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OM UNGDOM OG FRITID
Ungdom og Fritid har som mål å fremme interessene
til brukere, ansatte og frivillige i åpne kommunale
og kommunalt støttende fritidstiltak for ungdom.
Fritidsklubber kalles ofte åpne møteplasser. Ved
siden av å være sosialt forebyggende/byggende,
er dette en bred kulturarena for utøvelse av, og
deltakelse i kulturaktiviteter. Ungdom og Fritid skal
medvirke til å styrke miljøer der barn og unge kan
utvikle egenaktivitet, og der demokrati og samarbeid
blir vektlagt.
For Ungdom og Fritid er det et overordnet mål
at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i
demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og
mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne
demokratiske styrer i det enkelte fritidstiltaket
skal barn og ungdom kunne ha reell innflytelse
over drift og innhold i tiltaket. Det er de enkelte
medlemstiltakene som er lokallagene i Ungdom
og Fritid.

Organisatorisk struktur
Medlemmene av Ungdom og Fritid er ungdomskulturhus, aktivitetshus, fritidsklubber og andre
åpne tiltak for ungdom. Medlemmene kan organisere
seg i kretser, som er sammenslutninger av fritidstiltak fra minst to kommuner eller to bydeler med
egne bydelsadministrasjoner. Disse kretsene blir
medlemmenes påvirkningskanal i organisasjonen.
Landstinget avholdes annethvert år, og er organisasjonens høyeste organ. Her møtes kretsene, sentralstyret, komiteer og utvalg. Her fattes vedtak på de
formelle sakene som regnskap, budsjett, handlingsplan og politiske dokumenter, samt at man her velger
sentralstyre og komiteer.
Sentralstyrets arbeid
Sentralstyret har hatt syv styremøter i 2016 og
har hatt 59 saker til behandling i perioden.
Fordelingsutvalget for frifondsmidlene, som består
av ungdomsrepresentantene i sentralstyret, har hatt
møter i forbindelse med sentralstyremøtene
og telefonmøter ved behov.

Medlemmer
Oversikten viser utvikling i registrerte fritidstiltak i Norge og utviklingen av medlemsmassen i Ungdom og Fritid.
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Årstall

Medlemsutvikling

Antall fritidstiltak (klubber)
fra 2003-2008 i Kostra

Antall kommunale fritidssenter
(fra 2009) i Kostra

1999

323

n/a

n/a

2000

337

n/a

n/a

2001

414

n/a

n/a

2002

349

n/a

n/a

2003

421

747

n/a

2004

560

715

n/a

2005

561

648

n/a

2006

580

668

n/a

2007

617

642

n/a

2008

627

639

n/a

2009

611

n/a

732

2010

606

n/a

735

2011

595

n/a

733

2012

608

n/a

724

2013

618

n/a

702

2014

611

n/a

681

2015

606

n/a

662

2016

607

n/a

n/a
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I 2009 ble rapporteringssystemet til Kostra lagt
om, slik at det ikke er mulig å sammenligne tall fra
2003- 2008 med tallene fra 2009-2016. Mens man
tidligere målte antall kommunale fritidstiltak, måler
man nå antallet fritidssenter. Dette betyr at man
nå registrerer flere ulike type tiltak inn under denne
kategorien. Tallene de siste årene kan tyde på at det
er en jevn nedgang i antall fritidssentre. Fra man
la om måten å måle på, i 2009, er antallet fritidssentre gått ned fra 732 (2009) til 662 (2015 som er
seneste tall i Kostra), cirka 10 %.

De største utfordringene vi ser er tid og penger,
avstander, drivkrefter og motivasjon for slikt arbeid.
Vi vet at fordelene og mulighetene er veldig store
med kretsarbeid. En fungerende krets vil motivere,
gi mer kunnskap og skape gode aktiviteter og et
godt demokrati i organisasjonen. Man forsøker
stadig å finne utfordringene sentralt for å løse de
og bedre legge til rette for etablering og drift av
kretser. Vi har blant annet utviklet en økonomisk
stiftelsesguide til kretsene (registrering i
Brønnøysund).

Vår medlemsutvikling følger ikke samme kurve.
I 2009 hadde vi 611 medlemsklubber, med en topp
i 2013 og 2014, mens vi i 2016 har 607.

Det er et særlig fokus på kompetanse og kurs i
våre nyeste kretser. Vi tilbyr rabatter på kurs for
våre kretser, og oppfordrer kretsene til å søke om
regionkurs. Et annet fokusområde for kretsene er
felles arrangement for ungdom og kontakt mellom
ungdom på tvers av kommuner osv.

Det bekymringsverdige er nedgangen i antall
årsverk samtidig som ungdomskullene vokser.
Dette burde medføre en større kommunal satsning
på tiltak for barn og unge, men fra 2007 til 2015 er
antall årsverk hos våre medlemmer redusert med
om lag 40 %.
Kretser
Fundamentet i Ungdom og Fritid er våre kretser1
og medlemmer. For å lykkes med våre mål om å
styrke det lokale arbeidet og å oppnå felles slagkraft utad, er vi avhengige av en organisering og
et demokrati som fungerer.
Vi organiserer over 600 fritidstiltak over hele landet,
hvilket gjør oss til en stor organisasjon med et stort
potensial for kompetansebygging og politisk slagkraft nasjonalt og lokalt. Gjennom vårt kretsarbeid
løfter vi feltet og tilrettelegger for mer erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom våre
medlemmer.
Det er lagt ned mye ressurser i å mobilisere og holde
tett kontakt med våre kretser. De fleste kretsene vi
har nå er stabile og det er et spenn i størrelse, felles
interesser og samarbeidsform.
Vi har vært på møter og samlinger for å rekruttere og
mobilisere flere kretser, og for å følge opp etablerte
kretser. I perioden har vi fått en ny krets og møter
med flere potensielle kretser. Vi har ellers hatt en
stabil kretsstruktur med 22 kretser.
Arbeidet med kretser og organisasjonsstruktur er
et langsiktig og tidkrevende arbeid. Det er store
variasjoner lokalt, og et etablert samarbeid på tvers
av kommunegrenser tar nødvendigvis tid. Vi ser at
det tiltaket som høster størst effekt, er oppsøkende
virksomhet. Gjennom denne type kontakt etablerer
vi også gode relasjoner mellom sentral- og lokalleddet. Vi har også et eget utvalg som jobber med
kretser og oppfølging av kretser.

Ungdom og Fritid avholdt i april 2016 Stormøte. Vi
merker at stadig flere fra kretsene involverer seg
i organisasjonens arbeid, og at trenden med økt
engasjement fortsetter.
Aktive kretser 2016
Svalbard
Svalbard krets
Finnmark
Vest- Finnmark krets (Alta, Hammerfest,
Kvalsund, Måsøy)
Nordland
Vesterålen krets (Sortland, Hadsel, Bø)
HALD-kretsen (Herøy, Alstahaug, Leirfjord
og Dønna)
Nord-Trøndelag
Namdal krets (Nærøy, Leka, Vikna, Grong)
Innherred Ungdom & Fritid (Verdal, Inderøy,
Levanger)
Værnesregionen (Stjørdal, Meråker, Malvik,
Hommelvik/vikhammer, Frosta, Selbu, Tydal)
Steinkjer, Namsos og Overhalla krets (Namsos,
Overhalla, Steinkjer)
Sør-Trøndelag
Os, Røros og Holtålen krets (Os, Røros, Holtålen)
Trondheim krets

En krets er åpne fritidstiltak som er medlem i Ungdom og
Fritid og fra minst to kommuner, evt to bydeler i større byer.
Et kretssamarbeid kan skje på tvers av fylkesgrenser.
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Møre og Romsdal
Sunndal, Oppdal, Surnadal krets (Sunndal, Rennebu,
Tingvoll, Nesset)

Akershus
Akershus krets (Skedsmo, Fet, Rælingen, Lørenskog)
GNU (Nes, Aurskog-Høland, Ullensaker)

Oppland
Land krets (Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten)

Vest Agder
Indre Agder Krets (Vennesla, Iveland)
Vest Agder Krets (Mandal, Lindesnes, Lyngdal,
Farsund, Spangreid)

Buskerud
Hallingdal krets (Gol, Nesbyen, Hemsedal, Gol, Ål,
Geilo)
Østfold
Nedre Glommas Fritidsklubber (Fredrikstad,
Sarpsborg, Hvaler)
Oslo
Groruddalen krets (Bjerke, Grorud, Alna, Stovner)

Aust Agder
Aust Agder krets (Åmli, Tromøy, Froland, Vegårshei)
Rogaland
Haugaland krets (Tysvær, Haugesund, Karmøy,
Bokn, Vindafjord)
Hordaland
LARM-kretsen (Austrheim kommune, Radøy,
Meløy, Lindås)

Utover organisasjonsarbeidet knyttet til krets ser vi også at vår rolle som støtteorgan for klubbene er viktig.
Vi har et økende antall henvendelser fra klubbene, som vi bruker mye tid og ressurser på å bistå i faglige
og politiske saker. Denne rollen stiller stadig større krav til oss i møte med både nye, men også kjente problemstillinger. Vi støtter opp med det siktemål å bidra til at kvalitet og kompetanse styrkes ute i tiltakene. Vår
dekningsgrad (antall medlemmer/antall registrerte klubber) er høy, og med det oppnår vi også høyere
synlighet i sektoren.

ORGANISASJ ON S K A R T

Landsting
Stormøte
Sentralstyret
Komiteer og utvalg

Krets

Krets

Krets

Fritidsklubb,
ungdomshus,
aktivitetshus

Fritidsklubb,
ungdomshus,
aktivitetshus

Fundamentet er våre medlemmer.
En krets er en sammenslutning av medlemsklubber (regionsledd).
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Fritidsklubb,
ungdomshus,
aktivitetshus

UTVALGSARBEID
Fordelingsutvalget
Fordelingsutvalget består av sentralstyrets ungdommer.
Ungdommene deltar på lik linje med de voksne i
sentralstyret og har i tillegg ansvaret for fordelingen
av Frifond til Ungdom og Fritids medlemmer.
Fordelingsutvalget har hatt jevnlige møter i
forbindelse med styremøter, og har fungert godt i
perioden. Ungdommene i Sentralstyret har jevnlig
vært samlet for behandling av Frifonds-søknader.
Dette er i tråd med målsettingene. Fordelingsutvalget
har hatt myndighet til å fatte vedtak i saker og har
fordelt frifondsmidlene.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av styrets leder og de to
nestlederne. Arbeidsutvalget skal ha møter hvis det
er behov for dette mellom styremøter. Utvalget har
hatt telefonmøter og Facebook-chat ved behov. AU
har også hatt noen egne møter i sammenheng med
styremøter, der AU har diskutert nødvendige saker.
Andre utvalg
I 2015 etablerte styret tre nye utvalg. Et internasjonalt
utvalg, et organisasjonsutvalg og et politisk utvalg.
Utvalgene har særlig fagansvar på sine områder.
Utvalgsarbeidet kan til tider være utfordrende å
prioritere. Derfor har styret besluttet at vi skal
forsøke å styrke utvalgsarbeidet ved å legge det til
årets første møte. Da har vi erfaringsvis bedre tid.
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AKTIVITETER
Aktivitetsnivået til Ungdom og Fritid er jevnt
høyt. Vi har våre egne sentrale arrangementer
som Stormøte og Landsting og vi arrangerer årlig
Landskonferanse.
De to førstnevnte, Stormøte eller Landsting, er
medlemmenes fora der våre styringsdokumenter
utvikles og vedtas for perioden. Landskonferansen
er spesielt rettet mot medlemmenes behov for
kompetanse i møte med barn og unge i tiltakene.
Ytterligere deltar vi på mange andre arrangementer
der vi ser at enten vår kompetanse, eller andres, er
viktig for felles arbeid på feltet.
Vi tilbyr veiledning og oppfølging til alle våre medlemmer. Det er et stort behov for dette. Vi reiser
derfor rundt for å veilede, informere og arrangere
samlinger i den grad vi har kapasitet og ressurser
til det.
Lovfesting
Lovfesting har alltid vært Ungdom og Fritids
viktigste interessepolitiske sak. Vi har arbeidet
med lovfesting gjennom møter med ministere og
byråkrater i relevante fagdepartement. Vi tar opp
lovfesting ved alle anledninger, og forteller om
konsekvensene av manglende lovfesting i alle
høringsuttalelser. Barnekonvensjonen er en lov
som gir ungdom noen rettigheter til fritid og
kultur, vi jobber derfor gjennom Forum for barnekonvensjonen med å minne politikerne på
betydningen av fritid, kultur og medvirkning.
Av andre aktiviteter i 2016 vil vi trekke fram:
Fritidsklubbenes dag 2016,
lørdag 30. april
Fritidsklubbenes dag arrangeres hvert år for å
markere behovet for fritidsklubber. Dette gjennomføres over hele landet den siste helgen i april. Når
fritidsklubber og ungdomshus omtales i media, er
det ofte i negative settinger forbundet med nedbemanning, kutt og nedleggelser. Klubbene bruker
denne anledningen til å vise seg frem i lokalmiljøet
og synliggjøre de positive sidene ved klubben rundt
omkring i landet. Mange klubber går sammen og
lager større konserter, turneringer, markeder og
stands. Det er en flott anledning til å vise lokalpolitikere, media og andre i nærmiljøet hva som
faktisk skjer på klubben. Ungdom og Fritid lager
hvert år kampanjemateriell for å tilrettelegge for
dette. I tillegg kan klubbene søke om frifondstøtte
til å lage arrangementer. I år, som før, har det vært
mange arrangementer og markeringer over hele
landet.
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Ungdom og Fritids pris 2016
Ungdom og Fritid deler hvert år ut en pris til en
klubb, krets eller ildsjel som har utmerket seg
på en spesiell måte. Prisen kan gå til både unge,
voksne, enkeltpersoner eller grupper, frivillige eller
ansatte. Man kan også nominere en klubb eller en
krets.
I 2016 ble Ungdom og Fritids pris for første
gang delt ut til en ungdom. Årets prisvinner var
Benedikte Holmen fra Bootleg - ungdommens hus
i Hammerfest. Benedikte er leder i Hammerfest
ungdomsråd og deltar i arrangementsgruppa
Bootleg event.
Frikurs
Vi lanserte i 2012 vårt kompetanseprosjekt Frikurs.
Frikurs tilbyr gratis kurs for ungdomsarbeidere når
de vil, hvor de vil. Hensikten med prosjektet er å
tilby ungdomsfaglige forelesninger på nett. Frikurs
er en kunnskapsbank der de som jobber med ungdom enkelt kan få faglig påfyll og inspirasjon. Det
ble ikke produsert noen nye frikursfilmer i 2016. Vi
har opparbeidet en bank med nok filmer slik at vi
har publisert nye filmer gjennom 2016 og ut i 2017.
Nye videoforedrag vil bli produsert opp etter behov,
økonomi og kapasitet.
Ungtid.no
I 2013 startet vi et prosjekt for å få dokumentert
og vist frem klubbene i forbindelse med vårt 60-års
jubileum. Resultatet ble ungtid.no. Dette er en
nettside hvor alle klubbene kan være med å bygge
sin historie. De kan laste opp eget materiale, lage
album og kategorisere dette etter tema, sted og
tidspunkt. De kan hente inspirasjon og komme i
kontakt med andre klubber. Dette fungerer som en
idébank med eksempler fra ulike kulturaktiviteter
og klubber rundt omkring i landet.
Denne siden er aktiv og det er mange som laster
opp bidrag for å vise frem hva som skjer. Vi bruker
ungtid.no som organisasjonsverktøy til innsamling
av foto- og filmmateriale fra klubbene i forbindelse
med Frifond, kunstkonkurranser og kampanjer. Vi
har nå over 164 unike brukere og over 700 historier
i systemet, og det vokser seg stadig større.
Høyskoleutdannelse for ungdomsarbeidere
Et samlet fagmiljø bestående av forskere, ansatte,
tillitsvalgte og arbeidsgivere etterlyser mer kompetanse
for ansatte på åpne møteplasser. Ettersom det ikke
finnes noen form for kvalitetssikring av disse
tjenestene, fra nasjonalt hold, er utdanning en
måte å heve evnen til samarbeid, tjenesteutvikling

og kontinuitet på.
Ungdom og Fritid har siden 2010 samarbeidet med
Malmö Högskola, Fritidsledarutbildningen i Sverige,
Universitetet på Island og Høgskolen i Sørøst-Norge
(tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold) om
utvikling av en høyskoleutdannelse for ungdomsarbeidere (Bachelor i fritidspedagogikk). Intensjonen
var å undersøke behov og tilpasninger hos relevante
aktører, fra arbeidstaker og arbeidsgivere, til politikere
og fagfolk, for å kunne gi en anbefaling om hvilket
innhold en utdannelse for ungdomsarbeidere burde
ha. Arbeidet var tenkt finansiert gjennom Leonardo
Da Vinci-ordningen, men vi lyktes ikke i å få finansiering gjennom denne ordningen. Ungdom og Fritid
har de siste tre årene i stedet satset på å få etablert
en høyskoleutdannelse på nasjonalt nivå. I løpet av
2012 etablerte vi et samarbeid med ansatte ved
Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vi har allerede et godt etablert samarbeid med
Fagforbundet, og vi har kontakt med KS.
Vi har hatt en god dialog med embetsverket i Barne-,
likestillings - og inkluderingsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet som har veiledet oss i
denne prosessen. I februar 2014 la vi fram saken
for barne-, likestillings- og inkluderingsminister
Solveig Horne. Deretter sendte vi en søknad til
Kunnskapsdepartementet om tildeling av 30 studieplasser til dette formålet, på vegne av HSØ (tidligere
Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og Norges
Idrettshøgskole. Vi fikk til svar at dette avgjøres når
statsbudsjettet legges frem i oktober. Det ble ikke
bevilget midler til disse studieplassene. Vi var i møte
med Familie - og kulturkomiteen på Stortinget om
dette, både i forbindelse med budsjettbehandlingen i
2013 og i 2014.
Vi har det siste året sett på andre finansieringsmuligheter for denne satsingen. Vi har god kontakt
med både NIH og HSØ (tidligere Høgskolen i Buskerud
og Vestfold). Vi har også i år undervist studenter ved
HSØ, og de er aktive i vårt forskernettverk.
Arrangørkonferanse og -midler
I begynnelsen av april arrangerte Ungdom og Fritid
en stor konferanse for ungdom fra landets klubber.
Dette resulterte i en eksplosjon av ideer. På blokka
stod det faglig påfyll, erfaringsutveksling, nettverksbygging, teambuilding og kreative prosesser.
Gjennom våre Arrangørmidler gjorde vi en satsning
på unge arrangører over hele landet. Alle de som
fikk innvilget midler fikk tilbud om å delta på konferansen. Parallelt med konferansen arrangerte vi
Stormøte for landets kretser, slik at enda flere fikk

Benedikte Holmen, vinner av
Ungodm og Fritids hederspris
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utbytte av konferansen. Dette ble en minnerik helg
spekket med opplevelser, teambuilding, vennskap og
faglig påfyll. Konferansen var støttet av Sparebankstiftelsen.
Workshops med Folkeakademiet
Ungdom og Fritid mener unge arrangører i fritidsklubber må anerkjennes for den kompetansen de
har. Ungdoms kompetanse som arrangører bør
verdsettes i det profesjonelle kulturlivet, og de bør
gis tilgang til å utvikle sin arrangørkompetanse på
flere kulturarenaer. Ungdom og Fritid har derfor
etablert et samarbeid med Folkeakademiet
gjennom vår satsning på Arrangørfabrikken.
Det første pilotprosjektet var et tilbud om workshop til ungdommer over hele landet på vegne av
Folkeakademiet. Ungdom og Fritid tilbød gratis workshop til tre klubber, i henholdsvis Buskerud, Telemark
og Vestfold med påfølgende minikonsert/ fremvisning
i Folkeakademiet-regi. Begge organisasjonene bruker
erfaringen fra dette pilotprosjektet for å jobbe videre
med modeller for å styrke kultursamarbeid i lokalmiljøet.
Landskonferansen 2016
Ungdom og Fritids viktigste møteplass for ungdomsarbeidere er den årlige landskonferansen vi arrangerer
for alle som jobber i ungdomsklubbsektoren. I år
arrangerte vi konferansen i samarbeid med Fagforbundet den 31. oktober og 1. november med 240
deltakere.
I år hadde konferansen tittelen Innsikt og utsikt. Vi
ønsket under konferansen å bli inspirert av den faglige
utviklingen i tilstøtende tjenester og internasjonale
trender. Vi ville diskutere hvordan vi skal møte
utfordringer i samfunnet, og vurdere vår egen praksis.
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Vi hadde følgende foredrag under
landskonferansen:
• Hvorfor melder vi ikke til barnevernet? (Gaute
Godager, Østfold DPS)
• Hvordan trekkes unge mot jihadisme? (Julie
Owe, rådgiver i Minotenk)
• LØFT - fra problemsnakk til løsningssnakk
(Gro Johnsrud Langslet, psykolog LØFT-instituttet)
• Kultur for å delta. Et prosjekt om kommunalt
kulturarbeid (Ole Marius Hylland, Telemarksforsking)
• «Gotta take the power back!» Om musiske
muligheter (Jon-Roar Bjørkvold)
• Hvordan jobbe med skeive ungdommer?
(LHBTQI- metodisk arbeid ved Liquid, Emma
Nilsson, fritidsledare i Linkøping)

I tillegg hadde vi et ekspertpanel med aktører fra
bibliotekfeltet, SLT- koordinatorer, ungdomsarbeidere
med tverrfaglig kompetanse og internasjonalt
ansvarlig i Ungdom og Fritid.
Mentor
Det å knytte til oss ungdommer som skal fronte
Ungdom og Fritids saker, og enda viktigere tilrettelegge for at unge mennesker skal kunne delta i
samfunnsdebatten, er et mål for organisasjonen. I
perioden 2010 til 2016 har vi derfor hatt flere grupper
ungdommer knyttet til vårt Mentorprogram. Dette ble
avsluttet i 2016, men organisasjonen skal finne nye
måter å videreføre målene om ungdoms deltakelse i
samfunnsdebatten med utgangspunkt i barnekonvensjonens artikkel 12.

“

Landskonferansen

240 ungdomsarbeidere deltok på
Ungdom og Fritids landskonferanse
i 2016
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PROSJEKTER
Kulturkapsel - Nasjonal kulturkampanje for ungdom
Ungdom og Fritid arrangerer hvert år en kunstkonkurranse for ungdom for å vise frem kulturaktivitetene
rundt omkring i landet. Vi ønsker å inspirere til mer
aktivitet og tettere kontakt med våre medlemmer.
Med kulturkapsel ønsker Ungdom og Fritid å synliggjøre effekten av åpne møteplasser for ungdom i
samfunnet. Dette gjør vi ved å vise frem det kulturmangfoldet som genereres i klubbene. Det er viktig
å tilrettelegge for at ungdom skal få mulighet til å utvikle seg selv og oppleve mestring, uansett interesse
og forkunnskap. Gjennom en rekke ungdomskampanjer
skal vi synliggjøre ungdomskulturen. Vi tar utgangspunkt i mobilkameraet og den sosiale plattformen
Instagram for at det skal være en lav terskel for å
delta.

Ekspertgruppen består av representanter fra Samsen
Kulturhus i Kristiansand, Isak kulturhus i Trondheim,
Radar kulturhus i Asker, G60 i Drammen, Audiator
Studio i Tromsø, Volt aktivitetssenter og Volt festivalskole i Lørenskog, Carbon Fritidsklubb i Stjørdal,
Kalbakken fritidsklubb, samt representanter fra
Granittrock, Hamnakultur og Rockslo fra Oslo m.m.

Første kampanje ut var #NoJuju («ingen magi»). Den
ble gjennomført i 2016. Sosiale medier handler ofte
om de perfekte øyeblikkene. Med denne kampanjen
ønsket vi å feire innsatsen og ikke sluttresultatet. Vi
ønsket å løfte frem øyeblikkene bak filteret og fasaden.
Vi sendte ut kampanjemateriell og veiledningsopplegg
til våre medlemmer slik at det ble lettere for å sette i
gang med dette.

Nasjonalt folkehelseløft
I 2015 mottok Ungdom og Fritid 270 000 kroner
fra Helsedirektoratet for å utvikle tre nye kurs for
ungdomsarbeidere. Kursene tar for seg følgende tre
temaer: Rus og psykisk helse, Kommunikasjon og
konflikthåndtering og Mat og helse. Disse kursene
ble utviklet i 2015-2016, og vi hadde opplæring med
15 kursholdere i mars 2016.

I løpet av 2016 hadde vi popup-utstilling under Granittrock
og en stor utstilling under vår landskonferanse. Det
ble produsert filmer til prosjektet med bidrag fra
ungdom som ble vist for 230 ungdomsarbeidere på
storskjerm. Vi kåret en vinner under landskonferansen.
Kulturkapsel ruller nå videre. Kapselen viser et utsnitt
av ungdomskulturen i Norge her og nå. Dette skal til
slutt resultere i en visuell ressursbok (med tips, idéer
og inspirasjon) og en vandreutstilling. Vi ønsker med
dette å løfte frem kultur som metode for medvirkning.

Ungdom og Biljard
Ungdom og Biljard er et samarbeidsprosjekt mellom
Norges Biljardforbund og Ungdom og Fritid. Vi fikk
2,09 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB i
2014. Pengene gikk til utstyrspakker og kompetanseheving i klubbene. I løpet av 2015 delte vi ut en del
utstyr til Ungdom og Fritids medlemsklubber.
Formålet med prosjektet var å øke rekrutteringen i
Norge og få opp kunnskapsnivået om biljard på fritidsklubbene. I 2016 ble dette prosjektet sluttført.

Kampanjeside: ungtid.no/kulturkapsel/
Instagramprofil: instagram.com/kulturkapsel
Arrangørfabrikken
- Verktøy i møte med unge kulturprodusenter
Ungdom og Fritid satser på unge arrangører. Vi sitter
på et stort nettverk gjennom våre 600 medlemsklubber.
Disse er eksperter på medvirkning i praksis.
Ungdom og Fritid har tidligere fått 2,5 millioner kroner
i støtte fra Sparebankstiftelsen til Arrangørfabrikken.
Gjennom Arrangørfabrikken delte vi i 2016 ut nærmere
to millioner kroner i til landets klubber for å styrke
dette arbeidet over hele landet. Videre har vi produsert
materiell og frontet klubbene gjennom happenings,
utstillinger, workshops, konferanser og foredrag.
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Gjennom prosjektet «Verktøy i møte med unge Kulturprodusenter» er vi nå i gang med å utvikle verktøy for
ungdomsarbeiderne i deres arbeid med ungdom. Gjennom året har en ekspertgruppe bestående av representanter fra våre medlemmer hatt flere møter i regi
av Ungdom og Fritid. Målet er å dele erfaring og bygge
kompetanse sammen. Dette prosjektet skal resultere
i en digital håndbok og en ressursside for alle som
jobber med unge arrangører. Prosjektet har fått støtte
fra LNU kultur og ferdigstilles i 2017.
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Vi sitter på et stort
nettverk gjennom våre
600 medlemsklubber.
Disse er eksperter på
medvirkning i praksis

SAMARBEID MED SENTRALE MYNDIGHETER
Ungdom og Fritid samarbeider med en del sentrale
aktører. Noen av disse er:
Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet
(BLD)
Ungdom og Fritid har faste kontaktmøter med BLD
en gang i halvåret. Møtet er et kontaktmøte der vi
informerer om hva vi jobber med og departementet
informerer om sine satsningsområder. Vi deltar på
den årlige kontaktkonferansen mellom BLD og
ungdomsorganisasjonene.
Bufdir
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
er blant annet ansvarlig for administrasjonen av
Erasmus+/Aktiv Ungdom og Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Aktiv Ungdom er EUs
ungdomsprogram for ikke-formell læring, deriblant
ungdomsutveksling, volontørtjeneste og ungdomsinitiativ. Målgruppen for Aktiv Ungdom-programmene er ungdom mellom 13 og 30 år og ungdomsarbeidere. Vi er representert ved Marit Bredesen i
Nasjonalt Utvalg som behandler søknadene.
Helsedirektoratet
Vi har de siste årene hatt flere prosjekter finansiert
med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet ”Ungdom og Fritids Opplæringsprogram for Ungdomsarbeidere” er fullfinansiert av Helsedirektoratet. Dette
prosjektet ble avsluttet i 2012, og vi har siden 2013
inkludert programmet inn i vår vanlige kurspakke. I
2015 fikk vi midler til å gjennomføre folkehelsetiltak,
og i 2016 har vi utviklet en kursrekke for ungdomsarbeidere. Vi har også deltatt i et innspillsmøte om
direktoratenes tverrfaglige samarbeid.

Kulturdepartementet
Ungdom og Fritids medlemmer har et bredt nedslagsfelt og representerer til sammen en stor helårs
kulturarena for unge mennesker. På denne arenaen
gis de unge en unik mulighet til å finne og utvikle sitt
kulturelle uttrykk på egne premisser. De selvorganiserte ungdommene er også en stor og viktig del av
den ungdomskulturen som vi representerer og vi ser
det som viktig at Kulturdepartementet er orientert
om disse. Vi hadde i 2016 et kontaktmøte med Kulturdepartementet. Ungdom og Fritid ønsker jevnlige
kontaktmøter.
Årets Barne- og ungdomskommune
Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet
inviterer til nominering av Årets barne- og ungdomskommune. Hensikten er å løfte fram gode eksempler
på ulike typer av virksomhet for barn og ungdom i
kommunene.
Barneombudet
Barneombudet er en svært sentral instans i arbeidet
for barn og unges rettigheter. Ombudet har tidligere
reist kravet om en egen oppvekstlov og støtter Ungdom og Fritid i arbeidet med lovfesting av fritidstiltak
for ungdom. Vi samarbeider med Barneombudet om
FNs barnekonvensjon. I løpet av 2016 har vi hatt
kontakt om ungdoms manglende beskyttelse som
brukere av fritidsklubb, ettersom fritidsklubber ikke
er underlagt noe regelverk som åpner for innhenting
av politiattest. Vi har hatt kontakt i forbindelse med
høring om nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og medvirkning. I tillegg har Barneombudet
deltatt i utviklingen av nye Frikurs- foredrag.

Foto: Almedie
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Ungdom og Fritid har hatt som mål å øke antall
samarbeidspartnere. Nedenfor er en oversikt over
noen av dem vi samarbeider med i dag.
Fagforbundet
Vi har i flere år samarbeidet tett med Fagforbundet
om lovfesting av fritidsklubber. Vi samarbeider på
flere felt. Annethvert år arrangerer vi landskonferanse
i fellesskap. Det siste året har de vært en viktig
samarbeidspartner i vår satsing på kompetanseheving,
og de er en av våre viktigste støttespillere i
arbeidet med å opprette en høyskoleutdannelse.
I 2016 ble det etablert et samarbeid om å utvikle
en kompetanseportal for ungdomsarbeidere
Høgskolen i Sørøst-Norge
Ungdom og Fritid har i flere år hatt et tett samarbeid
med Høgskolen i Sørøst-Norge. De har vært en av
våre faglige leverandører i flere sammenhenger. Blant
annet har de deltatt i vårt opplæringsprogram, og de
inngikk i samarbeidet med Norges Idrettshøgskole om
å utvikle fag- og studieplaner til en bachelor i fritidspedagogikk. Våren 2014 søkte vi Kunnskapsdepartementet tildeling av midler til dette studiet.
I 2015 ble Høgskolen en del av vårt internasjonale
forskernettverk (European Research Network) og de
har vært sentrale i gjennomføringen og utviklingen
av et vitenskapelig tidsskrift om ungdomsarbeid i
Europa.
Norges Idrettshøgskole
Vi har samarbeidet med Norges Idrettshøgskole på
mange områder de siste årene. NIH holdt foredrag
om selvorganisert idrett i fritidsklubb under landskonferansen i 2012, og har siden da vært en samarbeidspartner i arbeidet med å få på plass en høyskoleutdannelse. I 2015 deltok vi på Idrettshøgskolen
Innovasjonscamp. Fremtidige gymlærere utviklet
konsepter for å rekruttere flere ungdommer til å
bruke fritidsklubb. Idrettshøgskolen er en samarbeidspartner i vårt forskernettverk, European Research
Network.
Aktiv Ungdom/Erasmus+
Vi har hatt jevnlige møter med Aktiv ungdom, og er
også representert i Nasjonalt Utvalg. Vi har et godt
samarbeid, blant annet om informasjonsarbeid i
norske kommuner og fritidsklubber. Vi gjennomførte i
2016 to prosjekter finansiert av midler fra Aktiv Ungdom/Erasmus +. Vi er også samarbeidspartner i Aktiv
Ungdom og Europarådets Stopp Hatprat-kampanje,
hvor det organiseres et kurs for ungdomsarbeidere.
Ungdom og Fritid har rekruttert deltakere fra Norge.
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NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring)
Gjennom vårt prosjekt «Kvalifisering som forebyggende
metode i fritidsklubb» innledet vi et tett samarbeid
med forskningsinstitusjonen NOVA. De sto som
ansvarlige for den forskningsmessige delen av prosjektet.
Prosjektet ble avsluttet i 2009, og i 2011 jobbet vi
med erfaringsspredning av rapporten “Fritidsklubb
– Kvalifisering og rusforebygging” og har hatt jevnlig
kontakt med forskere fra NOVA. Vi er jevnlig i kontakt
med NOVA gjennom deres konferanser og gjennom
etableringen av vårt europeiske forskernettverk. Vi
har fulgt Ungdataundersøkelsene med stor interesse,
da de viser at 30 % av norske 13 – 16-åringer bruker
fritidsklubber to ganger i måneden eller mer. Vi
ønsker å gå i dialog omkring deres undersøkelser med
tanke på vårt felt og data som er relevant for dette.
Forum for barnekonvensjonen
I 2009 knyttet vi oss til Forum for barnekonvensjonen
og følger opp arbeidet med barnekonvensjonen og
arbeidet med å skrive supplerende rapport. I 2015
gikk vi inn i arbeidsgruppen for barn og ungdoms
medvirkning i arbeidet med supplerende rapport. Vi
har også sittet i en faggruppe om utdanning og fritid,
og vi har gjennomført en egen ungdomshøring i 2016.
Landsforening for oppsøkende sosialt
ungdomsarbeid (LOSU)
Vi har over lang tid utviklet et tett samarbeid med
LOSU både faglig og politisk. Vi har jevnlig kontakt
og samarbeider ved behov.
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU)
Vi har jevnlig kontakt med LNU, faglig og politisk.
Vi har tidligere samarbeidet både i enkeltsaker og
prosjekter. Ungdom og Fritid er representert i fordelingsutvalget for LNU Kultur gjennom kulturkonsulent Marit
Bredesen. Vi jobber med å styrke kontakten og
samarbeidet med både LNU og Unge Funksjonshemmede, da vi er tre paraplyorganisasjoner som
deler mange satsningsområder og saker.
Unge Funksjonshemmede
Vi har samarbeidet med Unge Funksjonshemmede
på flere områder de siste årene, faglig og politisk. Vi
samarbeider om både enkeltsaker og i forbindelse
med prosjekter. Vi jobber med å styrke kontakten og
samarbeidet.
Frivillighet Norge
I 2006 meldte Ungdom og Fritid seg inn i Frivillighet
Norge, som er en paraplyorganisasjon for alle frivillige
organisasjoner i Norge. Vi deltar på relevante møter
og konferanser, kurs og seminarer.

Landsforeningen for barnevernsbarn
Newman University i Birmingham søkte i 2013 støtteordningen
Daphne til et prosjekt om vold i nære relasjoner. Vi var partnere
i denne søknaden, og knyttet til oss Landsforeningen for
barnevernsbarn som samarbeidspartner. Vi har jevnlig
kontakt med foreningen. I forbindelse med besøk av litauiske
organisasjoner, har de bidratt med kunnskap om det norske
barnevernet.
Ung Kultur Møtes (UKM, tidligere Ungdommens
Kulturmønstring)
Åpne møteplasser har lang tradisjon for å være arrangører
av UKM, og ikke minst rekruttere artister til arrangementene.
I mange kommuner er de åpne møteplassene ansvarlige for
avviklingen av UKM. I 2016 har vi innledet et samarbeid
med UKM. Bakgrunnen er at Ungdom og Fritid er en naturlig
samarbeidspartner når det gjelder ungdoms kulturutøvelse.
Sammen jobber vi med å dele ressurser og styrke mangfoldet
på ungdommens kulturarena.
Norges Biljardforbund
I 2014 startet samarbeidsprosjektet Ungdom og Biljard, der
Ungdom og Fritid samarbeider med Norges Biljardforbund
om å tilby våre medlemmer biljardutstyr og kursing og
opplæring i biljard. Alle midlene i dette prosjektet ble delt
ut i 2015 og prosjektet ble avsluttet i 2016.
Sparebankstiftelsen
Vi har hatt samarbeid med Sparebankstiftelsens gjennom
deres støtteordning. Vårt prosjekt Arrangørfabrikken mottok
gave fra stiftelsen. Sparebankstiftelsen var til stede på vår
ungdomskonferanse våren 2016.
Norske konsertarrangører
Ungdom og Fritid har etablert et samarbeid med Norske
konsertarrangører gjennom prosjektet Arrangørfabrikken.
Vi skal dele ressurser i arbeid med ung medvirkning og unge
arrangører, i første omgang en håndbok til ungdomsarbeideren.
Norsk kulturforum
Vi har etablert et nytt samarbeidsforum sammen med Norsk
kulturforum og har hatt flere møter med dem i perioden.
Folkeakademiet
Ungdom og Fritid har etablert et samarbeid med Folkeakademiet gjennom vår satsning på Arrangørfabrikken.
Lyderia
Ungdom og Fritid har etablert et samarbeid med Lyderia.
no gjennom prosjektet Arrangørfabrikken. De deltok på vår
nasjonale arrangørkonferanse og vi har hatt flere møter i
perioden.
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FRIFOND
Ungdom og Fritid forvalter støtteordningen Frifond
Organisasjon til våre medlemsklubber. I 2016 delte
vi ut over ni millioner kroner til aktiviteter og kulturprosjekter for ungdom på åpne møteplasser.
Søknadene kommer fra ungdom over hele landet.
Midlene skal bidra til lokal aktivitet, og skape mer
aktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus.
Ungdom og Fritid mottar frifondsmidlene fra Landsrådet
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).
Ungdom og Fritid søker om støtte på vegne av alle
sine medlemmer, og fordeler pengene videre til
disse. Sentralleddet i Ungdom og Fritid beholder
en administrasjonsandel av midlene, fastsatt av
Stortinget, som utgjør 5 % av det totale tilsagnet.
Ungdom og Fritid vedtar tildelingsmåte og retningslinjer innenfor rammene satt av LNU. Retningslinjene
vedtas av Ungdom og Fritids sentralstyre.
I 2016 fikk vi tildelt 9 472 077 kroner og vi utbetalte
9 016 473 kroner til lokal aktivitet i alle landets fylker.
Alle våre medlemsklubber som var søknadsberettiget
fikk minst en søknad innvilget. I år har vi hatt rekordmange klubber som søker. Hele 425 klubber fikk
glede av våre frifondsmidler. Dette er en generell
oppgang og svært positivt for organisasjonen.
Våre medlemmer imponerer stadig med gode og
innovative prosjekter hvor ungdom er med i alle ledd.
Vi tør påstå at det er på de åpne møteplassene at de
nye trendene skapes. Det er her vi finner subkulturene
og mangfoldet. I år som før har mange søkt om støtte
fra vår kategori “workshops for ungdom”. Vi ser at
forvaltning av Frifond genererer en bred kompetanse
blant ungdom og gode lokale ringvirkninger.
Forvaltning
Frifondsmidlene er penger som på en enkel og
ubyråkratisk måte skal komme ungdom til gode.
Et kriterium er at det skal være ungdomsinitierte og
ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt nivå. Det vi støtter
skal være med å skape et aktivitetsfremmende tilbud
til ungdom, som alle kan delta i. Det vil si at tilbudet
skal komme flest mulig til gode. Det er klubben som
helhet som søker på vegne av ungdommen, men
ungdommene må aktivt delta i søknadsprosessen
og underskrive søknaden.
Organisasjonene velger i stor grad selv hvordan
frifondsmidlene de disponerer skal fordeles lokalt.
Vi opererer med fire ulike søknadskategorier:
Utstyr, prosjekt, samarbeidsmidler og workshops.
Én medlemsklubb kan kun få innvilget én søknad
i hovedrunden, med unntak av de som søker om
samarbeidsmidler eller workshops. Felles for alle
kategoriene er at midlene skal gå til lokale aktiviteter.
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I 2016 kunne våre medlemmer søke fra 1. mars, og
mange medlemmer benyttet seg av sjansen til å
søke tidlig. Prosjektsøknader, samarbeidssøknader
og søknader om workshops ble behandlet av et eget
ungdomsutvalg som består av ungdommene i sentralstyret. Ved å starte opp tidlig får fordelingsutvalget
tid til flere møter. Dermed får flere muligheten til å
revidere søknaden sin. Fordelingsutvalget er flinke til
å sende søknader i retur for forbedringer, i stedet for
å gi avslag.
Vi ser at databasen i daglig drift innfrir målsettingen
om å frigjøre tid fra saksbehandlerne til å utføre
andre oppgaver. Det gjør det også lettere for våre
medlemmer å oppdatere informasjon og følge med
på alle prosesser fortløpende. Klubbene kan logge
seg inn og sjekke kontaktinformasjon og kontingent,
sjekke Frifond-status, levere akseptskjema eller
rapport. På denne måten vil klubbene også stå for
vedlikeholdet av medlemsregisteret. Dette gjør at
medlemsregisteret blir mer oppdatert til enhver tid.
Hva søkes det penger til?
I 2016 har vi støttet alt fra Skandinavisk mesterskap
i breakdance, Virtual Reality-prosjekt, Silent Disco,
Ekstremdøgn, Parkour-workshops, Villmarksfestival,
Birøkterkurs, Cosplay, LAN-festival, Nysirkus,
Arrangørkurs, Festivalskoler til større kulturproduksjoner.
En ungdomsgjeng på Ådnahall kulturverksted fikk
midler til en workshop i bygging av roboter. Flaktveit
Juniorklubb, Eidsvåg Fritidsklubb og Åsane Kulturhus
i Bergen har fått midler til å skape, lage og innrede et
tomt lokale på et kjøpesenter og gjøre det om til et
kreativt verksted, musikk- og utstillingsarena under
den årlige kulturmønstringen i Åsane. De skriver at
«det langsiktige målet er å lage flere liknende prosjekter
og arrangere disse under større kulturarrangementer,
slik at våre klubber blir synliggjort som en del av
mangfoldet i bydelens kulturliv».
I år, som tidligere år, har Ungdom og Fritid støttet en
rekke ungdomsfestivaler. For eksempel Elvevill – en
ungdomsfestival i Drammen. Fyrhuset i Oslo har fått
penger til å sette opp en egen ungdomsscene under
Granittrock festival i Oslo. Ungdomsscenen planlegges, bookes, styres og driftes i regi av ungdom.
Statistikk
Frifondmidler

9 472 077,-

Administrasjonsstøtte

473 604,-

Sum å innvilge

8 998 473,-

Innvilget - totalt

9 016 473,-

Søknadskategorier
Kategori

Antall søknader

Sum søknader

Antall Innvilget

Sum innvilget

Aktivitet

68

959 900

68

956 329

Utstyr

273

3 975 369

270

3 904 969

Prosjekt

68

1 974 675

68

1 949 675

Samarbeid

35

1 023 500

34

990 000

Workshop for Ungdom

64

1 215 500

64

1 215 500

Totalt

508

9 148 944

504

9 016 473

Antall søknader
Vi fikk i år inn 508 søknader, hvor 504 ble innvilget. Som vanlig er det utstyr det søkes mest om.
Kvaliteten har gått opp på alle søknader etter at vi fikk nytt databasesystem.
Fordeling på landsbasis
Det ble søkt mest midler i Akershus, deretter Oslo. Det ble søkt minst i Hedmark og Sogn og Fjordane.

Fylke

Antall
Søknader

Sum
Søknader

Antall
Innvilget

Unike
Klubber

Sum
Innvilget

Akershus

84

1 476 498,-

83

69

1 460 698,-

Aust-Agder

13

207 495,-

12

9

192 495,-

Buskerud

17

283 502,-

17

17

286 002,-

Finnmark

15

295 000,-

15

13

295 000,-

Hedmark

8

118 000,-

8

8

123 000,-

Hordaland

42

801 674,-

42

30

801 674,-

Møre og Romsdal

12

172 600,-

12

10

167 329,-

Nord-Trøndelag

14

255 000,-

13

7

225 000,-

Nordland

28

469 781,-

28

25

469 781,-

Oppland

21

354 174,-

21

19

353 774,-

Oslo

49

992 000,-

49

47

952 000,-

Østfold

39

761 684,-

39

35

746 684,-

Rogaland

44

775 000,-

44

38

775000,-

Sogn og Fjordane

9

150 000,-

9

8

150 000,-

Sør-Trøndelag

32

587 338,-

32

26

583 838,-

Telemark

13

216 000,-

13

10

216 000,-

Troms

28

474 000,-

28

25

474 000,-

Vest-Agder

30

589 970,-

29

24

574 970,-

Vestfold

10

169 228,-

10

9

169 228,-

Totalt

508

9 148 944,-

504

425

9 016 473,-
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Vi fikk 18 000 kroner i restmidler fra fjoråret og rakk også å dele ut dette innen fristen.
I 2016:
•
•

Rekordmange søkere
Det ble søkt for mer enn noen gang tidligere, slik at vi åpnet
ekstrarunde kun for de som ikke hadde søkt.

Vi opplever at klubbene i all hovedsak er svært fornøyde og at vi får skapt mye god ungdomsaktivitet for
pengene. Vi er tilfreds med gjennomføringen av årets søknadsrunde og ser at dette er svært viktig for oss
som organisasjon.
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INTERNASJONALT
Ungdom og Fritid har siden 2010 fått internasjonal
driftstøtte, og har siden da hatt en høy internasjonal
aktivitet. Vårt internasjonale arbeid startet med
et nordisk samarbeid som senere har blitt en integrert del av et europeisk nettverk. Fritidsklubber
er et internasjonalt fenomen som oppsto på 50- og
60-tallet. Feltet er i stadig endring og man møter
utfordringene med ulike tilnærminger. Det er derfor
svært nyttig for oss å være en del av den internasjonale arenaen, slik at vi kan lære av andre og
andre av oss. Mange av våre nordiske og europeiske
samarbeidspartnere har en høgskoleutdanning for
ungdomsarbeidere, tilsvarende det vi ønsker oss i
Norge. Dette har vært med på å danne grunnlaget
for vårt internasjonale arbeid. I tillegg til å være en
bidragsyter i ulike samarbeid, har vi fokusert på å
øke både ungdoms og ungdomsarbeideres deltagelse
på internasjonale kurs og seminarer. Vi har ønsket å
stimulere til økt internasjonalt samarbeid på lokalt
og regionalt plan. Vi ser at vi kan bidra med både
metoder for oppsøkende ungdomsarbeid og andre
former for metodikk i fritidsklubb, og vi har særlig
gode tradisjoner for ungdomsmedvirkning. Der har
andre land mye å lære av oss.
Det er viktig å følge med på den generelle internasjonale barne- og ungdomspolitikken. Det fattes
mange beslutninger som er viktige for vårt saksområde i EU og andre internasjonale organer. Disse
sakene og prosessene følger vi og bruker aktivt.
Både i vår kompetanseutvikling og vårt informasjonsarbeid rettet mot media, politikere og ungdomsarbeidere på åpne møteplasser. Vi følger også opp
Norges representanter i ulike internasjonale fora
som jobber med barne- og ungdomspolitikk.
De norske mediene har behov for påfyll og press
fra de norske organisasjonene for å sette fokus på
aktuelle problemstillinger som dette feltet er med
på å løse. Vi har vedtatt at vi skal jobbe særlig med
Norges implementering av EQF (The European
Qualifications Framework). Da særlig med fokus
på muligheten for å få formell uttelling for læring
som skjer på den ikke-formelle læringsarenaen.
Internasjonalt har vi per i dag et sterkt nettverk og
samarbeid som sentrerer spesielt rundt kompetanseutvikling, standardiseringer (best practice), politisk
påvirkning og nettverksbygging.
Nordisk
I Norden har Ungdom og Fritid tidligere hatt mest
kontakt gjennom UFN (Ungdom og Fritid Norden,
bestående av Norge, Sverige, Finland, Åland,
Færøyene og Grønland), og det nordiske høyskolenettverket. Gjennom samarbeidet om utvikling av
en høyskoleutdanning for ungdomsarbeidere og
UFN, har vi blitt godt kjent med både ungdoms-

arbeidere og ansatte på universiteter og høgskoler i
Sverige og på Island. Vi har deltatt fast på hverandres
landskonferanser og nettverket har tidligere gjennomført blant annet en nordisk forskerkonferanse
og en nordisk ungdomskonferanse. Ungdom og
Fritid overtok sekretariatet for UFN (Ungdom og
Fritid Norden) i 2011. UFN har blitt finansiert gjennom midler fra NORDBUK, men fra 2012 har vi ikke
fått driftsmidler. I 2015 har de nordiske partnerne
opprettet organisasjonen ISF som en ny nordisk
paraply. Norge er foreløpig ikke tilsluttet denne
paraplyen. Vi har i 2016 holdt kontakten blant annet
gjennom forskernettverket European Research
Network.
Forskernettverket
I 2012 arrangerte vi i regi av UFN en nordisk forskerkonferanse på Malmø Høgskola. På konferansen
deltok forskere fra Sverige, Finland, Færøyene,
Island, Åland, Danmark og Norge. Denne konferansen
var oppstarten av et nordisk forskernettverk, som
siden da har møttes flere ganger. I 2014 mottok vi
190 000 Euro gjennom støtteordningen Erasmus+
for å etablere et europeisk forskernettverk, og utgi
et vitenskapelig tidsskrift (The International Journal
of Open Youth Work). Det nordiske forskernettverket
ble dermed koblet på et europeisk med sentrale
miljøer i England, Østerrike og Baltikum og heter i
dag European Research Network.
Europeisk
På europeisk nivå har vi, siden 2010, samarbeidet
med organisasjoner fra en rekke Europeiske land, og
har hatt særlig god kontakt med ulike organisasjoner
i Storbritannia, Litauen og Estland.
Vi var representert med en ungdomsrepresentant
under EU Youth Conference i mars i Riga. Ungdom
og Fritid ble også invitert til the 2nd Youth Convention
i Brussel i april 2015, der vi deltok med to ansatte.
ECYC
European Confederation of Youth Club Organsations
(ECYC) er den europeiske sammenslutningen av
nasjonale foreninger. Vi er aktive i organisasjonen
og deltar på møter og seminarer. Vi har fortsatt
vårt arbeid med å bistå ECYC med oppfølging og
implementering av ny strategi for 2010-2020.
Styreleder i Ungdom og Fritid, Tor Haave er
president i ECYC.
POYWE
POYWE (Profesional Open Youth Work) er en
organisasjon som ble etablert i 2012. Ungdom og
Fritid var en av grunnleggerne med bakgrunn i et
behov om å få styrket profesjonaliseringen av vårt
fagfelt. Medlemmer av POYWE er Norge, Nederland,
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UK, Italia, Belgia, Østerrike og Sveits. I 2014 styrket
POYWE sin kontakt med EU, og er nå en viktig aktør
når det gjelder kompetanse og utdanning i Europa.
POYWE fikk i 2014 innvilget midler til et strategisk
partnerskap gjennom Erasmus+, der Ungdom og
Fritid er partner. Prosjektet har vært ledet av
POYWE med hovedkontor i Østerrike. Ungdom og
Fritid er en av flere internasjonale partnere.
Hensikten med prosjektet er å utvikle felles retningslinjer for ungdomsarbeid i Europa (se «Mapping
professional open youth work in Europe»).
AIESEC
Vi inngikk i 2010 et samarbeid med AIESEC, en internasjonal studentorganisasjon, om å være vertskap
for en praktikant fra et afrikansk land. Vi har siden da
hatt tre praktikanter fra Mosambik og en fra Kenya.
Vi knyttet ikke til oss noen hospitant i 2015 og 2016,
men vil vurdere muligheten igjen.
EEA- Litauen
Vi har gått inn i partnerskap med tre litauiske organisasjoner som ønsker å utvikle sin kompetanse innen
temaet Youth at risk. Aktivitetene i dette prosjektet
ble hovedsakelig gjennomført i 2015 og 2016. Vi har
vært bidragsytere innenfor oppsøkende sosialt arbeid
og ungdom i risikosonen. Prosjektene er nå avsluttet.
Annen kontaktvirksomhet
Vi har blitt invitert til og deltatt på flere konferanser,
seminarer, møter og studieturer. Vi har blant annet
vært representert i Østerrike, Litauen, Kypros, Island,
Nederland og New York. I februar 2016 ble vi invitert
av Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
på FN-konferansen ECOSOC – Youth Forum i New
York. Vi deltok med en delegat.
Mapping professional open youth work
in Europe
Hensikten med dette prosjektet var å utvikle retningslinjer for åpent ungdomsarbeid. Retningslinjene er utviklet på bakgrunn av innspill fra ungdom, ungdomsarbeidere og studenter som utdanner seg innenfor
ungdomsarbeid. Prosjektet hadde oppstart i 2014 og
ble avsluttet høsten 2016. Prosjektet resulterte i 21
prinsipper og retningslinjer for profesjonelt ungdomsarbeid på åpne møteplasser.
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European Research Network (TRI-network of open
youth work)
Målet med dette Erasmus+ prosjektet, som besto i
å gi ut et vitenskapelig tidsskrift om ungdomsarbeid
og etablere et europeisk forskernettverk, var å styrke
koblingen mellom forskning, praksis og politikk. Partnerne i prosjektet er Stockholms Universitet, Malmö
Högskola, Islands Universitet, POYWE (AT), Institute
for policy and research analysis (LT) og Newman
University (UK). Partnerne i nettverket har vært
svært sentrale for vår utvikling av kurs og metodikk
de siste årene.
Ungdom og Fritid leder prosjektet som har resultert
i et stort europeisk nettverk av ungdomsarbeidere,
forskere, beslutningstakere og andre interesserte. I
2015 fikk vi i tillegg støtte til å gjennomføre opplæring i «peer reviewing» and «co-writing» for at
ungdomsarbeidere skulle få formidlet sin erfaring inn
i et vitenskapelig tidsskrift. I februar gjennomførte vi
derfor et forskerseminar i Litauen, med deltakere fra
Romania, Latvia, Litauen, Island, Norge, UK, Sverige
og Østerrike. Deltakerne var både ungdomsarbeidere,
forskere og beslutningstakere, og seminaret gikk i
helhet ut på å lære å skrive vitenskapelige tekster og
gi gode fagfellevurderinger. I mai arrangerte vi nok et
forskerseminar på Island, der mange av de samme
deltakerne og noen nye deltok, med samme profil.
Her arbeidet vi med nye innfallsvinkler til arbeidet,
og flere nye tekster ble skrevet. Det ble i begge
tilfellene undervist om lokale, nasjonale og internasjonale realiteter, og det ble undervist i skriving.
Tidsskriftet ble ferdigstilt i 2016 og lansert i januar
2017. Hensikten med journalen har vært å styrke
koblingen mellom forskning og praksis og har gitt
mye kunnskap om fritidssektoren som vi ikke hadde
fra før. Journalen og nettverket gir også et godt
grunnlag for nye fokusområder, og gir kunnskap til
beslutningstakere i hele Europa.

KURS
Ungdom og Fritid tilbyr kurs både for ungdomsarbeidere og for ungdom. Ungdom og Fritid har en
kursholderstab med 23 kursholdere per dags dato,
spredt rundt i landet. Ungdom og Fritid har tre ulike
kursvarianter for ungdom. Tretimers-kurs, endagskurs og todagers-kurs. Kursene er egnet for opplæring av klubbråd, ungdomsråd og andre lignende
ungdomsgrupper. Kursene tar for seg demokrati,
teambuilding og prosjektutvikling.
Ungdom og Fritid tilbyr totalt åtte kurs til ungdomsarbeidere. Fem av kursene ligger under kursrekken
Opplæringsprogrammet, som ble utviklet i 20102012. De fem kursmodulene kan bestilles samlet
eller enkeltvis. De tar for seg klubbarbeiderens
rolle og fritidsklubbens posisjon i samfunnet.
I 2015 mottok Ungdom og Fritid 270 000 kroner
fra Helsedirektoratet for å utvikle tre nye kurs for
ungdomsarbeidere. Det ble gjennomført en kursholdersamling i mars 2016, med 15 kursholdere. De
nye kursene har fokus på folkehelse, med temaer
som mat, psykisk helse og relasjonsbygging. Første
kurset er en innføring i hvordan bruke mat som
metode på fritidsklubb, og hvordan bruke og ha fokus
på sunn mat i fritidsklubb. Dette kurset ble utviklet
i samarbeid med organisasjonen Unge Kokker. Det
andre kurset handler om rus og psykisk helse, med
fokus på relasjonsbygging. Det siste kurset er om
kommunikasjon og konflikthåndtering, en innføring i
motiverende samtaleteknikker.

I 2016 ble det bestilt elleve kurs for ungdomsarbeidere, og fire kurs for ungdom. To av kursbestillingene er større samlinger med cirka 50
deltakere.
Ungdom og Fritid har i 2016 inngått et samarbeid
med Aktiv ungdom og Europarådets Stopp Hatpratkampanje, hvor vi har rekruttert norske ungdomsarbeidere til en kurssamling i februar 2017 i Oslo,
om temaet hatprat. Det legges opp til at deltakerne
følger opp med lokale aktiviteter.
Ungdom og Fritid har også inngått dialog med
organisasjonen Reform om et mulig samarbeid
om kurssamlinger for ungdomsarbeidere rundt
temaene kjærestevold og vold i nære relasjoner,
med fokus på sosiale medier/ internett.
Vi har også inngått videre samarbeid med organisasjonen
Unge Kokker i 2016, hvor det vil tilbys gratis matkurs høsten 2017 for alle fritidsklubbene i Nord- og
Sør-Trøndelag. Dette som del av et folkehelseløft.
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INFORMASJONS- OG MEDIEARBEID
Ungdom og Fritid har flere forskjellige målgrupper vi
ønsker å nå: Ungdom, ungdomsarbeidere, beslutningstakere, presse og fagmiljøer. Dette stiller store krav
til vår evne til å tilpasse budskapet slik at det blir tatt
på alvor av dem det gjelder. Kommunikasjonsarbeidet
vårt skal preges av denne flersidigheten, og gjør det
både spennende og utfordrende å lage en kommunikasjonsstrategi.
Ungdom og Fritid har i 2016 benyttet ulike informasjonskanaler som fungerer godt overfor målgruppene som
i hovedsak er ansatte, frivillige og brukere på landets
fritidsklubber og ungdomshus. Dette viser seg tydelig
i antall treff på nettsiden og responsen på den informasjonen vi formidler ut til vårt nettverk. Organisasjonen
var uten informasjonskonsulent fra april til august
2016.
Medlemsblad
Medlemsbladet Ung & Fri kom ut fire ganger i løpet
av 2016. Bladet sendes ut til fritidsklubber, kommuner,
myndigheter, media og andre nøkkelpersoner som
har interesse av å holde seg oppdatert på hva skjer
i fritidsklubbsektoren. Opplaget er på rundt 3500
eksemplarer. Ung & Fri 04/16 var siste utgave av
vårt medlemsblad. I forbindelse med utviklingen av
nye nettsider, er det vedtatt at bladet legges ned.
På denne måten kan vi bruke resurssene våre på
kampanje- og kompetansemateriell til klubbene og
til å styrke de nye nettsidene som kompetanseportal.
Nyhetsbrev
Det digitale nyhetsbrevet ble sendt ut 11 ganger i
2016. 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.
Mottakslisten, som i 2016 ble jevnlig renset og
oppdatert mot vårt medlemsregister, har over 1020
mottakere, og en jevn tilstrømning av påmeldinger. I
tillegg til nyhetsbrev sender vi egne e-poster og brev
i forbindelse med Stormøte, Landsting og andre store
arrangementer eller prosjekter.
Nettsiden
Nettsiden www.ungdomogfritid.no oppdateres jevnlig
og er populær. Vi hadde i gjennomsnitt 7000 treff på
siden i måneden i 2016. Beste måneden var september,
minst i juli. Nettsidene fungerer som informasjonssted
for de som jobber i klubb, samt for andre som er
interessert i Ungdom og Fritid. Nettsiden skal speile
Ungdom og Fritids arbeid. Arbeidet med nye nettsider
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ble påbegynt i desember 2016 og skal være ferdig til
Landsting 2017.
Sosiale medier
Ungdom og Fritid benytter seg aktivt av Facebook
for å spre informasjon om våre saker, og for å følge
med på arrangementer og kampanjer i klubbnorge.
Ungdom og Fritid har 1516 følgere på Facebook.
Sekretariatet avsluttet sine profesjonelle Facebookprofiler i 2016 i henhold til Facebooks retningslinjer.
Vår oppfordring om å følge vår offisielle Facebookside har ført til en betraktelig økning av følgere.
Vi har egen twitterkonto med 549 følgere og instagramkonto med 1244 følgere for å spre informasjon
effektivt og bredt. Vi jobber jevnt med å få flere til
å følge oss på sosiale medier, da det er via disse
stedene vi får mest respons fra våre medlemmer
og andre som er interessert i vårt arbeid.
Media
Ungdom og Fritids profilering utad har i 2016 i
all hovedsak dreid seg om temaene lovfesting av
fritidsklubber, nedleggelse av fritidsklubber, fritidsklubb som kulturarena, forebygging, inkludering
og kompetanseheving for ungdomsarbeidere.
Vi har ved flere anledninger hatt innlegg i media, men
har også blitt intervjuet og nevnt i saker. På slutten av
året hadde vi flere innlegg på trykk i lokalaviser hvor
vi uttalte oss om trusler om kutt og stenging av åpne
møteplasser i forbindelse med saldering i bydels- og
kommunebudsjetter.
Ungdom og Fritid har uttalt seg ved en rekke anledninger
om radikalisering og ekstremisme i saker som tar
for seg regjeringens forebyggende arbeid på dette
området.
Vi ser også at Ungdom og Fritid til stadighet nevnes
i artikler i forbindelse med at vi utbetaler Frifondmidler til ulike prosjekter som får dekning i
lokalpressen.
Saker initiert av oss i 2016
31.10.2016
Østlandets blad: Vant 15.000 kr på dårlig lyd – vil dele
med uteliggerne. Sak om Kulturkapsel - #nojuju
01.11.2016:
NRK Sørlandet: Radiointervju i forbindelse med vår

Landskonferanse i Kristiansand.
Om åpne møteplasser for ungdom
og Arrangørfabrikken.
Kronikker 2016
10.10.2016
Fagbladet: Et kompetansesenter for
ungdom starter med høyskoleutdanning.
11.10.2016:
Dagsavisen: Jakten på ungdommen.
Innlegg 2016
03.05.16
Finnmarken Dagblad: Styremedlem
Henrik Skjelbred et innlegg om
Fraværsregelen
Politisk påvirkningsarbeid
De siste årene har vi kartlagt hvilke
arenaer vi bør være aktive på når det
gjelder politisk påvirkningsarbeid.
Det er sentralt for oss å ha jevn dialog
med både samarbeidspartnere og
myndigheter. Gjensidig kjennskap til
felt, utfordringer og muligheter er en
oppgave som alltid vil være til stede.
Vi deltar aktivt i både skriftlige og
muntlige høringer. Både ungdom og
voksne i styret har representert
Ungdom og Fritid i møte med politisk
ledelse i flere departement, på
Stortinget og på Europeisk nivå.

Foto: Almedie
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ØKONOMI
Ungdom og Fritid søker hvert år Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet (BLD) via Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) om
midler til drift. I 2016 ble vi tildelt 3 950 000 kroner
i nasjonalt driftsstøtte og i internasjonal driftsstøtte
ble vi tildelt 370 000 kroner øremerket til internasjonalt arbeid.
Organisasjonen hadde totalt inntekter på 9 875 403
kroner og utgifter på 9 468 708 kroner. Regnskapet
for 2016 etter finansposter viser et overskudd på
429 737 kroner (se årsregnskap). Det var i 2016
budsjettert med et overskudd på 249 000 kroner.
Det betyr at vi har styrket vår egenkapital fra
1 463 012 kroner (2015) til 1 892 749 kroner (2016).
Overskuddet i 2016 skyldes i hovedsak at:
•

•

Vi har lyktes med innsparinger så langt
det er mulig gjennom 2016. Databasen, som
ga oss ekstra kostnader og som bidro til
underskudd i 2014 og 2015, er ferdig og
over på ordinær drift -og supportavtale.
Grunnet en personskade og langtids sykemelding har vi hatt mindre utgifter til lønn
i 2016. Vi har også hatt en redusert lønnskostnad gjennom at vikar på informasjon
fikk fast stilling og måtte si opp sitt
vikariat to måneder før tiden.

•

Vi ville også hatt et større overskudd
dersom et av våre større internasjonale
prosjekter ikke var underfinansiert. I tillegg
har aktivitetene i dette prosjektet funnet
sted i en periode der kronen har vært svak
ere enn Euroen som er den valutaen vi
betaler for våre internasjonale aktiviteter
med.

For 2017 har vi lagt opp til et nøkternt driftsbudsjett,
men med plan for videreutvikling av verktøy i vår
organisasjonsutvikling så langt overskuddet tillater
det.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Foreningens aktiviteter er avhengig av offentlige
tilskudd. Størrelsen på disse varier 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 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

ARBEIDSMILJØ
Sentralstyret mener arbeidsmiljøet i sekretariatet er tilfredsstillende.
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2015 eller 2016. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan
være til skade for det ytre miljø.
Likestilling
Foreningen har i perioden hatt seks ansatte, med en kjønnsfordeling
på seks kvinner (en mann og fem kvinner i perioden vi hadde vikar).
Sentralstyret består av to menn og syv kvinner, med tre menn og en
kvinne som vara.

24

Ungdom og Fritid Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

Ungdom og Fritid

25

ÅRSREGNSKAP 2016
for Ungdom og FritidLandsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus
Foretaksnr. 970554823

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

26

Ungdom og Fritid Årsberetning 2016

RESULTATREGNSKAP
Note

2016

2015

798 987

632 006

9 076 416

6 563 033

9 875 403

7 195 039

525 223

435 474

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad

2

3 337 691

3 629 955

Annen driftskostnad

2

5 605 794

3 506 056

Sum driftskostnader

9 468 708

7 571 486

DRIFTSRESULTAT

406 695

-376 447

Annen renteinntekt

8 719

20 007

Annen finansinntekt

3 891

2 317

Sum finansinntekter

12 611

22 324

Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m

-11 064

1 199

Annen rentekostnad

600

6 829

Annen finanskostnad

32

4 076

Sum finanskostnader

-10 431

12 103

NETTO FINANSPOSTER

23 042

10 221

ORDINÆRT RESULTAT

429 737

-366 226

ÅRSRESULTAT

429 737

-366 226

429 737

-366 226

429 737

-366 226

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

Finanskostnader

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

3
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BALANSE PR. 31.12.2016
Note

31.12.2016

31.12.2015

EIENDELER
Omløpsmidler

32 688

Varer

4

16 570

68 403

Kundefordringer

5

84 865

0

25 506

59 242

Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer

6

70 305

5 567 789

Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

3 417 074

5 728 122

Sum omløpsmidler

3 614 320

5 728 122

SUM EIENDELER

3 614 320

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

1 463 012
3

1 892 749

1 463 012

Sum opptjent egenkapital

1 892 749

1 463 012

Sum egenkapital

1 892 749

2 317

Leverandørgjeld

54 947

67 147

Skyldig offentlige avgifter

218 870

207 213

1 447 754

3 990 750

Sum kortsiktig gjeld

1 721 571

4 265 110

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 614 320

5 728 122

Gjeld Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

8
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REGN SKAPSPRINSIPPER
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.
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NOTE 1 - Annen driftsinntekt
Foreningen har fått tildelt kr 9 490 077 i Frifondmidler i 2016. Av dette er kr 9 016 473 tildelt
som aktivitetsstøtte i lokallagene. Administrasjonsandelen på kr 473 604 er inntektsført.

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

2016

2015

3 920 000
4 429 471
404 617
703 800
495 300
12 500
1 800
10 372 105

3 750 000
1 244 620
352 084
696 900
471929
46 500
1 000
6 563 033

NOTE 2 - Lønnskostnad

		
Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.
		
Spesifikasjon av lønnskostnader
I år
I fjor
Lønn
2 836 831
3 032 732
Arbeidsgiveravgift
413 446
453 154
Pensjonskostnader
82 649
137 345
Andre lønnsrelaterte ytelser
4 765
6 724
Totalt
3 337 691
3 629 955
Ytelser til ledende personer og revisor		
Daglig leder		
Styremedlemmer		

544 700
164 750

Bedriftsforsamling		0
Revisjon		
92 875

NOTE 3 - Disponeringer
Årets resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årets resultat
Disponeringer
Avsatt til annen opptjent egenkapital
Sum disponert
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429 737
0
429 737
429 737
429 737

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 31.12.2016.

NOTE 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 190 899 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 232 177.

NOTE 8 - Annen kortsiktig gjeld
Av annen kortsiktig gjeld består 891 073 som er avsatt prosjektmidler til nytt og
pågående prosjekter i 2017.
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