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Om Ungdom og Fritid 

Ungdom og Fritid (UoF) skal fremme interessene til ungdommer, ansatte og frivillige i kommunale og  
kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomskulturhus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. 
Organisasjonen jobber for at alle barn og ungdommer skal ha tilgang til åpne møteplasser hvor medvirkning 
står sentralt. Tilbudene skal oppleves relevante for målgruppen, og bidra til økt livskvalitet og mestring.
 
Ved siden av å være sosialt forebyggende og byggende, er de åpne møteplassene for ungdom en bred kultur-
arena for utøvelse av og deltakelse i kulturaktiviteter. UoF skal bidra til å styrke miljøer der barn og unge kan 
utvikle egenaktivitet, og der demokrati og samarbeid blir vektlagt.
 
For organisasjonen er det et overordnet mål at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, 
og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne demokratiske styrer på møte- 
plassene skal barn og ungdom ha reell innflytelse over drift og innhold i tilbudet. Det er de enkelte  
medlemsklubbene som er lokallagene i UoF. 

I organisasjonens strategisk plan i 2019 løfter vi opp fire hovedsatsninger: Tilgang, kvalitet, statusløft og 
organisasjon. Disse skal bidra til å sikre ungdom tilgang på møteplasser av høy kvalitet. Realisering av dette 
forutsetter et statusløft for feltet og en solid organisasjon. 

Organisatorisk struktur 

Våre medlemmer og lokallag er fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom. UoF har 
kollektivt medlemskap som betyr at ungdom, ansatte og frivillige tilknyttet klubben er medlem hos oss.  
Landsting (nå Landsmøte) 2019 ble avholdt i april, og det ble vedtatt store endringer i organisasjonen, blant 
annet avvikling av kretser og innføring av fylkesledd i tråd med fylkesreformen. Les mer om dette under 
fylkesledd. Landsmøte avholdes annenhvert år, og er organisasjonens høyeste organ. Her møtes delegater 
fra fylkesleddene, sentralstyret og komiteer. Her fattes vedtak på de formelle sakene som regnskap, budsjett, 
strategisk plan og politiske dokumenter, samt at man her velger sentralstyre og komiteer for neste periode.

Oversikt over Ungdom og Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte 

Sentralstyret 2019-2021

Trine Ottosen  Leder  (voksen)
Hanna Huseklepp  Nestleder  (ungdom)
Marius Thoresen  Nestleder    (voksen) 
Emmeli Hedvald  Medlem  (voksen)
Tommy Wisth   Medlem  (voksen)
Siv Janna Glømmi          Medlem         (voksen)
Annenth Vijayaindra Medlem     (ungdom)
Mohamed Alhaj                     Medlem  (ungdom)
Karina Kapelrud                     Medlem  (ungdom)
Hilde Woxen                            Vara          (voksen)
Kenneth Laugaland              Vara  (voksen)
Marius Ekhaugen                  Vara                  (ungdom) 
Emil Johan Stenhaug           Vara         (ungdom)

Arbeidsutvalget 

Trine Ottosen                          Leder  (voksen)
Hanna Huseklepp                   Nestleder (ungdom)
Marius Thoresen                    Nestleder (voksen)
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Kontrollkomite

Knut Remi Heimvik                Leder   (voksen)
Anne Marie Lund                   Medlem            (voksen)
Bjørnar Grande                    Medlem             (voksen)
Tom Andreas Kristensen      Medlem            (voksen)
Anne Kari Ullensvang            Medlem              (voksen) 
 
Valgkomite
 
Trine Walleraunet           Leder           (voksen)
Kristoffer L. Mathisen            Medlem          (voksen)
Charlotte Larssen Kleiva      Medlem  (voksen)
Astrid Gaup Skancke       Medlem               (voksen)
Christian Lund                     Medlem               (voksen)
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Sekretariat

André Ruud                               Generalsekretær (100 %)
Marit Bredesen                                       Kulturkonsulent (100 %) i fødselspermisjon til 30. april
Anders Hansen                                       Vikar Kulturkonsulent (100 %) til 30. april
Ida Schmidt                                             Informasjonskonsulent (100 %)  
Henriette Øyan                                       Organisasjonskonsulent (100 %)  
Amund Røhr Heggelund                      Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (100 %)
Linn Ersland                                            Administrasjonssekretær (100 %)
Oda Pernille Hoff                                    Vikar prosjektkoordinator frem til 1. mars. Deretter 40 % til 12. april. 
Hedda Hakvåg                                     Prosjektkoordinator (100 %) fra 1. mars 2019 – 31. desember 2021
Morten Fredriksen                     Fylkeskoordinator (100 %) fra 1. desember 2019 
Jose Espinoza                           Renholder (10 %)

Sentralstyret
Sentralstyret har hatt åtte styremøter i 2019 og har hatt 133 saker til behandling i perioden. I forbindelse med 
styremøtene har sentralstyret besøkt flere medlemsklubber, bla Jolly i Lillestrøm, Samsen kulturhus i  
Kristiansand og Arena Bekkestua i Bærum.

Fordelingsutvalget
Fordelingsutvalget består av ungdomsrepresentantene i sentralstyret. Ungdommene deltar på lik linje med de 
voksne i sentralstyret, og har i tillegg ansvar for fordelingen av UoF sine frifondsmidler innenfor  
kategoriene Workshop, Prosjekt og Samarbeid. Fordelingsutvalget har hatt møter på alle styremøtene i  
perioden det deles ut Frifond fra mars til desember. Det er et viktig prinsipp for organisasjonen at det er  
ungdom selv som søker om midler til egne aktiviteter og prosjekter. Det er derfor også viktig at det er ungdom 
som behandler søknadene. Ungdommene i styret gir utrykk for at behandling av Frifond-søknader gir god 
kunnskap om hva som skjer på feltet nasjonalt.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder og de to nestlederne, og fungerer som beslutningsorgan  
mellom styremøtene etter mandat fra sentralstyre. Utvalget har i perioden hatt møter i forbindelse med  
styremøtene og behandlet hastesaker hovedsakelig på epost, telefonmøter og Facebook-chat. 

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

Årstall Medlemsutvikling 
Ungdom og Fritid

Antall fritidstiltak (klubber) fra
2003-2018 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 n/a
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Under er en grafisk fremstilling av våre medlemstall sammenlignet med KOSTRA 2009-2019:

Etter flere år med en jevn nedgang i antall fritidssentre, ser vi fra 2017 en positiv utvikling. Dette gjelder også 
antall årsverk registerert i KOSTRA. Det har også vært en tilsvarende økning i UoF sin medlemsmasse. 

Fylkesledd
Innføring av fylkesledd, i tråd med fylkesreformen, ble vedtatt under UoF sitt Landsting 2019, og skal  
etableres i løpet av 2020. Dette gjøres ved at det avholdes stiftelsesmøter i alle fylker. UoF Viken ble etablert 
allerede i 2019 og fylkesstyret har begynt arbeidet mot sitt første årsmøte, mens de resterende ti fylkes- 
leddene skal etableres innen utgangen av 2020. Det er ansatt en egen fylkeskoordinator som skal holde i dette 
arbeidet fra sentralt hold. Målsettingen med dette arbeidet, er å styrke demokratiet og de unges mulighet for 
regional medvirkning i prosesser og temaer som angår dem. Det er også en god mulighet til å bygge nettverk, 
og å kunne dele erfaringer på tvers av kommunegrenser. Fylkesleddene inngår som et demokratisk ledd i UoF 
og skal ha et styre bestående av halvparten ungdom og halvparten voksne. Styrene vil fastsette styremøter, 
jobbe med planlegging av årsmøte for alle klubbene i regionen (fylkesmøte), samt jobbe med saker de finner 
relevant for sitt fylke. 
 
Vi ønsker å sikre at alle fylker er representert, og vi ønsker å komme tettere på lokale krefter, kartlegge og 
samle trender og tendenser i feltet. Vi ønsker å legge til rette for at alle våre medlemmer i regionen får tilbud 
om å delta på våre fylkesmøter, og at alle våre medlemmer har mulighet til å bli valgt som delegat til Lands-
møte. Vi ønsker at det skal være enkelt å delta for alle og tilby kurs, nettverk og erfaringsutveksling. Det er et 
mål at det blir enklere å tilpasse samarbeid lokalt og at ungdom er representert og blir hørt hele veien. 
 
Fylkesleddene vil gi klubbene styrken av å stå sammen – noe som er verdifullt enten man skal søke  
fylkesmidler, uttale seg politisk i regionale saker, dele erfaringer med klubber i nærmiljøet eller arrangere kurs 
for å heve kompetanse. 

I 2021 skal det avholdes Landsmøte, hvor nytt politisk program og strategisk plan skal vedtas. Det skal også 
velges nye sentralt tillitsvalgte for den nye perioden. Dette blir det første Landsmøtet med delegater sendt fra 
fylkesstyrene, hvor vår nye organisasjonsstruktur har lagt til rette for at det er representasjon fra alle landets 
fylker. Arbeidet med Landsmøtet starter i 2020.
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De nye fylkesleddene blir: 

• 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
 
Utover organisasjonsarbeidet knyttet til fylkesledd ser vi at vår rolle som støtteorgan for klubbene er viktig. 
Vi har et økende antall henvendelser fra klubbene, og vi bruker mye tid og ressurser på å bistå i faglige og 
politiske saker. Vi støtter opp med det siktemål å bidra til at kvalitet og kompetanse styrkes ute i medlems- 
tilbudene. Vår dekningsgrad (antall medlemmer/antall registrerte klubber) er høy, og med det oppnår vi også 
høyere synlighet i sektoren.

Aktiviteter 

UoF har et høyt aktivitetsnivå. Egne sentrale arrangementer er Landsmøte hvert andre år, og vår årlige 
landskonferanse for ungdomsarbeidere. Landsmøte er medlemmenes fora hvor våre styringsdokumenter 
utvikles og vedtas for perioden. UoF avholdt i april 2019 Landsting hvor 62 representanter fra organisasjonen 
deltok, herunder sentralstyre, komiteer, delegater og observatører fra kretsene. Vi har opprettet nye styrings-
dokumenter for perioden (kan leses her).

Av andre aktiviteter i 2019 vil vi trekke fram:

Arendalsuka 
UoF avanserte sin deltakelse på Arendalsuka 2019. Vi var til stede med til sammen ni personer i løpet av uken. 
Vi var paneldeltakere i tre eksterne debatter, hadde stand og avholdt et eget arrangement om prosjektet  
«Ungdommens stemme». 

Landskonferansen 
Landskonferansen er UoF sin viktigste møteplass for ungdomsarbeidere. Den 4.-5. november 2019 arrangerte 
vi vår årlige konferanse for alle som jobber i fritidsklubbsektoren. Konferansen ble avholdt på Scandic Maritim 
i Haugesund og hadde 262 deltakere. Konferansen hadde tittelen “Kultur på unges premisser” og satte  
søkelyset på barne- og ungdomskulturens betydning og demokrati. 
 
I forkant av konferansen arrangerte vi for første gang nettverkssamlinger for ansatte i fritidsklubber og  
ungdomshus med mål om at deltakerne i større grad skulle knytte kontakter og utveksle erfaringer. 

Ungdom og Fritids pris 
I 2019 utvidet vi Ungdom og Fritids pris fra én til tre kategorier. I 2019 har vi delt ut priser for:

• Årets beste fritidsklubb (X-ray ungdomskulturhus Oslo)
• Årets beste ungdomsstyre (Klubb crewet på Kvernevik fritidsklubb, Stavanger) 
• Årets beste prosjekt/arrangement på klubb (SommeråpentUng ved Hjørnet ungdomscafe, Oppegård)

I tillegg delte vi ut en ærespris til noen som har markert seg i sitt engasjement for ungdom 
(Don Martin, Fela og Jonathan Castro og deres forestilling Blokk til Blokk). Prisen er på 5000 kr i hver kategori 
og æresprisvinneren kan gi pengene til en valgfri fritidsklubb. Dette gjør vi for å synliggjøre alt det gode  
ungdomsarbeidet, aktivitetsmangfoldet og ungdomsmedvirkningen som finnes rundt i våre medlemsklubber.

https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/strategiskplan/
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Kulturkapsel 
Gjennom hashtaggen #kulturkapsel på Instagram viser UoF sine medlemsklubber hva som rører seg på åpne 
møteplasser for ungdom i Norge. 

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 - opplæringsprogram for ungdomsarbeidere
UoF har gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 fått midler av Helsedirektoratet til å 
utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser. Prosjektet startet 
i 2018 og pågår ut 2021. 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 i tverrfaglige samarbeid.
 
I 2019 rullet vi ut opplæringsprogrammet og feiret med et kick-off arrangement i Oslo i mai. Høsten 2019 
startet 20 ungdomsarbeidere videreutdanning i Fritidspedagogisk ungdomsledelse ved Universitetet i Sørøst 
Norge (USN). Det nye studiet fikk tre ganger så mange søkere som det var plasser. 
 
I samarbeid med referansegruppen til prosjektet, utviklet vi to kurs i ungdomsmedvirkning: et kurs på fem 
timer og et tredagers fordypningskurs. Kursene bygger videre på kunnskapen fra prosjektet Arrangørfabrikken 
og håndbøkene Med ungdom som ressurs og Prosjekthåndboka for unge arrangører. løpet av høsten holdt vi 
Ungdomsledelse kurs i Viken, Innlandet og Agder, samt et nasjonalt fordypningskurs for engasjerte deltakere.

Ungdommens stemme
I forbindelse med kommunevalget 2019 satt vi i gang prosjektet Ungdommens stemme. Prosjektet springer ut 
fra Barnekonvensjonens artikkel 12, barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt. En rett er ikke  
ensbetydende med en mulighet, og vi ønsker å snakke med ungdommer om det å bruke sin stemme og å 
bli tatt på alvor. Sammen med dokumentarselskapet Paragon og med støtte fra Sparebankstiftelsen reiser 
vi rundt på fritidsklubber som samarbeider med asylmottak for mindreårige i Norge og holder workshop i 
demokrati og historiefortelling. I tillegg dokumenterer vi ungdommer fra ulike deler av landet for å løfte frem 
deres stemmer i offentligheten. Vi skal besøke til sammen ti steder og lage ti filmer med ungdommer som 
kanskje ikke til vanlig synes eller høres så godt. Prosjektet fortsetter i 2020.

Prosjekthåndbok for unge arrangører 
I 2018 har vi laget en håndbok til ungdom selv, Prosjekthåndbok for unge arrangører. Arbeidet startet med 
en ungdomskonferanse i 2017. En ungdomsredaksjon var med å samle inn erfaringer under konferansen og 
bygget videre på dette. De har vært involvert i arbeidet med håndboken hele veien. Under vårt Stormøte i april 
2018 hadde vi i tillegg en egen workshop for ungdommene, hvor de kunne komme med sine innspill på hva de 
synes kvalifiserer som godt medvirkningsarbeid, og hva de mener er viktig når de selv jobber med arrange-
menter og prosjekter på klubben. Arbeidet med prosjekthåndboken danner utgangspunkt for kursutviklingen 
rettet mot ungdom i opplæringsprogrammet Ungdomsledelse. Vi ønsker at ungdom selv blir inspirert til å 
kunne ta initiativ og medvirke, utvikle sine egne prosjekter og arrangementer. Det endelige målet er å styrke 
ungdoms rolle som deltakere, utøvere og produsenter i egne kultur- og fritidstilbud.

International Journal of Open Youth Work
I januar 2017 lanserte vi den den første utgaven av International Journal of Open Youth Work. I mars 2018  
publiserte vi den andre utgaven av tidsskriftet med tittelen Learning from practice og i september 2019 kom 
den tredje utgaven. Tredjeutgaven hadde tilsammen åtte bidrag fra Norge, Italia, Australia, Storbritannia, 
Finland og Nederland. Tidsskriftet ble utgitt som et samarbeid mellom Newman University, Universitetet på 
Island, Malmö Högskola, POYWE og UoF. 
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Myndighetskontakt 

UoF driver et utstrakt påvirkningsarbeid og samarbeider med en rekke sentrale aktører. På Landsting i april 
2019 vedtok organisasjonen et nytt politisk program med politiske hovedsaker: 

• Etableringsstøtte for fritidsklubber
• Innføring av kvalitetskriterier
• Fritid er en kommunal kostnad
• Erstatningslokaler 
 
Barne- og familiedepartementet (BFD) 
UoF har faste kontaktmøter med BLD en gang i halvåret der vi informerer hverandre gjensidig. Vi deltar også 
på andre arrangementer i regi av departementet der relevante temaer tas opp. Vi har bidratt med innspill til 
Fritidskortet, forskrift for ungdomsråd og politiregisterforskriften om politiattest. UoF har i 2019 hatt ett møte 
med statsråden i BFD. Møtet handlet om hvordan departementet kan sørge for at også fritidsklubbene nytter 
godt av det nye Fritidskortet. 
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Kulturdepartementet (KUD)
I 2019 har UoF bidratt til medvirkning- og innspillsmøter med barn og unge i forbindelse med den nye idretts-
meldingen og barne- og ungdomskulturmeldingen. Vi har også deltatt på egne innspillsmøter i arbeidet med 
disse to meldingene.  

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet
I 2019 har UoF bistått departementet i planleggingen og gjennomføringen av Lev-vel-konferansen og Folke-
helsekonferansen. Vi har også kommet med innspill til Meld.st. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldingen –  
gode liv i eit trygt samfunn. I meldingen står det; Mange stadar er møteplassar som fritidsklubbar og 
ungdomshus «spydspissen» i det generelle førebyggjande arbeidet kommunen gjer ovenfor ungdom. 

Vi har også hatt jevnlige møter med direktoratet i forbindelse med deres finansiering av Ungdomsledelse. 
 
Stortinget
I 2019 var det behandling av Dokument 8:36 S (2018-2019) om lovfesting av fritidsklubber. UoF hadde i den 
forbindelse møter familie- og kulturkomiteens representanter fra SV, H, V, FrP og Sp. Forslaget falt mot SV, 
MDG og R sine stemmer. 

UoF deltok i høringer om statsbudsjettet for 2020. Vi deltok i familie- og kulturkomiteen, helse- og  
omsorgskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen. Det overordnede budskapet i våre budsjettinnlegg 
var at man må utvikle statlig politikk på feltet for å sikre implementeringen av Europarådets anbefaling på 
ungdomsarbeid. Det ble lagt inn tilsammen syv merknader knyttet til fritidsklubbfeltet. Flertallet under- 
streker at gode fritidstilbud og fritidsklubber for ungdom må være en del av de varige løsningene som  
etableres i områdesatsningene SV, Ap og Sp etterlyser en plan fra Barne- og familiedepartementets side for 
implementeringen av Europarådets anbefaling SV, Ap og Sp viser til at det er viktig at fritidskortet også dekker 
fritidsaktiviteter utenfor den organiserte idretten, slik som fritidsklubbene. SV viser til viktigheten av at  
ordningen ungdomstiltak i større bysamfunn skal fungere i hele landet, slik at de rundt 90 kommunene som i 
dag står uten en åpen møteplass for ungdom oppmuntres til å opprette dette. SV viser til at de i sitt alternative 
budsjett foreslår å sette av 15 mill. kroner til en ordning med etableringsstøtte for fritidsklubber.
 
Årets ungdomskommune
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deler ut prisen Årets ungdomskommune. Prisen erstatter f.o.m 2019 
det som het Årets barne- og ungdomskommune. Prisen for Årets ungdomskommune går til en kommune som 
har gode strukturer for medvirkning, samarbeid på tvers og med frivilligheten og en kommune som jobber godt 
med ungdomspolitikken. UoF har også i 2019 sittet i juryen og deltok på lanseringskonferansen.

Samarbeid med andre organisasjoner 

UoF har hatt som mål å øke antall samarbeidspartnere. Nedenfor er en oversikt over noen av dem vi sam- 
arbeider med i dag.

Fagforbundet 
Vi har i flere år samarbeidet tett med Fagforbundet om blant annet lovfesting av fritidsklubber. Hvert andre år 
arrangerer vi landskonferanse for ungdomsarbeidere i fellesskap.

Redd Barna
I 2019 startet vi et tettere samarbeid med Redd Barna. Vi har et konkret samarbeid sammen med bydel  
Søndre Nordstrand hvor vi skal etablere et konsept for unge bydelsverter og det skal etableres en  
ungdomsklubb som skal pilotere kvalitetskriteriene for fritidsklubber og ungdomshus.  Utover dette har vi et 
nasjonalt samarbeid knyttet til kravet og ønsket om at alle barn og unge skal ha tilgang til en åpen møteplass 
som fritidsklubb.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
UoF har i flere år hatt et tett samarbeid med USN. De har vært en av våre faglige leverandører i flere sammen-
henger. I 2018 inngikk vi en samarbeidsavtale med USN om en videreutdanning for ungdomsarbeidere i Fritids-
pedagogisk ungdomsledelse. Videreutdanningen ble gjennomført høsten 2019.
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Aktiv Ungdom/Erasmus+ 
Aktiv Ungdom er til stede på alle våre arrangementer for å synliggjøre sine støtteordninger for ungdom. Vi har 
også vært representert i Nasjonalt Utvalg.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
I januar 2019 lanserte NOVA rapporten «Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv». Vi har samarbeidet om 
spredningen av resultatene og NOVA-forsker Patrick Lie Andersen presenterte funnene på Landskonferansen 
2019. Vi har også vært en del av National Stakeholder Group i NOVA sitt forskningsprosjekt DARE.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
UoF samarbeider med AFI om “Et sted å være ung”. Prosjektet skal undersøke hvordan man kan skape i 
nnovasjon i de åpne møteplassene for ungdom. Det er finansiert gjennom FORKOMMUNE-programmet til  
Forskningsrådet. UoF er en samarbeidsaktør i prosjektet.

Barneombudet 
UoF har i forbindelse med ansettelse av nytt barneombud hatt to møter med det nye ombudet, Inga Bejer 
Engh, og hennes rådgivere. Vi kom med innspill Barneombudets nye strategi 2019-2021. Vi hadde også et 
møte hvor vi diskuterte hvilke gevinster det forebyggende feltet har gjennom områdeløft.  

Forum for barnekonvensjonen 
Vi har vært en del av forumet siden 2009. Siden 2017 har vi vært i arbeidsutvalget til forumet sammen med 
Redd Barna, Unicef, FO og FFO. LNU ble medlem av arbeidsutvalget fra desember 2019. I 2019 har forumet 
arrangert to fagfrokoster hvor temaet har vært knyttet til barnekomiteens merknader til Norge.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Vi har jevnlig kontakt med LNU både faglig og politisk. Vi samarbeider både i enkeltsaker og prosjekter. Vi  
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 (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 ved siden av høringer som 
vedrører sektoren.

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 ressurs- 
senter for egenorganisert fysisk aktivitet fra kulturdepartementet i 2017. Våren 2018 ble Tverga formelt  
etablert. Tverga sitt overordnede mål er å bidra til flere aktive i Norge, med hovedvekt på barn og unge over 
hele landet.  «Mer moro der du er» er konseptet. Gjennom kompetanse, nettverk, profesjonell veiledning 
og verktøy skal senteret bidra til aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett 
og fysisk aktivitet. I løpet av 2019 har Tverga utvidet administrasjonen med to heltidsstillinger. Senteret har 
veiledet 60 kommuner og 40 lokale initiativtagere. De arrangerte workshop på UoF sin landskonferanse og et 
nettverksforum for kommuner og fylkeskommuner. Tverga sendte inn skriftlig innspill til ny idrettsmelding i 
desember 2019. Organisasjonen får videreført tildelingen på fem millioner fra KUD også i 2020. Styret avholdt 
fem styremøter og en studietur til København i april. UoF har tre representanter i styret til Tverga og det er et 
tett samarbeid mellom de to organisasjonene.

KANDU
Organisasjonen arbeider for kreativ databruk og digital kultur, og arrangerer hvert år datatreffet The Gathering 
i vikingskipet på Hamar. I 2019 inngikk UoF, KANDU, Tverga og UKM et samarbeid om å løfte sosiale møte- 
plasser for datakultur og gaming. I januar 2020 vil prosjektet avholde er et seminar for unge som gamer og 
ungdomsarbeidere som tilrettelegger for gaming om hva det er behov for på feltet. I etterkant vil det lages en 
rapport som formidler behov, utfordringer og tiltak. Rapporten vil også danne grunnlag for det videre sam- 
arbeidet. 
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Norsk kulturforum (NOKU) 
NOKU er ansvarlig for barne- og ungdomskultur nettverket, som har bidratt til et mye 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 og vi deltok i panelsamtale på NOKU konferansen 2019. Organisasjonen har også startet med å se på 
mulighetene for et tettere FoU samarbeid og et kulturpolitisk samarbeid.  

Kulturtanken 
UoF har tre representanter i Kulturtankens ungdomsråd, som gir råd til etaten. I 2019 ble Kulturtanken en etat 
for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Etaten skal også bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur 
og til å bedre mulighetene for barn og unges deltagelse. Tett dialog mellom Kulturtanken og UoF siste årene 
har bidratt til at etaten ser UoF og fritidsklubbfeltet som en viktig aktør på kulturområdet for barn og unge. 
UoF har holdt innledningsforedrag til strategisamlingen til Kulturtanken, samarbeidet med fokus på gaming og 
datakultur og bidratt metodisk og med gjennomføring av BUSK rappporten til nye barne- og ungdomskultur-
meldingen.   

Norsk kulturskoleråd m.m. 
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 gjennom for eksempel å etablere ulike 
utviklingsprosjekter. I 2019 har vi inngått et tettere samarbeid med Norsk kulturskoleråd og etablerte sam- 
arbeidsprosjektet “Koordinert kommunalt kulturarbeid – styrking av den kulturelle grunnmuren” som starter 
opp våren 2020. UKM er også del av prosjektet som skal se på hvordan man kan tenke mer koordinert i det 
kommunale kulturarbeidet for barn og unge i fem pilotkommuner.

Ung Kultur Møtes (UKM) 
UoF og UKM har de siste årene inngått et tettere samarbeid med bakgrunn i at klubbene i mange kommuner 
står for det lokale UKM-arbeidet. Organisasjonene utfyller og styrker hverandre i å gi ungdom lokalt, regionalt 
og nasjonalt et relevant og godt kulturtilbud der medvirkning står sentralt. I 2019 har vi samarbeidet om flere 
nye prosjekter som realiseres i 2020 og årene fremover; Møteplass datakultur, Koordinert kommunalt kultur-
arbeid, Arendalsuka ung og UKM festivalen.  

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 2019. NDFU står bak ALLEMED, som 
er et verktøy brukt av kommuner og frivillige organisasjon for å se på løsninger for å motvirke barriere for 
deltakelse.

Kommunenes interesseorganisasjon (KS)
KS har vært en viktig samarbeidspartner for UoF i samarbeidsgruppen til Fritidserklæringen. UoF og KS hadde 
et sonderingsmøte for videre samarbeid i starten av 2019.

UngOrg
UoF er medlem av UngOrg og har gjennom dette medlemsskapet hatt jevnlig dialog med sekretariatet til
UngOrg. 

Stopp Hatprat
UoF har en representant fra sekretariatet i Stopp Hatprat sitt styre. Dette vervet har fokus på samarbeid  
mellom organisasjonene og opplæring for ungdomsarbeidere. Stopp Hatprat benytter menneskerettighets- 
opplæring som et virkemiddel for å bekjempe hatprat.  

Werglandssenteret
UoF inngikk 2019 i et samarbeid med Wergelandssenteret og Utøya rundt prosjektet “Demokrativerksted på 
Utøya”. Prosjektet er treårig og støttes av Sparebankstiftelsen. Målet er å motivere og legge til rette for en 
demokratisk kultur blant ungdom på de fritidsarenaene der de befinner seg og inspirere dem til å utøve  
samfunnsansvar i sin hverdag. 
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Barn-Unge-Aktivitet (BUA)
UoF inngikk i 2017 en samarbeidsavtale med BUA. Dette er en nasjonal forening som, med sine gratis  
utstyrsbanker med sport- og fritidsutstyr, bidrar til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter 
for barn og unge. Vi representerer begge et lavterskeltilbud som rekrutterer bredt og skaper aktivitet. I 2019 
har vi jobbet med fornying av samarbeidsavtalen og sett på hvordan vi kan forbedre samarbeidet fremover.

Fylkeskommunene
I forbindelse med opplæringsprogrammet Ungdomsledelse, har UoF kontaktet fylkeskommunene for å se 
på muligheter for samarbeid rundt ungdomsmedvirkning og folkehelse. Vi har holdt workshops i ungdoms-
medvirkning på møteplasser i regi av Akershus og Vestfold fylkeskommuner. Vi har og hatt møte med folke-
helseseksjonen i Hedmark fylkeskommune.

Oslo Skateforbund (OSF) 
UoF har sammen med OSF opprette TVERGA - ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet på 
oppdrag fra Kulturdepartementet. Organisasjonene er de to eneste medlemmene i organisasjonen og har 
halvparten av styrerepresentantene hver.   

Telemark fylkeskommune
Vi har hatt besøk av en barne- og ungdomsarbeiderklasse fra Kragerø VGS, samt holdt et foredrag for lærerne 
i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Telemark. Samarbeidet har gitt verdifull innsikt i hverandres kompetanser, 
muligheter og utfordringer. 

Frifond 

På vegne av våre medlemmer, søker UoF midler fra LNU over Frifond Organisasjon. Ordningen sikrer tilskudd 
til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. I tråd med bestemmelser fastsatt av 
Stortinget, beholder UoFs sentralledd en administrasjonsandel på 5 % av tilsagnet.  
  
Vi opplever at klubbene ønsker å tilpasse seg ungdommenes behov, men at kommunene i mange tilfeller 
har for få midler. Derfor er Ungdom og Fritids Frifond en uvurderlig ordning som bidrar til å støtte opp under 
ungdommenes interesser, og som gir gode ringvirkninger lokalt. Totalt i 2019 har UoF fått inn søknader på til 
sammen kr 11 480 093. Det var en oversøkning på nesten to millioner. Dette viser at det er et stort behov for 
denne type støtte hos våre medlemmer.

I 2019 fikk UoF tildelt kr 9 972 607, og fordelte kr 9 473 977 til aktiviteter og kulturprosjekter av, for og med 
ungdom i 406 klubber over hele landet. Dette er en liten økning i antall klubber fra 2018. I 2019 kunne man 
søke midler fra 1. mars, og mange benyttet seg av sjansen til å søke tidlig. Støtten bidrar til mer aktivitet i 
medlemsklubber og ungdomshus lokalt. Sentralstyret i UoF vedtar egne retningslinjer og tildelingsmåte  
innenfor retningslinjer satt av LNU.   
  
Forvaltning  
Midlene skal på enkel og ubyråkratisk måte komme ungdom til gode. Et kriterium er at det skal være  
ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt nivå. Det UoF støtter skal skape et aktivitets- 
fremmende tilbud til ungdom, som alle kan delta i. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal 
søke penger om, og ungdommene må aktivt delta i søknadsprosessen.   

Vår medlemsdatabase gjør oppfølging av medlemmene enkelt. Klubbene kan logge seg inn og oppdatere  
kontaktinformasjon og sjekke status på kontingent, sende og sjekke status på Frifond-søknader, levere  
akseptskjema og rapport. På denne måten står klubbene for oppdateringen av medlemsinformasjon, og letter 
sekretariatets arbeid med medlemsservice. 

Hva søkes det penger til? 
Vi har delt ut midler gjennom kategoriene: Prosjekt, Workshops, Samarbeid, Utstyr og Aktivitet. Slik UoF 
forvalter ordningen brukes den som et organisasjonsverktøy for å bygge våre medlemmer gode og styrke 
ungdomsaktivteten lokalt. Vi har fokus på å hjelpe våre søkere, særlig ved søknader om prosjekt, samarbeid og 
workshops hvor terskelen for å søke er litt høyere. Vi tilbyr fortløpende veiledning gjennom hele prosessen og 
har fokus på at alle skal lære noe underveis. 
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Dette gir resultater, vi finner en stor variasjon i hva slags type aktiviteter det søkes penger til. Gjennom  
ordningen tilrettelegger vi for at våre medlemmer kan igangsette kompetansehevende tiltak for ungdom, både 
gjennom prosjekt, samarbeid og kategorien Workshops. Vi ser at vår forvaltning av Frifond er med å bygge opp 
en bred kompetanse blant ungdom, noe som gir gode lokale ringvirkninger. 

Våre medlemmer imponerer stadig med gode og innovative prosjekter hvor ungdom er med i alle ledd. Dette 
gjør at vi får et innblikk i hvilke trender og tendenser som er gjeldene i ungdomskulturen. Blant aktivitetene 
UoF har gitt støtte til i 2019 finner vi blant annet en rekke søknader innenfor disse kategoriene: 

• Datakultur (E-sport, LAN, gaming, koding, VR osv.)
• Folkehelse (mat og helse, friluft, turer og bevegelse)
• Kunst og kultur (media, foto, design, film og kreative prosjekt)
• Egenorganisert aktivitet (skating, scooter m.m)
• Unge arrangører og unge ledere (ung frivillighet, ung medvirkning)
• Dans og bevegelse (forestillinger, gruppeaktivitet, kurs og workshops)
• Musikk (produksjon, konserter, kurs, festivaler, Dj-virksomhet m.m.)
• Holdningsskapende prosjekter (Stopp hatprat, nettmobbing, livskvalitet, psykisk helse, trivsel og 
 samhold)
• Gratis sommertilbud (turer og ulike inkluderende aktiviteter)

Vi ser oss fornøyd med gjennomføringen av søknadsrunden 2019 og ser at dette er svært viktig for oss som 
organisasjon. Dette gir oss gode resultater og tettere kontakt med våre medlemmer.

Statistikk

*Vi får i tillegg restmidler dersom medlemmer tilbakebetaler midler fra tidligere år (f.eks. planlagt prosjekt 
som av ulike grunner ikke blir gjennomført). Midler i retur rapporteres til LNU. De blir enten lagt til gjeldene år 
eller tilbakebetalt til LNU. For 2019 fikk vi restmidler fra 2018 som vil bli tilbakebetalt til LNU (95 426 kr).

Søknadskategorier

Frifondmidler 9 972 607 kr

Administrasjonsstøtte 498 630 kr

Sum å innvilge 9 473 977 kr

Innvilget - totalt 9 473 977 kr

Kategori Antall søknader Sum søknader Antall innvilget Sum innvilget

Aktivitet 108 1 984 160 kr 85 1 592 350 kr

Utstyr 285 5 296 031 kr 258 4 797 411 kr

Prosjekt 78 2 234 102 kr 63 1 773 416 kr

Workshop for ung-
dom

50 974 300 kr 35 674 300 kr

Samarbeid 34 1 011 500 kr 22 636 500 kr

Totalt 555 11 500 093 kr 463 9 473 977 kr
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I 2019 ble det sendt inn 555 søknader, hvor 463 ble innvilget. I 2018 ble søknadskategorien utstyr og aktivitet 
endret fra 15 000 kr til 20 000 kr.  Dette medførte at det totalt ble innvilget færre antall søknader i 2019  
sammenlignet med i 2018. 

I 2018 ble 494 søknader på totalt 9 074 895 kr innvilget (snitt på 18 370 kr). I 2019 ble 463 søknader innvilget 
på totalt 9 473 977 kr innvilget (snitt på 20 462 kr). Det var en oversøkning på to millioner. Vi prioriterte derfor 
at flest mulig skulle få en andel av frifondsmidlene. Søknader fra klubber som ikke hadde innbetalt kontingent 
eller hvor rapport ikke var levert fra tidligere tilskudd, ble ikke innvilget.

Fordeling på landsbasis
Som tidligere år ligger Akershus på toppen av fylkesoversikten, etterfulgt av Rogaland og Hordaland.  Her ser 
vi en endring, Oslo var på tredjeplass i 2018. 

Fylke Antall søknader Sum søknader Antall innvilget Unike klubber Sum innvilget

Akershus 95 2 050 500 kr 80 65 1 694 500 kr

Rogaland 57 1 132 514 kr 45 39 874 000 kr

Hordaland 49 1 009 961 kr 38 31 762 876 kr

Østfold 44 943 000 kr 37 32 783 500 kr 

Sør-Trøndelag 43 853 355 kr 34 27 672 897 kr

Oslo 41 947 000 kr 35 35 790 000 kr

Vest-Agder 39 796 700 kr 34 30 694 600 kr

Nordland 28 559 454 kr 22 22 452 380 kr 

Oppland 23 505 490 kr 20 15 436 490 kr

Troms 22 437 500 kr 19 19 374 000 kr

Buskerud 17 321 467 kr 16 17 296 616 kr

Hedmark 15 259 679 kr 14 13 256 416 kr

Møre og Roms-
dal

15 290 000 kr 14 11 252 000 kr

Nord-Trøndelag 15 327 794 kr 12 9 250 794 kr

Finnmark 13 302 489 kr 8 9 206 387 kr

Telemark 12 255 000 kr 10 8 206 000 kr

Vestfold 11 198 590 kr 10 9 184 521 kr 

Aust-Agder 9 185 000 kr 8 8 155 000 kr

Sogn- og Fjorane 7 124 600 kr 7 7 131 000 kr

Total 555 11 500 093 kr 463 406 9 473 977 kr

De fylkene som har søkt minst I 2018 er Vestfold, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. 
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Internasjonalt  

Vi har i 2019 fortsatt å styrke vårt internasjonale nettverk og deltagelse. I tillegg til å bidra i ulike samarbeid, 
har vi fokusert på å styrke både ungdom og ungdomsarbeideres deltagelse på internasjonale kurs og  
seminarer. Vi har også stimulert til økt internasjonalt samarbeid på lokalt og regionalt plan. Vi erfarer at vi kan 
bidra med både metoder for ungdomsarbeid og andre former for metodikk i fritidsklubb, og vi har særlig gode 
tradisjoner for ungdomsmedvirkning sammenlignet med andre land.
 
UoF er altså en viktig aktør på den internasjonale arenaen, da vi har solid erfaring og kompetanse på  
profesjonelt ungdomsarbeid, medvirkning og internasjonal deltakelse. Dette gjør oss til en attraktiv sam- 
arbeidspartner.

Nordisk 
I 2019 har det vært viktig for UoF å videreføre et tett samarbeid med aktører innenfor det nordiske ungdoms- 
arbeidet. Virkelighetsbeskrivelsen er på mange måter felles, samtidig som vi har mye å lære av hverandre.
Vi har, med midler fra nordisk ministerråd, utviklet prosjektet Mission (im)possible sammen med søster- 
organisasjoner på Island, Danmark, Sverige, Åland, Færøyene og Finland. Prosjektet skal få barn og unge i tale 
om hvordan Norden kan jobbe med implementeringen av bærekraftsmålene og spesielt bærekraftsmål 4 – god 
utdanning. 

Vi har startet arbeidet med å etablere en bærekraftig samarbeidsplattform for de nordiske landene. Platt- 
formen skal gi mulighet for erfaringsutveksling og prosjektutvikling. 
 
Europeisk 
I 2019 har arbeidet med Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid vært UoF sin hovedprioritet. 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. 
 
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 og Portugal. I 2019 deltok vi på 
en konferanse om youth workers educational pathways i Finland, Seminar om implementering av  
Europarådets anbefaling i Strasbourg og generalforsamling i Brussel. I forbindelse med generalforsamlingen 
i Brussel reiste sekretariatet i UoF på studietur til Brussel hvor vi blant annet hadde et svært godt møte med 
ECYC. 
 
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. Vi har jobbet sammen med POYWE for å utvikle den tredje utgaven av  
International Journal of Open Youth Work. Vi deltok også på General Assembly til POYWE i desember 2019. 
 
I 2019 ble vi med i et KA2 – strategisk partnerskap med POYWE. Prosjektet har fått tittelen Youth Workers 
Online Learning Opportunities og ser nærmere på hvordan man kan tilrettelegge for at ungdomsarbeidere i 
større grad benytter seg av og fullfører digitale læringstiltak. Et mål for prosjektet er også å utvikle en digital 
læringsplattform.  

Studietur til Wien
I november 2019 reiste fire norske ungdomsarbeidere til Wien, Østerrike på studietur. Turen hadde som mål 
å dele erfaringer og bli bedre kjent med hvordan man jobber med ungdomsarbeid i Østerrike. Deltakere fra 
Norge, Russland, Latvia, Armenia og Palestina deltok på turen. 
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Kurs og kompetanse 

Ungdom og Fritids kurs
UoF tilbyr kurs både for ungdomsarbeidere og for ungdom. UoF har i 2019 hatt en kursholderstab med 5 aktive 
kursholdere, spredt rundt i landet. Våre kurs kan bestilles og kursholder vil da reise til ønsket fritidsklubb eller 
kommune. UoF tilbyr totalt åtte kurs til ungdomsarbeidere, og tre kurs til ungdom. Våre kurs spenner fra  
konkrete kunnskapsoverleveringer til mer prosessuelle kurs der verdier og holdninger står i fokus. 

Kurs for Ungdom
Søknadsarbeid – fra idé til prosjekt
Demokratiforståelse – fritidsklubben som demokratiarena
Demokrati og samarbeid – demokrati, teambuilding og prosjektutvikling på fritidsklubben

Kurs for ungdomsarbeider
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

I 2019 ble det bestilt og avholdt 23 kurs, over totalt 26 kursdager, med god geografisk spredning og med delta-
kerantall på til sammen 330 deltakere. Kursene som ble gjennomført i fjor:

08.-09.01          Demokrati og samarbeid for ungdom, Levanger, 12 deltakere
12.-13.01           Demokrati og samarbeid for ungdom, Longyearbyen, 15 deltakere
14.01               Kurs i kommunikasjon, Longyearbyen, 10 deltakere
15.01                  Kurs om rus og psykisk helse, Longyearbyen, 10 deltakere
30.01                  Kurs i kommunikasjon, Grimstad, 14 deltakere
30.01                  Søknadsarbeid kurs for ungdom, Grimstad, 10 deltakere
31.01                  Fritidsklubben i samfunnet, Grimstad, 14 deltakere
31.01                  Demokratiforståelse for ungdom, Lier, 10 deltakere
04.02                 Kurs medvirkningshåndboken, Sarpsborg, 25 deltakere
04.02                 Kurs rus og psykisk helse, bydel Grorud, 20 deltakere
16.03                  Kurs i kommunikasjon, Larvik, 13 deltakere
05.04                 Kurs i kommunikasjon, Drammen, 18 deltakere
11.04                  Kurs i kommunikasjon, Lambertseter, 15 deltakere
12.-13.04         Demokrati og samarbeid for ungdom, Verdalen, 14 deltakere
28.04                Demokratiforståelse for ungdom, Alstahaug, 15 deltakere
29.04                 Metodisk veiledning med ungdom, Alstahaug, 20 deltakere
30.04                 Prosjekt og planlegging, Alstahaug, 20 deltakere.
08.05                 Spesialkurs Relevans, Skien, 15 deltakere
06.06                 Kurs i kommunikasjon, Gjerdrum, 20 deltakere
15.08                  Kurs i kommunikasjon, Fredrikstad, 20 deltakere
10.-11.10           Arrangørkurs for ungdom, Bodø, 12 deltakere
20.11                  Mat som metode, Lillehammer, 8 deltakere
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Kurssamlinger
UoF tilbyr jevnlig fagdager og kurssamlinger gjennom året. Kurssamlingene arrangeres både nasjonalt og 
regionalt. I tillegg til kompetansepåfyll, har samlingene fokus på nettverksbygging og erfaringsutveksling. 
Flere av våre medlemsklubber har få ansatte med små stillinger. Det er derfor viktig å legge til rette for at 
våre medlemmer kan møte kollegaer fra hele landet for å diskutere praksis og fagrelaterte spørsmål. I 2019 
har fokuset vært å arrangere kurssamlinger i regi av Ungdomsledelse herunder flere dagskurs og en tredagers 
kurssamling. I tillegg har vi vært medarrangør på følgende:

Kurs i antidiskriminering og normkritikk
I samarbeid med JM Norge, støttet av LNU, ble det i perioden januar-februar 2019 gjennomført fem regionale 
kurssamlinger, med metoder og øvelser for normkritikk, utfoldelse og trygghet for likestilte og mangfoldige 
ungdomsgrupper. Samlingene ble gjennomført i Stavanger, Oslo, Trondheim, Bodø og Fredrikstad. 

Nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring for et mer inkluderende samfunn, 3.-6. juni
Et samarbeid med Stopp hatprat, Narviksenteret og Europarådet. Kurset ble holdt i Narvik, med 20 deltakere. 
Kurset hadde fokus på å aktualisere utfordringer og spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Norge i dag.

Samling for ungdomsarbeidere, forebygging av hatprat på nett 12.-13. oktober
I regi av Stopp Hatprat, ble det arrangert en nasjonal kurssamling i Oslo for ungdomsarbeidere, med 15  
deltakere. Kurssamlingen hadde fokus på praktisk trening i å bruke verktøy for å forebygge hatprat med  
ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring. 

Kurssamling på Utøya 28. november – 1. desember
I samarbeid med Wergelandssenteret og Utøya, som del av prosjektet “Demokrativerksted på Utøya”, ble det 
arrangert en fire-dagers nasjonal kurssamling på minne- og læringsstedet Utøya. Kurset hadde plass til 20 
deltakere. Målet med kurset var å gi deltakerne økt kompetanse til å undervise ungdom om  
menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, samt gi økt kjennskap til ulike metoder innenfor  
ikke-formell læring. 

Mat og folkehelse 
Som en del av folkehelsesatsingen har UoF samarbeidet med Unge kokker, og har fått midler fra Gjensidige- 
stiftelsen for å kunne tilby gratis kurs og opplæring til ungdomsarbeidere innen mat og kosthold. Det har blitt 
arrangert flere lokale fagdager ulike steder i landet gjennom 2019.

Informasjons- og mediearbeid 

UoF har flere forskjellige målgrupper vi ønsker å nå: Ungdomsarbeidere, ungdom, beslutningstakere, presse 
og fagmiljøer. Dette stiller store krav til vår evne til å tilpasse budskapet slik at det blir tatt på alvor av dem 
det gjelder. Kommunikasjonsarbeidet vårt skal preges av denne flersidigheten, og gjør det både spennende og 
utfordrende å lage en kommunikasjonsstrategi.  
  
UoF har i 2019 benyttet ulike informasjonskanaler som fungerer godt overfor målgruppene som i hovedsak er 
ansatte, frivillige og ungdom i landets fritidsklubber og ungdomshus. Dette viser seg tydelig i antall treff på 
nettsiden og responsen på den informasjonen vi formidler ut til vårt nettverk.  

Nettsiden  
Nettsiden www.ungdomogfritid.no skal speile UoFs arbeid og oppdateres jevnlig med informasjon fra  
organisasjonen, aktuelle nyheter fra samarbeidspartnere og oppdateringer på det ungdomsfaglige og 
-politiske feltet.  

Nyhetsbrev 
Det digitale nyhetsbrevet ble sendt ut 11 ganger i 2019. 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. Vi hadde i 2019 1180 mottakere av nyhetsbrevet.  
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Sosiale medier
UoF benytter seg aktivt av Facebook for å spre informasjon om våre saker, og for å følge med på  
arrangementer og kampanjer i klubbnorge. UoF hadde 3018 følgere på Facebook i utgangen av 2019, en 
økning på 19 % fra året før. Vi har egen twitterkonto med 643 følgere. 2771 fulgte UoF på Instagram i 2019, en 
økning på 17,5 % fra 2018. I tillegg fulgte 1 622 vår @kulturkapsel-konto som driftes av ungdommene i  
sentralstyret. Vi jobber jevnt med å få flere til å følge oss på sosiale medier, da vi opplever å ha god dialog med 
medlemmer og andre som er interessert i vårt arbeid gjennom disse kanalene.  
 
Ungdom og Fritids app 
UoF har i samarbeid med Fagforbundet utviklet en app for ungdomsarbeidere. Appen fungerer som en  
kompetanseportal hvor det ligger lett tilgjengelig informasjon og verktøy for ansatte på fritidsklubber.   
Innholdet spenner fra lovverk, rutiner og retningslinjer til konkrete øvelser og metodikker i møte med ungdom. 
Appen har i 2019 blitt videreutviklet som en del av opplæringsprogrammet. Appen har fått ny design og blitt 
oppgradert med nye interaktive funksjoner, blant annet innlogging og poengsystem, og med fagstoff og tester 
knyttet til opplæringen i Ungdomsledelse. 
 
Media 
UoF sin profilering utad har i 2019 i all hovedsak dreid seg om fritidsklubbene som en byggende arena for ung 
folkehelse, samt klubbene som inkluderende kulturarena. Vi har ved flere anledninger hatt innlegg i media, 
men har også blitt intervjuet og nevnes jevnlig i saker.  
 
I løpet av 2019 har vi hatt debattinnlegg om fritidskortet i Dagsavisen, samt innlegg i Fagbladet, Inderøyningen, 
Eikernytt, Radio Nordkapp, Solabladet, Stavanger Aftenblad og Valdresavisa. I forbindelse med utdeling av 
Ungdom og Fritids pris har vi hatt flere oppslag om lokale prisvinnere. Vi ser også at UoF til stadighet nevnes i 
artikler i forbindelse med at vi utbetaler Frifond-midler til ulike prosjekter som får dekning i lokalpressen.

Politisk påvirkningsarbeid  
UoF vedtok nytt politisk program på Landsting i 2019. Dette ble førende for hvilke saker vi prioriterte inn i våre 
innspill til statsbudsjettet. I 2019 har vi lagt stor vekt på målet om å gjeninnføre en etableringsstøtte for  
fritidsklubber og ungdomshus, og innføre lokale kvalitetsambisjoner etter modell fra kvalitetskriteriene. 

Våren 2019 startet med behandling av komitébehandling av representantforslaget om å lovfeste fritidsklubber 
og ungdomshus. Dette medførte en rekke møter med politikere i Familie- og kulturkomiteen. 

Vi har også hatt et økt fokus på Kulturdepartementets arbeid med Norges første barne- og ungdoms- 
kulturmelding som skal legges frem i 2020. Vi har i samarbeid med Kulturtanken bidratt til innspillsmøter på 
fritidsklubber og vi har levert både muntlige og skriftlige innspill til prosessen. 

Utover dette har vi deltatt i en rekke innspillsmøter og levert ulike skriftlige innspill til aktuelle politiske saker.

Økonomi 

UoF søker hvert år Barne- og familiedepartementet (BFD) via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
om midler til drift. I 2019 ble vi tildelt 4 385 000 kr i nasjonal driftsstøtte og 430 000 kr i internasjonal drifts-
støtte, øremerket til internasjonalt arbeid.
 
Organisasjonen hadde totalt 8 963 733 kr i inntekter og 8 711 316 kr i utgifter. Regnskapet for 2019 etter 
finansposter viser et overskudd på 267 102 kr (se årsregnskap). Organisasjonens egenkapital er pr 31.12.2018 
på 2 105 186 kr.
 
Overskuddet i 2019 skyldes endring i organisasjonsstruktur som gjorde at det nesten ikke ble utbetalt 
kretsmidler i 2019. Organisasjonen bestemte seg også for å bytte databaseverktøy og avsatte midler til ut-
vikling ble derfor satt på vent. Pensjonskostnadene i 2019 ble, på anbefaling av DNB, betalt av et lite fond 
organisasjonen har hatt siden det ble skiftet pensjonsordning. Økning i momskompensasjonsordning bidro 
positivt til resultatet. Økning i salg av kurs bidro også til overskuddet. Samtidig er det flere av disse under- 
forbrukene ikke varige og organisasjonen er avhengig av å øke inntektene for å unngå å måtte kutte i et stramt 
budsjett eller tære på egenkapitalen.
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Overforbruket i 2019 skyldes først og fremst innkjøp av utstyr til sekretariatet og reisekostnader. Et etterslep 
på oppdatert utstyr er nå tatt igjen og alle ansatte har nå kontorverktøy (PC, mobiler, kontorstoler og kontor-
pulter) av god standard. Våre økte reisekostnader, forklares av at sekretariatet er oftere enn tidligere ute og 
møter medlemmer og samarbeidspartnere rundt i hele landet. 

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 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen 
for fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø 

De ansatte gir utrykk for høy trivsel i medarbeidersamtaler og det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. 
Sentralstyret opplever arbeidsmiljøet i sekretariatet som godt. Virksomhetens bransje medfører verken 
forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Likestilling 

Organisasjonen har seks faste ansatte samt to prosjektstillinger, og ved utgangen av 2019 var kjønns- 
fordelingen på fem kvinner og tre menn. Sentralstyret består av fire menn og fem kvinner, med tre menn og en 
kvinner som vara. 

Oslo, 3.03.2020

André Ruud 
Generalsekretær 
Ungdom og Fritid
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