalt 500 10 797 854,- 465 351 9 346 184,- 

  
  
Faktaboks: Om årets forvaltning 

- Det ble totalt sendt inn 500 frifondsøknader, på til sammen kr 10797 854  

- 465 søknader ble innvilget med til sammen kr 9 346 184 

- Av dette ble kr 9 306 184 utbetalt 

- 341 klubber sendte inn egen søknad 

- 351 unike klubber fikk støtte, inkludert de som er delaktig i samarbeidssøknader 

- Det ble som vanlig søkt om mest innen kategorien «aktivitet og utstyr» 

- Viken fylke søkte om mest i støtte totalt 

 

 
Internasjonalt 

   
Vi har i 2021 fortsatt vårt internasjonale arbeid gjennom prosjekter og samarbeid. Vi har 
fokusert på å styrke både ungdom og ungdomsarbeideres deltagelse på internasjonale kurs og 
seminarer. Gjennom å spre målrettet informasjon om Erasmus+, har vi jobbet for å styrke våre 
medlemmers mulighet til å drive internasjonal erfaringsutveksling. Det internasjonale arbeidet 
har også i 2021 blitt påvirket av koronapandemien. Det vi har kunnet gjennomføre digitalt, har 
gått som normalt. 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. 
   
UoF er altså en viktig aktør på den internasjonale arenaen, siden vi har solid erfaring og 
kompetanse på profesjonelt ungdomsarbeid, medvirkning og internasjonal deltakelse. Dette gjør 
oss til en attraktiv samarbeidspartner. 

  
Nordisk   
Det er viktig for UoF å ha et tett samarbeid med aktører innenfor det nordiske ungdomsarbeidet. 
Virkelighetsbeskrivelsen er på mange måter felles, samtidig som vi har mye å lære av hverandre. 
Vi har også hatt flere av de samme utfordringene under koronapandemien. Samtidig har 
pandemien gjort det mer krevende å styrke det nordiske samarbeidet.  
 
Mission Impossible 

Vi har, med midler fra Nordisk Ministerråd, utviklet og ferdigstilt prosjektet Mission Impossible 
sammen med søsterorganisasjoner på Island, Danmark, Sverige, Åland, Færøyene og Finland. 
Prosjektet hadde som mål å få barn og unge i tale om hvordan Norden kan jobbe med 
implementeringen av bærekraftsmålene og spesielt bærekraftsmål 4 – god utdanning.   
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Europeisk   
I 2021 har vi fortsatt å prioritere arbeidet med Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid. Vi 
har vært en pådriver for at norske myndigheter skal implementere anbefalingen, og at 
europeiske institusjoner og organisasjoner fortsetter å produsere nødvendig kunnskap som 
trengs for en god implementering. Per nå har Norge kun oversatt anbefalingen til norsk.  
   
European Confederation of Youth Clubs (ECYC)  
ECYC er det viktigste europeiske nettverket vi har. Organisasjonen representerer Norge, Island, 
Danmark, Østerrike, Belgia, Italia, Storbritannia, Romania, Armenia, Irland, Kypros, Sveits, 
Portugal, Spania, Aserbajdsjan, Ungarn, Bosnia-Hercegovina og Finland. I november 2021 var 
Ungdom og Fritid representert av styreleder og nestleder på General Assembly i Italia. Når det 
ikke har vært mulig å møtes fysisk, har ECYC gjennomført jevnlige digitale møtepunkter for å gi 
støtte og inspirasjon til medlemsorganisasjonene.  
   

Professional Open Youth Work in Europe (POYWE)   
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, Italia og Tyskland. 
 
Youth Workers Online Learning Opportunities (YOLO)   

Vi har jobbet sammen med POYWE i det strategiske partnerskapet YOLO - Youth Workers Online 
Learning Opportunities, hvor vi har sett nærmere på hvordan man kan tilrettelegge for at 
ungdomsarbeidere i større grad benytter seg av og fullfører digitale læringstiltak. Les mer om 
YOLO under prosjekter. 
  

Exploring Youth Work Education (EYWE) 

I 2020 fikk UoF sammen med Samfés, bOJA og Göteborg Universitet innvilget midler til et 
strategisk partnerskap, finansiert av Erasmus+. Arbeidet med prosjektet Exploring youth work 
education ble startet opp igjen høsten 2021, etter å ha blitt satt på pause som en følge av 
koronapandemien. Les mer om det strategiske partnerskapet under prosjekter. 
 
 

Kurs og kompetanse 
 

Ungdom og Fritids kurs 
UoF tilbyr kurs for både ungdomsarbeidere og for ungdom. Gjennom pandemien har 
kursbestillinger endret karakter, da det medfører mye usikkerhet både med reising og 
samlinger. Mye av vår kursvirksomhet er derfor lagt til digitale flater. Vi har gjennom 2021 
jobbet videre med digitalisering av utvalgte kurs, og en videre strategi fremover for hvordan vi 
kan ha digitale løsninger fast som en del av kompetansetilbudet vårt.   
 
Totalt i 2021 har vi gjennomført 13 dagskurs i Ungdomsledelse med 178 deltakere som 
representerer 60 kommuner. Fordypningskursene har hatt 17 deltagere fra 9 kommuner.  
 
I 2021 har det også blitt jobbet med en plan for å revidere og oppdatere alle våre eksisterende 
kurs, og å se dette opp mot våre to største kompetansesatsinger i organisasjonen, prosjektene 
“Ungdomsledelse” og “Med ungdom som ressurs (MUR)”. Ungdomsledelse har 
ungdomsarbeideren og kommune som målgruppen i sitt kompetanseprogram, mens MUR vil 
jobbe med kompetanseheving direkte opp mot ungdom. I 2021 har vi tilbudt følgende 
bestillingskurs til våre medlemmer: 
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Kurs for ungdom  
Søknadsarbeid – fra idé til prosjekt 
Demokratiforståelse – fritidsklubben som demokratiarena 
Demokrati og samarbeid – demokrati, teambuilding og prosjektutvikling på fritidsklubben 
 

Kurs for ungdomsarbeidere 
• Medvirkning - kurs i Ungdomsledelse 
• Rus og psykisk helse – hvorfor spør ingen meg?  
• Kommunikasjon – når ting blir vanskelige  
• Fritidsklubben – ungdomsarbeideren og ungdomskunnskap 
• Juridiske forpliktelser – rutiner og samarbeid 
• Fritidsklubben i samfunnet – ledelse, samarbeid, kommunikasjon, og kultur 
• Metodisk veiledning med ungdom – fra idé til prosjekt 
• Prosjekt og planlegging – gjennomføring av gode prosjekter 
• Mat som metode – matglede er lik livsglede 

 
Landskonferansen  
Landskonferansen er Ungdom og Fritids viktigste møteplass for ungdomsarbeidere. Den 8. og 9. 
november 2021 arrangerte vi vår årlige konferanse for alle som jobber i fritidsklubbsektoren, 
med medlemstreff 7. november. Formålet med å ha medlemstreff i tilknytning til konferansen, 
var at ansatte i fritidsklubber og ungdomshus i større grad skulle få knyttet kontakter og 
utvekslet erfaringer. Konferansen ble avholdt fysisk på Scandic Hamar og hadde rekord med 290 
påmeldte.  
 
Konferansen hadde tittelen “Tilbake til fremtiden – Innovasjon og og utvikling i fritidsklubbfeltet 
etter pandemien”. I tillegg til å sette søkelyset på gjenoppbygning og utvikling av feltet etter 
pandemien, berørte temaet for konferansen barn og unges psykiske helse. Landskonferansen ble 
også benyttet til å dele ut Ungdom og Fritids pris. 
 
Veien videre: Neste generasjons kulturpolitikk 

Den 17. november 2021 satte Kulturtankens konferanse “Veien videre” søkelyset på barne- og 
ungdomskulturen etter pandemien. UoF var en en av hovedsamarbeidspartnerne sammen med 
UKM, Norsk Kulturskoleråd, Kulturrådet, Medietilsynet og Norsk Filminstitutt. Konferansen 
berørte ulike sider av pandemiens påvirkning på barne- og ungdomskulturen og tanker om 
veien videre.  
 
I forkant av konferansen var ungdomsråd i hele landet bedt om å rangere de tjuetre tiltakene fra 
BUSK-rapporten; barn og unges egne innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen. Viktigst for 
ungdomsrådene var tiltaket “Ivareta gamle og etablere nye fritidsklubber og uformelle 
møteplasser”. På topp fem kom også; “Ivareta og styrke UKM (Ung kultur møtes) og andre 
nasjonale og regionale møteplasser for kulturinteressert ungdom” og “Tilgjengeliggjøre flere 
fysiske møteplasser for gaming og LAN-arrangementer". Ungdom og Fritid sin 
klubbundersøkelse viser at 49 % av våre medlemmer arrangerer UKM lokalt. Hele 76 % tilbyr 
møteplasser for gaming og 45 % arrangerer LAN. 
 

Ressurser ved stengte klubber og nasjonal smittevernveileder 
 
Under perioder med nedstenging fra mars 2020 har vi brukt tid og ressurser på å kartlegge, ta 
kontakt med, og hente inn eksempler fra klubbfeltet for å ivareta våre medlemmer best mulig. 
Eksemplene spenner fra modeller på oppsøkende arbeid, digitale fritidsklubber (Discord), 
telefon eller chattetjenester, eller hvilke tilpasninger man kan gjøre ut fra hvilket nivå man er på. 
Disse eksemplene er samlet og organisert inn under landingssiden på vårt nettsted: Ressurser 

https://www.ungdomogfritid.no/kurs-og-ressurser/ressurser-ved-stengte-klubber/
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ved stengte klubber. Medlemmer har i tillegg vært gode på å lufte utfordringer og dele erfaringer 
knyttet til pandemien i vårt nettverk på Facebook “Ungdom og Fritids faglige nettverk”.  
 
Smittevernråd for fritidsklubber og ungdomshus ble utarbeidet av Ungdom og Fritid i tråd med 
regjeringens nasjonale råd av desember 2021. Veilederen gir fritidsklubber råd om hvordan 
disse kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.  
 
 

Kommunikasjons- og mediearbeid  
 
Undom og Fritid ønsker å nå en sammensatt målgruppe, bestående av ungdomsarbeidere og 
ungdom, politikere og beslutningstakere, presse og media, og ulike fagmiljøer. Dette stiller store 
krav til at organisasjonen skreddersyr innhold til de ulike delene av målgruppen, slik at 
budskapene og informasjonen som sendes ut er like relevant for alle. Vårt mål er at 
organisasjonens kommunikasjonsarbeid skal vise faglig tyngde, samtidig som det skal være 
kreativit, nyskapende, og ha stor nyhetsverdi. Dette gjør det både utfordrende og spennende å 
utforme organisasjonens kommunikasjonsstrategi.  
 
Nettsiden  
Nettsiden www.ungdomogfritid.no speiler UoFs arbeid og oppdateres jevnlig med informasjon 
fra organisasjonen, aktuelle nyheter fra samarbeidspartnere, og oppdateringer på det 
ungdomsfaglige og -politiske feltet. I 2021 har nettsiden i stor grad blitt brukt til oppdateringer 
rundt Covid-19, Frifond, og informasjon rundt søknadsprosesser på støtteordninger for 
Fritidsklubbfeltet.  
 
Sosiale medier 
UoF tar aktivt i bruk sosiale plattformer for å kommunisere med organisasjonens målgruppe, og 
i 2021 har medlemskommunikasjonen i en større grad gått via sosiale medier enn tidligere. 
Facebook og Instagram var de sosiale plattformene UoF nådde best ut til målgruppen. 
Informasjonsspredningen via sosiale medier har gitt gode resultater. 
 
Gjennom 2021 har vi fått flere følgere på de mest sentrale sosiale mediene våre. Ved utgangen av 
2021 hadde vi 3477 følgere på Instagram, som er en oppgang fra 3237 i 2020. På Facebook 
hadde vi ved utgangen av 2021 4237 følgere, sammenlignet med 2020 der vi hadde 3890 
følgere.  
 
 

Strategi 
Kommunikasjonsstrategien til organisasjonen er direkte knyttet opp mot organisasjonens 
satsingsområder; tilgang, kvalitet, statusløft og organisasjon. Gjennom 2021 har det blitt 
arbeidet med en ny strategi for 2022, denne er ferdigstilt i løpet av året. 
Kommunikasjonsstrategien vil i større grad enn tidligere ha fokus på et mer ungdomsvennlig 
språk i formidling på SoMe, samtidig som det arbeides med å utvide sosiale plattformer slik at 
organisasjonen i større grad klarer å treffe ungdom som målgruppe. Videre satsingsområder er å 
appellere i større grad til den vanlige «mannen i gata» for å fremme organisasjonen til flere enn 
de vi treffer i dag. Dette gjøres for å treffe de nye satsingsområdene i større grad, der deltakelse, 
innovasjon, kompetanse og engasjement også blir representert i strategien.  
 
Nyhetsbrev  
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. I 2021 hadde vi 1 622 mottakere av nyhetsbrevet.   
 

https://www.ungdomogfritid.no/kurs-og-ressurser/ressurser-ved-stengte-klubber/
https://www.facebook.com/groups/ungdomogfritidsfagligenettverk
https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/smittevernrad-for-fritidsklubber-og-ungdomshus/
http://www.ungdomogfritid.no/
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Media 
Ungdom og Fritid sin profilering utad har i 2021 hovedsakelig dreid seg om at fritidsklubber og 
ungdomshus er en inkluderende kulturarena, samt en byggende arena for ung folkehelse og 
sosialisering.  
 

Politisk påvirkningsarbeid  

I 2021 har Ungdom og Fritid hovedsakelig fokusert på stortingsvalget og dernest å etablere 
relasjoner til ny regjering. Forut for valget utformet og sendte vi alle 1. og 2. Kandidater til 
stortinget et informasjonsskriv om organisasjonen. I etterkant av valget har vi deltatt på møter 

med politisk ledelse i Kulturdepartementet og i Barne- og familiedepartementet.  
 
Vi har også gitt skrftlige og muntlige innspill til statsbudsjettet for 2022 i tråd med målene som 
fremgår av Ungdom og Fritids strategiske plan for 2021-2023. I tillegg har vi hatt et særlig fokus 

på de negative konsekvensene pandemien har hatt for fritidsklubbfeltet i vår kommunikasjon 
opp mot storting og regjering.   
 
 

Økonomi 
 
Hvert år søker UoF om midler til drift fra Barne- og familiedepartementet (BFD) via Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I 2021 fikk vi tildelt kr 4 720 000 i nasjonal 
driftsstøtte, og kr 580 000 i internasjonal driftsstøtte, øremerket til internasjonalt arbeid. 
 
Organisasjonen hadde totalt kr 13 343 214 i inntekter og kr 14 092 248 i utgifter. Regnskapet 
for 2021 etter finansposter viser et underskudd på kr 739 572. Organisasjonens egenkapital er 
pr 31.12.2021 på kr 1 994 000. 
  
Det budsjetterte underskuddet i 2021 skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader knyttet til 
ansettelsen av flere midlertidige ansatte og økt konsulentbruk for å dempe utfordringene med 
pandemi og permisjoner for organisasjonen og de ansatte. Organisasjonsendring med to 
teamledere og økte administrative ressurser bidro også til å øke lønnskostnadene.   
 
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 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at 
forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. 
 
 

Årsregnskap 2021 
Se vedlegg 
 
 

Arbeidsmiljø 
 
De ansatte gir utrykk for godt arbeidsmiljø, men høyt arbeidspress. Pandemien med 
hjemmekontor har bidratt til å redusere trivselen blant de ansatte. Flere langtidssykmeldinger 
og permisjoner knyttet til graviditeter i 2021 har forsterket utfordringene rundt høyt 
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arbeidspress. Det har vært stort fokus på å få på plass vikarer eller bruk av konsulenter for å 
redusere dette arbeidspresset. Store endringer i sekretariatet, både med tanke på antall ansatte, 
arbeidsmetoder og flere prosjekter, har skapt utfordringer for organisering, roller og ansvar. 
Våren 2021 fikk vi derfor et pro bono Prospera-team til å kartlegge organiasjonen og foreslå 
endringstiltak. Høsten 2021 ble det derfor gjennomført en omorganisering av organisasjonen i 
to team med egne teamledere og satt i gang flere tiltak for å klargjøre de ansattes roller og 
ansvar. Det ble også kjøpt inn et nytt HR- og HMS-system med tilhørende BHT-avtale fra 
Avonova.  
 
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2021. Sentralstyret opplever arbeidsmiljøet i 
sekretariatet som godt, men at pandemien, vekst i organisasjoen og høyt sykefravær har vært 
utfordrende for arbeidsmiljøet i 2021. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning 
eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 
 

Likestilling 
 
Organisasjonen har syv faste ansatte, fire kvinner og tre menn, hvorav en av de mannlige ansatte 
jobber deltid med rengjøring. Generalsekretær er på åremål, og er for tiden en mann (siste fire 
periodene har det vært 50 % av begge kjønn). Det var i 2021 tre midlertidige stillinger, hvorav to 
kvinner og en mann. Sentralstyret består av fire kvinner og fem menn, med tre kvinner og en 
mann som vara. Styreleder er kvinne, og de to nestlederne er menn. Kontroll- og valgkomiteen 
består av tre kvinner og syv menn. Fylkesstyrene består totalt av 49 kvinner og 29 menn. Totalt 
er det en overrepresentasjon av kvinner i sekretariatet og i organisasjonens tillitsvalgte.  
 
 
 
Oslo, 01.02.2022 
 
 
 
André Ruud  
Generalsekretær  
Ungdom og Fritid 



 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
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Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-1-3 Valgkomiteens beretning 2021 
Landsstyret 

 
 
 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Valgkomiteens beretning godkjennes. 
 
 

Bakgrunn 

Landsstyret skal, ifølge lovene, vedta beretninger mellom Landsmøter.  

Valgkomiteen er valgt av forrige Landsmøte, og i vedtektene står det: 
 

15.5 Den sentrale valgkomiteen skal: 
 
• Sende ut informasjon om neste valg til alle medlemmer og fylkesledd. 
• Kontakte alle tillitsvalgte for eventuelt gjenvalg eller avgang. 
• Følge opp alle innsendte forslag fra fylkesledd og klubber. 
• Sende ut forslag på nye tillitsvalgte sammen med sakspapirer til det forestående 
Landsmøtet. 
 

Valgkomiteens beretning ligger vedlagt. 
 

Landsstyret vedtar: 

 

 

 

Valgkomiteen skal lage en beretning, der de forklarer hvordan de har jobbet i året som har 

gått. Beretningene vedtas på Landsmøte og av Landsstyret, annen hvert år.  



VALGKOMITEENS BERETNING UNGDOM OG FRITID 

Valgkomiteen består i utgangspunktet av 5 medlemmer, men i prosessen frem til landsstyremøte 01.-
03.april.2022 har kun 4 representanter vært aktive. Årsaken til at et av medlemmene i komiteen ikke 
har vært aktive er fordi de har hatt permisjon grunnet ansettelsesforhold i organisasjonens 
sekretariat. Kontrollkomiteen rådet oss til å ikke ta med hen inn i prosessen fram til 
suppleringsvalget, men hen blir innlemmet i valgkomiteens arbeid etter landsstyremøtet 2022. 
 
Valgkomiteens første møte var på Landskonferansen 2021(08.11.2021), der samtlige aktive 
medlemmer stilte opp. For øvrig har vi deltatt på noen få styremøter, der iblant fysisk på julemøtet 
og delvis digitalt på mars-møtet.  
På grunn av suppleringsvalg til årets landsstyremøte, 01.-03.april.2020, har valgkomiteen også 
avholdt en rekke egne digitale møter for å diskutere prosess og aktuelle kandidater – møtedatoene 
har vært: 01.02.2022, 03.03.2022 og 14.03.2022. 
 
Da det ble kjent at det ble suppleringsvalg gikk vi ut via hjemmesidene med informasjon om ledig 
verv i organisasjonen, samt at vi også har brukt eget nettverk for å prøve å finne gode kandidater til 
valget. Vi har fått inn flere gode forslag og nominasjoner på mange kvalifiserte folk til den ledige 
plassen i organisasjonens sentralstyre.  
 
Valgkomiteen har bestrebet seg på å finne en god kandidat til vervet som kan dekke opp noen av de 
parameterne som for øyeblikket ikke er representert eller allerede er svakt representert. Vi er derfor 
glade for å kunne presentere valgkomiteens innstilling: 
Vi tror dette er riktig person på riktig sted, som dessuten bor og jobber geografisk ett sted som pr i 
dag ikke er representert i sentralstyret samt innehar en rekke av de erfaringene og den kompetansen 
som tidligere har vært fokusert på ved sammensetning av organisasjonens sentralstyre. 
Personen har kvalitetssterk og målrettet erfaring innen klubb, og har allerede avklart et slikt verv 
med sin arbeidsgiver – noe vi i valgkomiteen ser på som positivt.  
 
 

 
 
 
 
Valgkomiteens leder, Trine Walleraunet 
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22-1-4 Kontrollkomiteens beretning 2021 
Landsstyret 

 
 
 

 
Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Kontrollkomiteens beretning godkjennes. 
 
 
Bakgrunn 

Landsstyret skal, ifølge lovene, vedta beretninger mellom Landsmøte.  

Kontrollkomiteen er valgt av forrige Landsmøte, og i vedtektene står det: 
 
14.4 Kontrollkomiteen skal: 

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

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

• Etter hvert møte avgi rapport til sentralstyret. 

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

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

• Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens virksomhet. 
 
14.5 Kontrollkomiteen kan innkalle revisor og de personer de måtte ønske til sine møter. 
 
Kontrollkomiteens beretning ligger vedlagt.  

Landsstyret vedtar: 

 

 

Kontrollkomiteen skal lage en beretning, der de forklarer hvordan de har jobbet i året som har 

gått. Beretningene vedtas på Landsmøte og av Landsstyret, annen hvert år.  
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Kontrollkomitéens beretning for 2021 

I lovene for Ungdom og Fritid heter det: 

§14 Kontrollkomité 

14.1 Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer.  

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

 perioder, totalt seks år. 

14.3 Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen har leder dobbeltstemme. Komiteen er 

 beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

14.4 Kontrollkomiteen skal: 

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

• Føre kontroll med at sentralstyret arbeider i henhold til lovene og vedtak fattet av 

Landsmøtet. 

• Etter hvert møte avgi rapport til sentralstyret. 

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

• Innstille til Landsmøtet om godkjenning av Ungdom og Fritids regnskaper for de to siste 

årene. 

• Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens virksomhet. 

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

 

Ungdom og Fritids kontrollkomité ble valgt på Landsmøtet 2021 og består av: 

Kenneth Laugaland  Leder                                                                                                           

Knut Remi Heimvik  Medlem    

Anne Marie Lund  Medlem  

Bjørnar Grande   Medlem   

Annenth Vijayaindra  Medlem 

 

Kontrollkomitéen har ikke behandlet revidert årsregnskap da dette ikke var mottatt fra revisor da 

beretningen ble skrevet. Kontrollkomitéen har fått en gjennomgang av årsregnskapet fra 

generalsekretær, og vil innstille når revisjon foreligger. Lovene til organisasjonen regulerer ikke hvem 

som skal innstille årsregnskap til landsstyremøtet, vi har valgt å gjøre dette denne gang, da 

kontrollkomitéen i følge vedtektene innstiller til landsmøtet. Kontrollkomitéen anmoder at dette blir 

tatt inn i Ungdom og fritids lover.     
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Kontrollkomitéens kontroll av sentralstyret 

Kontrollkomitéen har vært representert på samtlige møter i sentralstyret i 2021. Komitéen har også 

gjennomgått referatene fra sentralstyremøtene. Kontrollkomitéen har følgende generelle 

bemerkninger til referatene for perioden:  

• Sentralstyret skal få vedlagt journalen i sine sakspapirer. Denne har uteblitt gjennomgående i 

hele 2021. Dersom journalen ikke er vedlagt i styrepapirene, bør det heller ikke stå i 

saksfremlegget at den skal tas til orientering av sentralstyre. 

•  Kontrollkomitéen vil anbefale at en lager rutiner for føring av b-protokoll, fra behandling av 

b-saker. 

• Kontrollkomitéen registrerer at arbeidsutvalget, med sentralstyrets leder og nestledere har 

god møtefrekvens, jobber godt sammen og klarer og holde i, og følge opp viktige saker 

mellom sentralstyremøtene. 

 

Andre bemerkninger til arbeidet til sentralstyret: 

• Kontrollkomitéen opplever at organiseringen av sentralstyrets møter virker å være god, og at 

bruk av ulike metoder for saksfremlegging for styret gjør at møtene blir bedre. 

Kontrollkomitéen vil gjerne oppfordre til mer diskusjon i enkelte saker. Ofte stor saksmengde 

og mange sider med sakspapirer og vedlegg kan gjør at det enkelte styremedlem ikke klarer 

reflektere nok over innholdet i den enkelte saken som skal behandles, når hen forbereder 

seg til møtet. Kontrollkomitéen vil derfor anbefale at en ser på løsninger som kan bidra til at 

sakspapirene ikke blir for lange, og med mange omfattende vedlegg. En bør også vurdere om 

det er mulig å ta ned saksmengden noe og kanskje prioritere noe annerledes på hvilke saker 

sentralstyret mottar til behandling. 

• Kontrollkomitéen merker seg at fordelingsutvalget har jobbet godt, og innvilget mange 

frifondsøknader i løpet av året.         

• Sentralstyret har gjennom året gjort et godt og grundig arbeid, hvor en har behandlet flere 

viktige, og store saker. Med tanke på pandemi og tidvis utfordringer med å kunne møtes 

fysisk vil kontrollkomitéen med dette berømme sentralstyret, og dets ledelse for god 

håndtering av en krevende tid. 

 

 

Kontrollkomitéen har følgende bemerkninger til vedtakene til sentralstyret for perioden: 

Vedtak som er gjort i 2021 er i samsvar med Ungdom og fritids lover, og vedtak fattet av landsmøtet.  

 

Kontrollkomitéen har følgende generelle bemerkninger til sakspapirene til sentralstyret:  

Sentralstyret har i 2021 hatt 123 saker i sine sakspapirer. Det har vært en jevn økning i saker til 

behandling i sentralstyret de siste årene. Dette viser høyt aktivitetsnivå i organisasjonen, som er bra. 

Det kan likevel vurderes bedre hvorvidt alle sakene er nødvendig å ta opp i sentralstyret. Mange av 

sakene har også lange vedlegg, noe som fører til at sakspapirene til tider kan bli veldig lange. Her bør 

en avklare ved utsending hva som er vesentlig viktig å lese, og hva som eventuelt vil bli gjennomgått i 

plenum under møte.   

 

 



 3 

Kontrollkomitéens eget arbeid 

Kontrollkomitéen har hatt to fysiske møter og to digitale møter i løpet av 2021. Det er i tillegg blitt 

diskutert over mail, telefon og Messenger.  

Kontrollkomitéen har laget en arbeidsplan for komitéens arbeid denne perioden. Vi har også fått på 

plass en rutine for å rapportere komitéens arbeid til sentralstyret (jmf §14.4) 

Kontrollkomitéen har sammen med generalsekretær blitt enige om å motta kvartalsrapporter på 

regnskap, med kommentarer fra regnskapsfører. Dette for å sikre at komitéen er godt informert om 

regnskapsføringen og forvaltningen av organisasjonens midler. Det vil også være en god sikkerhet i at 

kontrollkomitéen får denne informasjonen regnskapsfører.  

Kontrollkomitéen opplever god dialog med Sentralstyret, styreleder, generalsekretær og sekretariat. 

 

Kontrollkomitéen har deltatt på følgende Sentralstyremøter: 

• Sentralstyremøte 4-6 Juni 2021, deltok Kenneth Laugaland, Knut Remi Heimvik og Anne 

Marie Lund  

• Sentralstyremøte 18.Juni 2021 (digitalt) deltok Kenneth Laugaland 

• Sentralstyremøte 24.-26. September 2021 deltok Kenneth Laugaland 

• Sentralstyremøte 5.-7. november 2021 deltok Kenneth Laugaland Knut Remi Heimvik 

• Sentralstyremøte 3.-5. desember 2021 deltok Kenneth Laugaland og Knut Remi Heimvik 

• Sentralstyremøte 28.-30 januar 2022 deltok Anne Marie Lund 

• Sentralstyremøte 11-12 mars 2022 (digitalt) deltok Kenneth Laugaland 

 

Dokumentet er signert elektronisk. 

 

Bryne 08.03.2022 

 

Kenneth Laugaland           Knut Remi Heimvik    Anne Marie Lund  

Leder      Medlem     Medlem 

 

Bjørnar Grande     Annenth Vijayaindra 

Medlem     Medlem 



 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
Møtedato 1.-3. april 2022 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-1-5 Nye uttalelser 
Landsstyret 

 
 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Følgende uttalelser vedtas: 

• U1 – Uttalelse om krigen i Ukraina 

• U2 – Uttalelse om sommertilbud 
 
 
Bakgrunn 

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

Landsstyret vedtar: 

 

 

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

berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være dekket.  

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



Vedlegg: U1 1 

 2 

Uttalelse om krigen i Ukraina  3 

 4 

I februar gikk Russland til krig mot Ukraina. Enhver krig har forferdelige humanitære konsekvenser 5 
der den pågår. Samtidig kan den gjøre barn og unge i Norge bekymret for familie og kjente i 6 
krigssoner, og for at krigen skal komme hit.  7 
 8 
Ungdom og Fritid fordømmer Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Krigen er ulovlig fordi 9 
Russland har brutt en av de mest sentrale lovene i internasjonal rett: FN-paktens artikkel 2, kapittel 1. 10 
Denne bestemmelsen sier at alle FN-land skal løse sine konflikter fredelig, og at ingen land skal true 11 
med å bruke makt eller bruke makt mot et annet land. Krig fører også til at barn og unges rettigheter 12 
etter barnekonvensjonen og menneskerettighetserklæringen brytes.  13 
 14 
Samtidig kan krig være vanskelig for barn og unge som bor i Norge. Noen har kanskje familie og venner 15 
i Ukraina eller Russland som de bekymrer seg for. Enkelte kan kjenne på utfordringer relatert til sin 16 
russiske eller ukrainske tilhørighet. Andre barn og unge, spesielt barn og unge med bakgrunn fra krig 17 
og konflikt, kan føle seg utrygge og bekymret for at krigen skal spre seg i Europa og komme til Norge. 18 
I slike situasjoner blir det ekstra viktig at alle barn og unge føler seg velkommen, sett og trygge på 19 
klubb. 20 
 21 
For at det skal være tilfellet er det viktig at klubbansatte tar ungdommer på alvor og diskuterer temaer 22 
som er viktige for dem ved å utfordre holdninger og ved å skape bevissthet rundt konsekvensene av 23 
slike holdninger, uten å moralisere. For å komme i en posisjon der det kan gjøres effektivt må 24 
klubbansatte delta i miljøet med ungdommene og bygge relasjoner slik at enkeltindivider og gruppa 25 
som helhet får et best mulig miljø. I tillegg er det viktig at klubbansatte er bevisste sin rolle som 26 
forbilder for ungdommene de jobber med, og at de møter alle med et åpent sinn og godt humør. 27 
Nulltoleranse for mobbing og krenkende handlinger skal praktiseres, og det skal arbeides aktivt for å 28 
fremme solidaritet og samhold med andre grupper i samfunnet.  29 
 30 
I våre Kvalitetskriterier finner du mer informasjon om hvordan klubbansatte bør jobbe med 31 
holdningsskapende arbeid i klubb.  32 
 33 
Lurer du på hvordan du skal igangsette praten med noen som synes denne situasjonen, eller noe annet, 34 
er vanskelig? Her har du syv tips til å starte samtalen.  35 
 36 
Trenger du noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med Mental Helse Ungdom her.  37 
 38 

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/fn-pakten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
https://www.fagforbundet.no/globalassets/globale-filer/ungdogfritfagforbundet.pdf/
https://mentalhelseungdom.no/for-parorende/7-tips-til-a-starte-samtalen/
https://mentalhelseungdom.no/fa-hjelp/


Vedlegg: U2 1 

 2 

Uttalelse om sommertilbud   3 
 4 
I fjor sommer gjennomførte en rekke fritidsklubber sommeraktiviteter for barn og unge med 5 

støtte fra utdanningsdirektoratet. Dersom kommuner skal kunne rigge tilsvarende 6 

aktiviteter og tilbud i sommerferien 2022 må de få tilsvarende tilskudd og rask informasjon 7 

om tilsagn.    8 

 9 

I fjor utlyste utdanningsdirektoratet en støtteordning for kommuner der de kunne søke på 10 

ekstraordinære midler til å gjennomføre sommeraktiviteter for barn og unge. Aktivitetene 11 

skulle både være morsomme for brukerne og bidra til læring. I mange kommuner ble 12 

aktivitetene lagt til fritidsklubbene som allerede arrangerer ferietilbud og som raskt søkte om 13 

midler til dette.  Som resultat ble ferietilbudet for barn og unge i mange kommuner utvidet i 14 

bredde, antall og type aktiviteter. I tillegg var mange av tilbudene gratis.   15 
 16 
Flere steder i Norge forventer politikere og innbyggere at kommunen skal rigge tilsvarende 17 

aktiviteter og tilbud for sommeren 2022. Dersom suksessen skal gjentas er det imidlertid slik 18 

at kommunene må få bevilget tilsvarende tilskudd som i fjor. Informasjon om hvorvidt det blir 19 

mulig for kommuner å søke om midler til sommeraktiviteter og -tilbud for barn og unge bør 20 

offentliggjøres så raskt som mulig. På den måten kan kommuner planlegge og gi klubbansatte, 21 

barn og unge en forutsigbar sommer – og kanskje ekstra aktiviteter å glede seg til.   22 
 23 



 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
Møtedato 1.-3. april 2022 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-1-6 Revidert regnskap 
Landsstyret 

 
 
 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
 
Landsstyret godkjenner regnskapet for 2021. 
 
 
Bakgrunn 

Regnskapet for 2021 viser et underskudd på kr -719 107,-. 
 
Sentralstyret vedtok et budsjett med et underskudd på kr - 839 000,-, på grunn av økte utgifter 
knyttet til ressurssituasjon og pandemi.  
 
Utgiftene viser lønnsrefusjoner for ca 1,1 million, mens det er brukt nærmere 2 millioner på kjøp av 

tjenester (konsulenter). Det er innkjøpt et personal- og HMS-system som årlig koster kr 40 000,-. Det 

er brukt ekstra midler på hybrid-Landsmøtet og på innkjøp av hjemmekontor-utstyr til de ansatte. 

Regnskapet for 2021 viser at inntektene har steget med nærmere 4 millioner. Prosjekttilskuddene 

har steget med 2,4 millioner, fra 3,6 millioner i 2020 til 6 millioner i 2021. 2 millioner overføres til 

neste år da prosjektene er utsatt eller har hatt lavere kostnader enn budsjettert. Landskonferansen 

øker inntektene med 800 000,-, da forårets konferanse var digital og uten deltakerbetaling. 

Driftsstøtten har økt noe, og så er det en liten økning i momskompensasjonen. 

Egenkapitalen er redusert til kr 2 023 348,-. Med et egenkapitalmål på 1,5 millioner gir det et 

handlingsrom på ca 500 000,- i årene fremover. 

Revidert regnskap er vedlagt. 

Landsstyret vedtar: 

 

 

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



Årsregnskap 2021
for

Landsforeningen Ungdom & Fritid

Foretaksnr. 970554823

Utarbeidet av:

Accountor- Komplett Regnskap Hammerfest
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 1120
9616 HAMMERFEST
Regnskapsførernummer 910944681



Landsforeningen Ungdom & Fritid

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 916 534 91 985
Annen driftsinntekt 1 12 426 680 9 347 708
Sum driftsinntekter 13 343 214 9 439 693

Driftskostnader
Varekostnad 2 321 287 851 009
Lønnskostnad 2 6 306 940 5 449 126
Annen driftskostnad 2 5 464 121 2 517 220
Sum driftskostnader 14 092 348 8 817 354

DRIFTSRESULTAT -749 134 622 338

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 587 5 236
Annen finansinntekt 10 152 280
Sum finansinntekter 10 739 5 516

Finanskostnader
Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m -20 465 -245
Annen rentekostnad 1 012 186
Annen finanskostnad 165 3 203
Sum finanskostnader -19 288 3 143

NETTO FINANSPOSTER 30 027 2 373

ORDINÆRT RESULTAT -719 107 624 711

ÅRSRESULTAT -719 107 624 711

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital 3 -719 107 624 711
SUM OVERFØRINGER -719 107 624 711

Årsregnskap for Landsforeningen Ungdom & Fritid Organisasjonsnr. 970554823



Landsforeningen Ungdom & Fritid

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
Omløpsmidler
Varer 4 81 021 88 388
Kundefordringer 5 958 087 68 624
Andre fordringer 92 855 14 626
Markedsbaserte aksjer 6 110 581 90 116
Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 4 914 245 5 989 619
Sum omløpsmidler 6 156 789 6 251 373

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 2 023 348 2 742 455
Sum opptjent egenkapital 2 023 348 2 742 455

Sum egenkapital 2 023 348 2 742 455

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 381 205 35 020
Skyldig offentlige avgifter 433 132 384 789
Annen kortsiktig gjeld 8 3 319 104 3 089 108
Sum kortsiktig gjeld 4 133 441 3 508 917

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 156 789 6 251 373

Oslo, 3. mars 2022

Trine Røyrhus Ottosen Emil Johan Stenhaug Tommy Wisth
Leder Nesteleder ungdom Nestleder voksen

Marius Thoresen Heine Knutsen Leah Henriette Rafoss
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Oscar Lone Olsen Karina Kapelrud Sol Angelica Berg Stavnes
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Andre Ruud
Daglig leder

Årsregnskap for Landsforeningen Ungdom & Fritid Organisasjonsnr. 970554823



Landsforeningen Ungdom & Fritid

Noter 2021

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.

Noter for Landsforeningen Ungdom & Fritid Organisasjonsnr. 970554823



Landsforeningen Ungdom & Fritid

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt
Foreningen har fått tildelt kr 9 667 521 i Frifondmidler i 2021. Av dette er kr 9 238 551 tildelt som
aktivitetsstøtte i lokallagene. Administrasjonsandelen på kr 483 376 er inntektsført.

2021 2020

3100 Avg. fritt salg 116 744 2 831
3160 Refusjon og viderefakturering 799 790 89 154
3400 Statstilskudd  5 382 812 5 000 000
3401 Prosjektilskudd 3 253 175 1 702 460
3402 Driftstilskudd fylkesledd    203 000                    0
3403 MVA kompensasjon 601 712 498 819
3900 Kontingenter 1 607 000 1 598 000
3901 Adm.inntekter 483 376 498 530
3902 Adm. inntekt prosjekter       90 925                   0
3904 Salg av foredragsholder       30 971                    71 148
3909 Royalties                606
3910 Andre inntekter 50 000 1 896
Sum Annen driftsinntekt 13 343 214 9 439 693

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 8 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lønn 5 339 396 4 828 244
Arbeidsgiveravgift 772 919 653 084
Pensjonskostnader 509 068 -49 305
Andre lønnsrelaterte ytelser -314 444 17 103

Totalt 6 306 940 5 449 126

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 766 647
Styremedlemmer 214 500
Bedriftsforsamling 0
Revisjon 104 250

Note 3 - Disponeringer
Årets resultat før skattekostnad -719 107
Skattekostnad 0

Årets resultat -719 107

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital 719 107

Til disposisjon 0

Noter for Landsforeningen Ungdom & Fritid Organisasjonsnr. 970554823



Landsforeningen Ungdom & Fritid

Noter 2021

Noter for Landsforeningen Ungdom & Fritid Organisasjonsnr. 970554823



Landsforeningen Ungdom & Fritid

Noter 2021

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 348 487 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 293 062.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
Av annen kortsiktig gjeld består kr. 2 129 637  som er avsatt prosjektmidler til nytt og pågående prosjekter i
2022.

Noter for Landsforeningen Ungdom & Fritid Organisasjonsnr. 970554823



 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
Møtedato 1.-3. april 2022 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-1-7 Suppleringsvalg 
Landsstyret 

 

 
 

 
Valgkomiteens forslag til vedtak  

Valgkomiteen foreslår at Erling Solvang velges for valgperioden 2022-2023: 

Navn Innstilt verv Representasjonsfylke 

Erling Solvang Styremedlem voksen Troms og Finnmark 

 

Bakgrunn 

Landsstyret skal, ifølge lovene, velge nye tillitsvalgte til sentrale verv ved behov. Denne gangen er det 

et ledig verv som styremedlem voksen i sentralstyret.  

Valgkomiteen har spredt ut informasjon om vervet ved å sende epost til alle UoFs medlemmer og 

lagt ut en nyhetssak på nettsidene. 

 

Landsstyret vedtar: 

 

 

Valgkomiteen foreslår sammensetning av tillitsvalgte til Landsmøte. 

Valgkomiteen foreslår også supplering, når dette trengs til Landsstyremøtet. 

 

Et suppleringsvalg er et valg som avholdes for å finne nye representanter til en valgt 

forsamling der det ikke er valgt vararepresentanter eller der vararepresentantene allerede har 

tiltrådt. 

https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/har-du-lyst-til-a-vaere-tillitsvalgt-i-ungdom-og-fritid/


 
 

                                                  SAKSPAPIR – Landsstyremøte 2022 
Møtedato 1.-3. april 2022 

Saksnummer og navn 
Saksbehandler 

22-1-8 Innkomne saker 
Landsstyret 
 
 

  

 

Sentralstyrets forslag til vedtak 
Landsstyret tar sakene til diskusjon og sakene oversendes deretter til sentralstyret for videre 
diskusjon og vedtak: 
 

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

 
Bakgrunn 

§ 22.9 Landsstyret skal behandle: 

• Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 
 
Det har kommet inn én sak innen fristen: 

Forslagsstiller Saksnavn Kommentar organisasjonskonsulent 

UoF Oslo Forarbeid for endring av vedtektene 
angående gjennomføring av fylkesmøter 

UoF Nordland har meldt inn at de 
støtter saken 

Vedlegg: 
- Innkommende sak fra UoF Oslo 
- Innkommende sak fra UoF Nordland 

 
Sentralstyret har forbehandlet saken på sentralstyremøtet i mars, ettersom saken ikke hadde nok 
forslagsstillere til å kreve saken behandlet.   
 
Sentralstyret vedtok  
Styret vedtar at saken fra Ungdom og Fritid Oslo tas opp i landsstyremøtet som to separate saker. 
Styret innstiller følgende som forslag til vedtak på landsstyremøte: Landsstyre tar sakene til diskusjon 
og sakene oversendes deretter til sentralstyret for videre diskusjon og vedtak. 
 
Det ble tatt opp at det å dele møtet og få mer tid på årsmøtene til de «spennende» sakene. 

Landsstyret vedtar: 

 

Fylkeslag kan foreslå eller kreve saker behandlet.  

Fylkeslag må ved 11 fylker ha minimum 2 medforslagsstillere for å kreve en sak behandlet. 

Sentralstyret kan fremme saker.    



Innkommende sak Landsstyret 
 
Mottatt via nettskjema 2.3.2022 
 

Hvem representerer 
du?: 

Oslo 

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

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

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

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

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

Beskriv kort hvordan 
du ønsker saken 
behandlet: 

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

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

UoF Oslo 

Ditt navn (Fornavn og 
Etternavn): 

Lina Maria Karlsen 

Klubb: Tveitaklubben 

Epost: oslo@ungdomogfritid.no 

Er du ungdom eller 
voksen?: 

Voksen 

 

mailto:oslo@ungdomogfritid.no


Innkommende sak Landsstyret 
 
Mottatt via nettskjema 10.3.2022 
 

Hvem representerer 
du?: 

Nordland 

Tittel på sak: Støtte til innmeldt sak fra Oslo ang gjennomføring av Fylkesårsmøtene 

Bakgrunn: Vi ønsker også at det sees på alternativer til å få økt deltakelse på 
fylkesårsmøtene. Vi opplever minimal deltakelse og har hørt mange av den 
samme begrunnelsen som Oslo refererer til.  

Forslag til vedtak: Landsstyremøtet ser på alternative måter å gjennomføre fylkesårsmøtene 
for å få økt deltakelse.  

Beskriv kort hvordan 
du ønsker saken 
behandlet: 

Diskusjon, idémyldring.  

Ditt navn (Fornavn og 
Etternavn): 

Gro Helene Klingenberg  

Klubb: Apollo 

Epost: gro.klingenberg@narvik.kommune.no  

Er du ungdom eller 
voksen?: 

Voksen 

 

mailto:gro.klingenberg@narvik.kommune.no
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