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1 Innledning
Kjære medlemsorganisasjoner!
Gjennom denne årsmeldingen
rapporterer styret til
representantskapsmøtet hvordan
de oppgavene og det mandatet
der har gitt er utført. 2014 har
vært et godt år for LNU og,
årsmeldingen gir en grundig
oversikt over den virksomheten
og aktiviteten som LNU har hatt i
løpet av året. I dette forordet vil
jeg trekke frem hva som særlig
har preget LNUs tre
arbeidsområder i året som har
gått.
Som interesseorganisasjon har
LNU i 2014 gjennomgått det første
fulle kalenderåret etter den nye politiske situasjon Stortingsvalget i 2013 ga.
Selv om frivilligheten ikke fremstod som en stor vinner da statsbudsjettet ble
lagt frem, er styret glad for at LNU fikk enkelte gjennomslag i budsjettet som
ble vedtatt. Regjeringens løfter om å styrke frivilligheten og satse på barn og
unge er langt i fra blitt oppfylt i 2014. Derfor har LNU hatt et målrettet arbeid
opp mot både posisjon, opposisjon og andre relevante aktører for å sikre
LNU og barne- og ungdomsfrivilligheten større gjennomslag i året som
kommer.
Som forvaltningsorgan har LNU i 2014 forvaltet 143,5 millioner kroner
gjennom åtte faste støtteordninger. Noe uventet ble LNU på høsten forespurt
av Kulturdepartementet om midlertidig å ta over forvaltningen av Frifond
teater. For styret er det at Frifond blir forvaltet av organisasjonene selv et
viktig prinsipp, som det er viktig å bevare. LNU valgte å ta på seg oppdraget,
og har senre blitt bedt om å ta det også i 2015. Styret er svært fornøyd med
den tillitten departementet har til LNU, og at vi på kort varsel var i stand til å
ta en slik utfordring på strak arm.
Som kompetanseformidler har LNU i 2014 gjennomført en større
kompetanseevaluering. I evalueringa har man vurdert dagens
kompetansetilbud, identifisert nye tiltak som skal tas i bruk neste år, og fått
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etablert klare målsetninger for LNUs kompetansearbeid. I 2014 har LNU
fortsatt med å være en viktig leverandør av kompetanse
til medlemsorganisasjonene gjennom LNUs organisasjonsskole og Lån en
LNUer.
Årsmeldingen gir representantskapsmøtet informasjon om hva som har
skjedd i LNU i 2014, og så er det opp til representantskapsmøtet å bestemme
hvor veien for LNU skal gå videre. Styret ser fram til diskusjon og debatt om
hvordan LNU kan bli et enda bedre samarbeidsorgan for
medlemsorganisasjonane i fremtiden.

Stian Seland
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2 LNU som kompetanseformidler

På barne- og ungdomstinget i 2014 ble det gamle langtidsprogrammet byttet
ut med et toårig arbeidsprogram. Hovedsatsingen i arbeidsprogrammet er
reell ungdomsmedvirkning. Under overskriften ”demokrati, kompetanse og
organisasjonskultur” uttrykker arbeidsprogrammet tiltak for å forbedre LNU
som en konstruktiv og lærerik møteplass for våre medlemsorganisasjoner,
samt at det skal jobbes med en barne- og ungdomspolitisk konferanse i
programperioden.
I 2014 ble det gjennomført en større kompetanseevaluering som hadde til
hensikt å gjennomgå alle eksisterende kompetansetilbud, vurdere kvaliteten
på disse og å finne eventuelle nye tiltak.
LNUs kompetansestrategi ble revidert i 2014, og gjelder for 2015. Strategien
bygger på arbeidsprogrammet vedtatt av BUT og på evalueringen som ble
vedtatt av styret i juni 2014. Strategien inneholder også en tekst med en
overordnet målsetting for LNUs kompetansearbeid.

LNU som kompetanseformidler

LNU har tre roller som paraplyorganisasjon. I tillegg til å være et
forvaltningsorgan og interesseorganisasjon skal LNU også være en
kompetanseformidler. Rollen som kompetanseformidler innebærer at
LNU skal:
•
•
•
•

Samle inn relevant og oppdatert kunnskap som kan være til hjelp
for medlemsorganisasjonene.
Jobbe med å tilpasse teori og kunnskap slik at den blir
anvendelig for våre medlemsorganisasjoner.
Formidle relevant, oppdatert og tilpasset kunnskap gjennom
egne kompetansetilbud.
Formidle informasjon om litteratur og kompetansetilbud utenfor
LNU som kan være til nytte for LNUs medlemsorganisasjoner.

Det overordnede målet for LNUs kompetansearbeid er å bidra til å øke
medlemsorganisasjonenes kapasitet til å fylle sitt formål og skape gode
aktiviteter for sine medlemmer. LNUs kompetansearbeid skal forsøke å
bygge trygge, bærekraftige, samfunnsbevisste og økonomisk solide
medlemsorganisasjoner.
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2.1 Nasjonalt

LNUs organisasjonsskole og ordningen Lån en LNUer er sentrale og synlige
deler av LNUs kompetansearbeid. I tillegg til dette skjer det mye veiledning i
forbindelse med prosjektstøtteordningene våre og i øvrig kontakt med
medlemsorganisasjonene. I 2014 ble det gjennomført et forsøk med
langtidsveiledning av tre organisasjoner på temaet lokal økonomistyring.
Forsøksordningen ble vedtatt videreført som en permanent ordning i
kompetansestrategien for kommende år.
Kursrekka for små og nystartede organisasjoner i samarbeid med Frivillighet
Norge og Batteriet har fortsatt i 2014, med kursrekke hvert halvår. Antall
deltakere årlig er opp mot 250. Kursene holdes på et nybegynnernivå, og er
for de som har lite kjennskap til styre og drift i organisasjoner. LNU bidrar
med kursholdere og innspill til koordinering av kursrekken.
Boka ”Medlemsmodellen: Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer” av
Niklas Hill og Angeli Sjöström, ble i 2012 oversatt fra svensk til norsk av LNU
og tilpasset våre medlemsorganisasjoner. Boka er til salgs hos LNU, og er
innkjøpt av mange organisasjoner som bruker den i arbeidet med
medlemsverving og medlemspleie. Temaet belyses også i flere av LNUs kurs,
og er et populært tema for Lån en LNUer-oppdrag.
2.1.1
Organisasjonsskolen
LNUs Organisasjonsskole er fortsatt et populært tilbud blant LNUs
medlemsorganisasjoner. Kursene profileres på LNUs nettside lnu.no og
gjennom LNUs elektroniske nyhetsbrev, LNUnytt. Den primære målgruppa
er ansatte og tillitsvalgte på sentralt nivå i våre medlemsorganisasjoner, men
kursene er også åpne for andre hvis det er plass.
LNU planla å gjennomføre 31 kurs under Organisasjonsskolen i 2014. Ett
kurs ble avlyst på grunn av for få deltakere og to kurs ble utsatt til 2015.
Kursene hadde til sammen med 478 påmeldte (2013: 628, 2012: 635, 2011: 630 ,
2010: 465). Av de 28 gjennomførte kursene ble 14 gjennomført i løpet av
vårsemesteret og 14 i løpet av høstsemesteret. Det ble totalt produsert 1 572
kurstimer (2013: 1 704 2012: 1 979, 2011: 1 944 kurstimer), og lengden på
kursene var fra tre til seks timer.
De lavene tallene for antall påmeldte og kurstimer skyldes i all hovedsak at
tre kurs ble avlyst eller utsatt, og at LNU har jobbet mye med
oppmøteprosenten. Ved å sende ut flere påminnelser i forkant av kursene har
flere meldt seg av i forkant av kurset, og dermed blitt fjernet fra påmeldingen
fremfor å bli registrert som ikke møtt. Fra 2013 til 2014 økte
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oppmøteprosenten fra ca 72 % til ca 83 %. Om man regner inn normalt
forhold mellom påmeldinger, oppmøte og forventet påmelding til de avlyste
og utsatte kursene, havner man omtrent på nivå med 2013.
Kursene spenner over mange fagområder, med en kombinasjon av velkjente
og nye kurs. Vi er også lydhøre for medlemsorganisasjonenes innspill til nye
kurs.
Selv om LNU har mange deltagere på kurs er det fortsatt ledige plasser. LNU
oppfordrer derfor alle medlemsorganisasjonene til å komme på kurs; både for
å lære noe nytt, og for å treffe hverandre og utveksle erfaringer.
2.1.2
Lån en LNUer
Organisasjonene kan søke om å få ”låne en LNUer” til kurs, innledninger,
veiledning og lignende. De søker ved å fylle ut et enkelt skjema på LNUs
nettsider, www.lnu.no, med frist 1. og 15. i hver måned. Forespørslene sendes
ut til alle i LNUs styre og sekretariat.
Denne ordningen er ment som et supplement til LNUs organisasjonsskole,for
de som ikke kan komme på kurs i Oslo eller som ønsker et skreddersydd
opplegg for sin egen organisasjon. Opplegget tilpasses med tanke på tema,
tidsbruk, nivå og ønsker i samarbeid med organisasjonen. Organisasjonen
dekker selv reise, diett og evt. overnatting for kursholder, men betaler ikke for
arbeidstiden.
Vi fikk 95 henvendelser i 2014 (2013: 90, 2012: 82, 2011: 109, 2010: 87). LNU
klarte å dekke 86 % av forespørslene i 2014 (2013: 80 %, 2012: 57,5 %, 2011: 76
%, 2010: 62 %). Ordningen kommer i tillegg til besøk hos organisasjonene i
forbindelse med LNUs styreturné og oppfølging av prosjekter.
Der LNU ikke klarer å dekke forespørsler fra organisasjonene, er årsaken som
oftest kort varsel eller lang reisevei. I slike tilfeller forsøker vi så langt det er
mulig å sende aktuelt kursmateriell i form av presentasjoner eller miniguider
eller å tipse om andre aktuelle foredragsholdere eller andre
medlemsorganisasjoner som kan ha kompetanse på det aktuelle temaet.
2.1.3
Samarbeid med de fylkesvise barne- og ungdomsrådene
LNU har i 2014 fortsatt en rådgiver- og koordineringsrolle overfor de
fylkesvise barne- og ungdomsrådene, og legger til rette for deres arbeid
gjennom BUR-samarbeidet. Det finnes i dag åtte BUR. LNU arrangerte to
samlinger med barne- og ungdomsrådene i løpet av året: Storsamlingen i
mars samlet 24 deltakere, ansattsamlingen i november fire deltakere fra fire
BUR. I tillegg til generell erfaringsutveksling fokuserte vi på hvordan man
2014
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kan strukturere ungdomsarbeidet på nye måter, inspirert av Nord-Trøndelag
BUR sine samarbeid med aktører i fylket.
Kompetansemidlene i BUR-samarbeidet har ikke blitt brukt i 2014 da det ikke
har passet for LNU de gangene det har blitt søkt om støtte til Lån en LNUer.

2.2 Internasjonalt
2.2.1
Arbeidsgrupper
I 2014 har LNU hatt to arbeidsgrupper på internasjonale spørsmål:
Arbeidsgruppa Nord/Sør (AgNS) og Arbeidsgruppa på FN-spørsmål
(AgFN). Gruppene jobber med hver sine oppgaver med mandat gitt av LNUs
styre. I 2014 har AgNS og AgFN også samarbeidet en del, spesielt i arbeidet
med FN-prosessen med å utvikle nye utviklingsmål etter tusenårsmålene
(Post-2015-prosessen). AgNS har gjennomført en kampanje med Post-2015
som tema, og AgFN har hatt en ungdomsdelegat til FN-møter som inngår i
denne prosessen.
Arbeidsgruppa for FN-spørsmål
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Arbeidsgruppa for FN-spørsmål (AgFN) har i 2014 bidratt med
fagkompetanse, strategiske vurderinger og politiske innspill til LNUs
interessepolitiske arbeid opp mot FN. Arbeidsgruppa har vært en arena for
kompetanseheving på FN-spørsmål i LNUs medlemsorganisasjoner. Samtidig
har arbeidsgruppa en viktig rådgivende funksjon til LNU FN-arbeid generelt
og LNUs ungdomsdelegater spesielt.
Arbeidsgruppa har bidratt med diskusjoner, faglige innspill og strategiske
vurderinger for LNUs delegater til FNs generalforsamling, Habitat IIIprosessen, FNs arbeid med nye utviklingsmål (Post-2015) og
klimaforhandlingene under klimakonvensjonen (UNFCCC). Arbeidsgruppas
arbeidsmetode er å kombinere medlemsorganisasjonenes allerede
eksisterende kompetanse fra sine felt med en rekke eksterne og interne
innledere. Denne kompetansen benyttes til å gi råd til politiske og strategiske
prioriteringer for både ungdomsdelegater og LNUs øvrige FN-arbeid.
Arbeidsgruppa har også vært en naturlig arena for innspill og samarbeid på
tvers av organisasjoner for de av LNUs medlemsorganisasjoner som har
fremmet politiske resolusjoner og andre saker på LNUs
representantskapsmøte (BUT).
Tematisk har ungdomsmedvirkning, klima, urbanisering, bærekraftig
utvikling, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og menneskerettigheter
vært sentralt i arbeidsgruppas arbeid. Arbeidsgruppa ble nedsatt sommeren
2013 og skulle i utgangspunktet vare i ett år. Grunnet arbeidsgruppas
tilpasning til delegatenes årshjul (kalenderåret) ble arbeidsgruppas
virksomhet utvidet til 31. desember 2014. Sommeren 2014 ble det mulig for
eksisterende medlemmer å fortsette, samtidig som det ble åpnet for nye
nominasjoner for et halvt år for de organisasjonene som ønsket det.
Arbeidsgruppa Nord/Sør (AgNS)
Nord/Sør-kampanjen
Det var en gang ei framtid ble lansert under
Arendalsuka 14. august 2014. Kampanjen handlet om FNs nye bærekraftige
utviklingsmål, også kjent som Post-2015. Lanseringen tok form av en debatt
mellom AUF, SU, Unge Høyre og Unge Venstre på Castellet Bar under
Arendalsuka, med stort engasjement og rundt 50 oppmøtte.
Nytt i 2014 var at vi hadde en egen ungdomsdelegat tilknyttet kampanjen,
noe som fungerte svært godt. Ungdomsdelegaten deltok på World
Conference on Youth på Sri Lanka og FNs Høynivåforum for bærekraftig
utvikling i New York for LNU, hvor bærekraftsmålene var tema på begge
møtene.
Utover høsten ble det arrangert tre frokostmøter på Litteraturhuset om ulike
tema relatert til Post-2015. Målet med disse møtene var å bidra til økt
kunnskap om prosessen med å lage nye bærekraftige utviklingsmål og
2014
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samtidig vise hvordan og hvorfor den er viktig for ungdom i Norge og
internasjonalt. I tillegg var frokostmøtene ment å skape en møteplass mellom
ungdom og politikerne som er med å bestemme nye mål. Det siste viste seg å
være vanskelig å få til i praksis. Det første møtet gikk av stabelen 16. oktober
og satte fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og
ungdom, med Skeiv Ungdom, Changemaker og Norad i panelet, og rundt 40
personer i salen. 6. november møttes LNUs ungdomsdelegat på Post-2015,
Ragnhild Lunner, og prosjektleder for Post-2015 i UD til en frokostsamtale om
ungdomsmedvirkning i Post-2015. Her skulle i utgangspunktet statssekretær
Hans Brattskar delta, men han meldte avbud samme morgen. 20. november
var temaet utdanning i Post-2015, med Redd Barna, Kunnskapsdepartementet
og SAIH i panelet.
Kampanjen har hatt to kronikker på trykk i Aftenposten: ”Det var en gang en
fremtid” (14. august 2014) og ”Skal verdenssamfunnet løse dagens problemer,
må de innse at ungdom også er nåtiden” (28. januar 2015).
AgNS gjennomførte også skolebesøk ved første trinn på videregående skoler,
hvor målet var å gjøre elevene bevisste på prosessen med de nye
bærekraftsmålene, og ikke minst vise hvilke påvirkningsmuligheter de selv
har.
I løpet av kampanjeperioden gjennomførte AgNS en postkortkampanje for å
se hva ungdom i Norge mente var viktigst å prioritere i bærekraftsmålene.
333 barn og unge svarte, og her kom god utdanning og en ærlig og ansvarlig
regjeringen frem som de viktigste sakene.
Gjennom kampanjen har LNU bedt norske myndigheter om å prioritere og
beholde egne delmål og indikatorer på ungdom, jobbe for at alle mål må
tilpasses ungdom, og at man måler framgang for denne gruppen.
Kampanjen ble avsluttet med overlevering av de postkortene og et sluttnotat
som oppsummerte kampanjen og LNUs og flere av medlemsorganisasjonene
sine krav til utenriksminister Børge Brende.
Styret vedtok i desember 2014 klima som kampanjetema for 2015, med
arbeidstittelen ”Norge etter olja – utopi eller nødvendighet?”.
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3 LNU som interesseorganisasjon
3.1 Nasjonalt
3.1.1
Statsbudsjettet
8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett 2015. LNU har
gjennom 2014 hatt møter med relevante departementer, partiene på Stortinget
og ungdomspartiene, der vi har løftet fram våre innspill til budsjettet. LNUs
styre vedtok at disse skulle være å øke den nasjonale og internasjonale
driftsstøtten med henholdsvis 10 og 3 millioner, og endre tippenøkkelen slik
at andelen til kultur blir 18 prosent og Frifond-andelen av dette 30 prosent. I
tillegg ønsket styret i LNU å jobbe for å øke Frifond-tildelingen over
statsbudsjettet med 5 millioner kroner.
LNU ba også om at Frivillighetsregisteret skulle ferdigstilles som et Altinn for
frivilligheten, at forsøk med stemmerett for 16-åringer skulle videreføres, og
at personer under 18 år skulle få rett til å disponere foreningskontoer.
Regjeringen og Stortinget valgte å ikke oppfylle LNUs hovedkrav, men
Stortinget reverserte regjeringens foreslåtte kutt av informasjonsstøtten og
kuttene i støtte til studieforbund. I komiteenes behandling av statsbudsjettet
fikk LNUs krav derimot støtte fra flere partier, uten at det fikk flertall.
LNU deltok i høringene i finanskomiteen, familie- og kulturkomiteen og
utenriks- og forsvarskomiteen. I disse høringene valgte LNU å legge vekt på
de foreslåtte kuttene, Frifond og grunnstøtta, samt en heving av
beløpsgrensene for frivillige organisasjoner for å betale arbeidsgiveravgift og
levere lønns- og oppgaveplikt. Det siste punktet ble også vedtatt av
Stortinget.
3.1.2
Valgdeltakelse og stemmerett
LNU jobbet for å få på plass et forsøk med stemmerett fra fylte 16 år i alle
kommuner som ønsket det i valget i 2015. I august presenterte regjeringen
listen over de 20 kommunene de hadde bestemt at skulle få være med på
forsøket, og da Kommunal- og moderniseringsdepartementet utlyste
valginformasjonsmidlerstartet LNU umiddelbart planleggingen av en
kampanje rettet mot førstegangsvelgerne i forsøkskommunene og nasjonalt.
Disse skal brukes til å spre informasjon om stemmerettsforsøket, demokrati
og viktigheten av å stemme.
2014
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3.1.3
Rammevilkår, forenkling og avbyråkratisering
”Medlemsorganisasjonenes rammevilkår” omfavner både økonomiske og
praktiske faktorer. Det er avgjørende å ha en økonomi i bunn som gjør at
organisasjonene kan følge opp medlemmene sine og gi dem et godt
aktivitetstilbud lokalt og nasjonalt. I tillegg må ikke de ansatte og tillitsvalgte
overlesses med rapporterings- og dokumentasjonskrav til det offentlige, som
tar unødvendig mye tid bort fra organisasjonens kjerneaktiviteter.
LNU jobber for å øke den nasjonale og internasjonale grunnstøtten, og har i
2014 tatt til orde for en gjennomgang av den internasjonale grunnstøtten med
tanke på å gjøre regelverket og innretning på den mer treffsikker.

Styreleder Stian Seland kjemper for bedre rammevilkår med Svein Harberg,
komiteleder for Familie og Kulturkomiteen på Stortinget

Forenkling og avbyråkratisering har i 2014 vært en viktig del av LNUs
interessepolitiske arbeid. LNU har jobbet lenge for å få til en forenkling av
forskriften for nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, og
regjeringen sendte på høring et forslag til revidering av den eksisterende
forskriften. Dette opptok mye ressurser i LNUs arbeid i høst, og LNU satte
også ned en referansegruppe til å forberede et høringssvar styret kunne ta
stilling til. LNU avholdt i tillegg et innspillsmøte, der
2014
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medlemsorganisasjonene kom med innspill til LNUs høringssvar.
Frivillighetsregisteret og arbeidet for å få det til å bli et Altinn for
frivilligheten ble også høyt prioritert i 2014, og vi fikk gjennomslag for å heve
innslagspunkt for arbeidsgiveravgift og lønns- og oppgaveplikten for frivillig
sektor.
LNU har i tillegg løftet spørsmålet om disposisjonsrett over foreningskontoer
for personer under 18 år, der LNUs ønske er at Finansdepartementet skal
gjøre det tydelig overfor bankene at det ikke er noen grunn til å ikke gi
personer under 18 denne retten. Dette praktiseres ulikt internt og mellom
banker i dag, selv om det formelt sett ikke er noe i veien for å gi
disposisjonsrett.
3.1.4
Frifond og spillemidler
LNU har jobbet for å sikre og utvikle Frifond politisk. Dette arbeidet har
bygget på en trygg og forutsigbar forvaltning av ordningen. Det har vært et
behov for å jobbe med å gjøre ordningen kjent og forstått blant
kulturpolitikere.
I 2013 evaluerte Rambøll Frifond, med fokus på hvordan LNU og de andre
frifondparaplyene, Norsk Teaterråd og Norsk Musikkråd, forvaltet Frifond.
Evalueringen viste at ordningen er godt forvaltet og har en svært høy
måloppnåelse ved å skape lokal aktivitet for barn og unge. I 2014 har
evalueringen blitt fulgt opp, og det jobbes med en samkjøring av ordningene,
slik at regelverkene og praksisen mellom de ulike ordningene skal bli likere.
2014 var det siste året der det er fire mottakergrupper over tippenøkkelen:
idrett, samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, kultur utenfor
statsbudsjettet og kultur over statsbudsjettet. Fra 2015 vil ikke lengre kultur få
penger over statsbudsjettet. Dette vil ikke påvirke Frifond da Frifond er
finansiert fra tippemidlene direkte og ikke går via statsbudsjettet. Vi hadde
håpet at denne endringen skulle gi mer penger til Frifond, men den økete
andelen av tippemidler til kultur utenfor statsbudsjettet har gått til nye tiltak,
og ikke til de tiltakene som allerede lå inne i denne potten. Det jobbes nå
politisk med å få flyttet tilbake flere av de nye mottakerne av tippemidlene til
statsbudsjettet, slik som arkiver og museer.
Gjennom 2014 har spillpolitikk blitt stadig viktigere og mer aktuelt. LNU har
jobbet aktivt for å være en relevant politisk aktør i diskusjonene om åpning
for flere private lotterier, lisenser for internasjonale spillselskaper og
utviklingen til Norsk Tipping. LNU har vektlagt å bygge sterke relasjoner til
Norsk Tipping, Idrettsforbundet, Actis og organisasjoner som jobber med
spillavhengighet. Dette er et arbeid som vil fortsette i 2015.
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3.1.5
Arendalsuka
LNU var til stede under Arendalsuka 2014, i hovedsak for å promotere
Nord/Sør-kampanjen ”Det var en gang ei framtid”. LNU hadde stand i byen
som vi selv betjente to dager med profilering av kampanjen, utdeling av
materiell og innsamling av underskrifter. De andre dagene lånte vi bort
standen til medlemsorganisasjoner som ikke hadde booka egen stand for hele
uka. I forbindelse med Arendalsuka og kampanjen arrangerte også LNU en
debatt om FNs nye utviklingsmål i den såkalte Post2015-prosessen, der
representanter fra ungdomspartiene deltok. Debatten var svært godt besøkt.
Arendalsuka ble også benyttet til å møte sentrale politikere, ungdomspartiene
og til faglig interessante og relevante seminarer og debatter. Under uka var
også LNU invitert til å delta på andres arrangementer.Styreleder Stian Seland
deltok i en debatt om stemmerett for 16-åringer og under markeringa av 25årsjubileet til barnekonvensjonen.
3.1.6
Andre interessepolitiske saker
LNU har jobbet med forslaget om at herreløs arv skal tilfalle barne- og
ungdomsfrivilligheten. Regjeringen sendte ut på høring et forslag om at LNU
skal forvalte en ny støtteordning som er finansiert av arv etter personer uten
livsarvinger, noe LNU har stilt seg positiv til.
I 2014 var det 25-års jubileum for FNs barnekonvensjon. Det har blitt markert
blant annet med en debatt under Arendalsuka, ledet av styreleder Stian
Seland. I Stortinget fremmet også Venstre et representantforslag om
tilslutning til den tredje tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen, som vil gi
individuell klagerett på brudd på konvensjonen. LNU jobber for at Norge
skal slutte seg til den tredje tilleggsprotokollen, og deltok i høring i Stortinget
på temaet.
LNU jobber for reell og meningsfull medvirkning for barn og unge. En sentral
måte å gi unge makt og medvirkning på er gjennom barne- og ungdomsråd i
kommuner og fylker, som er knyttet opp til de ordinære
beslutningsprosessene i kommunen og har en tett oppfølgning av både
administrasjonen og politisk ledelse. LNU har i 2014 jobbet med å følge opp
Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med lovfesting av
medvirkningsorganer og kommunereformen, for å få gjennomslag for vår
definisjon av reell og meningsfull medvirkning.
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3.2 Internasjonalt
3.2.1
De forente nasjoner (FN)
I 2014 var LNU representert i følgende FN-møter og prosesser:
-

World Urban Forum (UN-Habitat)
World Conference on Youth
Habitat III – Preparatory Committee I
UN High Level Political Forum on Sustainable Development
First Global Forum on Youth Policies
FNs Generalforsamling, 3. komité
FNs klimaforhandlinger under klimakonvensjonen (UNFCCC)
The Asker conference on Youth and Governance

UN-Habitat arrangerer annet hvert år konferansen World Urban Forum, som
er et stort møte med faglige og politiske diskusjoner og verksteder. World
Urban Forum 2014 ble arrangert i Medellín, Colombia. LNU var representert
med en ungdomsdelegat og en representant fra sekretariatet. World Urban
Forum er ikke et klassisk FN-møte med forhandlinger om et vedtak, men en
arena for mange møter på tvers av FN, medlemsland og sivilsamfunn som er
opptatt av urbanisering og styresett. Møtet var også offisielt startskudd for
prosessen som skal lede fram mot FNs konferanse om bærekraftig urban
utvikling, Habitat III i 2016. LNU var på dette møtet sentrale i koordineringen
av ungdomsnettverket på konferansen, og bidro med innledninger om
Habitat III og ungdomsmedvirkning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt
nivå. I samarbeid med UN-Habitats ungdomsenhet arrangerte LNU flere
møter, blant annet møter mellom norske stortingsrepresentanter og viktige
aktører for ungdomsmedvirkning i FN.
World Conference on Youth ble arrangert i samarbeid mellom FN og Sri
Lanka, i Colombo, Sri Lanka. Konferansens mål var å samle ungdom fra hele
verden for å gi innspill til FN-prosesser, gjennom det som etter hvert har blitt
kalt ”The Colombo Declaration”. LNU var representert med en
ungdomsdelegat og en representant fra sekretariatet. Møtet hadde hovedvekt
på innspill til den pågående Post2015-prosessen i FN, som innebærer
utarbeidelsen av de nye utviklingsmålene etter 2015. LNU deltok aktivt både i
panel og i gangene utenfor møterommene, og bidro til å sikre SRHR,
bærekraftig utvikling og et sterkere og mer solid grunnlag for meningsfull og
reell ungdomsmedvirkning i deklarasjonen. Deklarasjonen er blant annet
svært tydelig i behovet for en permanent mekanisme for
ungdomsmedvirkning i FN.
Første forberedende møte i Habitat III-prosessen, Prepcom 1, ble arrangert i
New York i august. LNU var representert på dette møtet med en
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ungdomsdelegat og generalsekretær. Møtet skulle legge føringer for den
videre prosessen opp mot Habitat II, og var det første av tre slike prepcoms
før toppmøtet i 2016.
Prepcom 1 bar preg av at prosessen var kommet tregere i gang enn antatt, og
omhandlet mye prosedyre og vedtak vedrørende den videre prosessen. Det
mest substansielle skjedde på sidearrangementer der blant annet LNU deltok
i paneldiskusjoner om urbanisering, offentlige rom og medvirkning. FN
anerkjenner forskjellige ikke-statlige aktører gjennom såkalte major groups,
og LNU tok en ledende rolle i Major Group on Children and Youth (MGCY) i
dette møtet. LNU fikk gjennomslag for mange av våre prioriteringer i den
offisielle uttalelsen fra MGCY i møtet (som for øvrig ble presentert for møtet
av LNU) og etablerte seg som en sentral aktør i Habitat III-prosessen,
gjennom både deltakelse i plenum og en rekke uformelle møter.
Som en del av Post2015-prosessen arrangerte FN et høynivåmøte om
bærekraftig utvikling i 2014, High Level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF) i New York. Temaet for møtet var hvordan innsatsen til
medlemslandene i FN for å nå utviklingsmålene skal måles og evalueres.
LNU var representert på møtet med en ungdomsdelegat. Det var lite konkret
knyttet til debatten om hvilke mål man ønsket etter 2015, ettersom dette møtet
ikke var direkte knyttet til prosessen rundt utviklingen av de nye målene. Det
ble derfor et møte preget av erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan
medlemslandene jobbet med bærekraft og hva bærekraft er. LNU jobbet
sammen med Major Group on Children and Youth (MGCY), og holdt innlegg
til møtet på vegne av denne gruppen. Hovedfokus i LNU og MGCYs innlegg
var rettet mot å sørge for å inkludere sivilsamfunn i en viktig rolle i
kontrollmekanismene rundt medlemslandenes arbeid med utviklingsmålene,
samt spesielt sørge for en universell, inkluderende og permanent mekanisme
for ungdomsspørsmål i FN, for å overvåke arbeidet med bærekraftig
utvikling.
Europarådet, Aserbajdsjan og FNs generalsekretærs utsending for
ungdomsspørsmål, Ahmad Alhendawi arrangerte i oktober en global
konferanse om ungdomsrettigheter, First Global Forum on Youth Policies i
Baku, Aserbajdsjan. Konferansen bestod av 700 deltakere fra myndigheter,
sivilsamfunn og enkeltstående ungdomsaktivister. Hovedmålet med møtet
var å gjenoppta den globale diskusjonen om ungdomsrettigheter og hvordan
ungdomsrettigheter skal se ut. Møtet endte i en deklarasjon ved navn Baku
Commitment to Youth Policies som myndigheter kunne slutte seg til. LNU
deltok med styrerepresentant og ungdomsdelegat, og ungdomsdelegaten var
panelist og innleder på en workshop som omhandlet ungdom og
urbanisering. LNU la under konferansen vekt på LNUs prinsipper for
meningsfull og reell ungdomsmedvirkning.
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FN avholdt i 2014 sin 69. generalforsamling. 3. komité i generalforsamlingen
arbeider med sosiale, humanitære og kulturelle spørsmål med hovedfokus på
menneskerettighetene. LNU var representert i den norske delegasjonen til 3.
komité med to ungdomsdelegater, en ordning som har eksistert siden 1971.
Delegatene jobbet i samarbeid med den norske delegasjonen på tema som
ungdomsmedvirkning, jenters rett til utdanning og mental helse for ungdom.
Delegatene jobbet tett med delegasjonen på resolusjoner knyttet til disse
temaene, samtidig som de også samarbeidet med andre ungdomsdelegater.
Ungdomsdelegatenes tale på vegne av Norge i plenumsmøtet omhandlet
særskilt behov for tilgang på psykisk helsebehandling for unge og behovet for
at ungdom får medvirke i utformingen av tilbud og tjenester som rettes mot
dem selv. I tillegg fokuserte innlegget på jenters rett til utdanning og spesielt
beskyttelse av utdanningsinstitusjoner der krig og konflikt truer.
Klimaforhandlingene under FNs Klimakonvensjon (UNFCCC) har i 2014
foregått gjennomgående hele året, med flere mellomforhandlingsmøter og
hovedforhandlingsmøtet
Conference of the Parties
(COP20) i Lima på slutten
av året. LNU var
representert i den norske
forhandlingsdelegasjonen
ved to
mellomforhandlingsmøter i
Bonn og ved
hovedforhandlingsmøtet
COP20.
2014 er første året LNUs
klimadelegat har fått
offisiell status som
ungdomsdelegat i Norges
delegasjon. En stor del av
første halvår gikk med på å
meisle ut et godt konsept for
dette sammen med Klima
og miljødepartementet.
LNU og
LNUs ungdomsdelegater 2014
ungdomsdelegaten har i
2014 prioritert å fokusere
på klimafinansiering ettersom det er et av de viktigste temaene for å bygge
tillit mellom partene i forhandlingene, og et tema der Norge kan utfordres
samtidig som de kan spille en viktig rolle som brobygger. I tillegg har
arbeidet handlet om å ha overordnet kontroll på forhandlingene og vært et
bindeledd mellom norsk og internasjonalt ungdomsnettverk og delegasjonen
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(og Klimadepartementet). Gjennom to mellommøter i Bonn og
hovedforhandlingene i Lima har det blitt lagt et grunnlag for arbeidet opp
mot COP21 i Paris, der partene er enige om at de skal vedta en ny
klimaavtale. LNUs innspill omkring finansiering og at avtalen må være
rettferdig og ambisiøs nok har blitt gjenspeilet i forhandlingsdelegasjonens
innspill. LNUs deltakelse i klimaforhandlingene har dessuten generert
uvanlig mye mediadekning i 2014.
Mot slutten av året arrangerte UN-Habitat, LNU og Asker kommune en
konferanse om ungdomsmedvirkning og godt styresett i Asker. Dette var en
internasjonal konferanse med representasjon av ungdomsorganisasjoner og
nettverk fra store deler av verden, samt ministerrepresentasjon fra en
håndfull land. Konferansen hadde som mål å ta arbeidet med
ungdomsmedvirkning i FN et steg videre og å konkretisere den politiske
strategien for prosessen opp mot FNs 70. generalforsamling og dens planlagte
ungdomsresolusjon (2015) og Habitat III-møtet i 2016. LNU var representert
på konferansen både gjennom ledelsen, sekretariatet og ungdomsdelegater,
og var svært delaktig i planleggingen og gjennomføringen av konferansen, i
tillegg til å prege arrangementet gjennom aktivdeltakelse i diskusjonene.
Askerkonferansen resulterte i et dokument som nå omtales som ”The Asker
Communique”. Dette dokumentet meisler ut veien videre for å sikre en
permanent mekanisme for ungdomsmedvirkning i FN. Dokumentet etablerer
behov for en slik mekanisme, og åpner for å undersøke flere mulige løsninger
for denne. Dokumentet ble vedtatt av tilstedeværende organisasjoner og
stater, inkludert LNU, ICMYO (International Coordination Meeting of Youth
Organizations), YFJ (European Youth Forum) samt Sør-Afrika, Brasil, Nigeria
og Somalia m.fl. Ministrene fra de nevnte statene vedtok å etablere en
arbeidsgruppe for å følge opp dette, og ba LNU og UN-Habitat om å utføre
en sekretariatsfunksjon for dette arbeidet.

3.2.2
Europasamarbeid
LNU er et aktivt medlem i vår europeiske paraplyorganisasjon European
Youth Forum (YFJ). I YFJ samarbeider LNU godt med våre nordiske og
baltiske søsterorganisasjoner. Vi har bl.a. fasilitert en studietur til Oslo for vår
latviske søsterorganisasjon LJP. Prosjektet var finansiert gjennom EØSmidlene.
I perioden 2014-2015, er LNU representert i Europarådets Advisory Council
for Youth. Posisjonen vil gi LNU en sterkere innflytelse på ungdomspolitisk
utvikling i Europarådet og deltakelse i flere relevante møter og prosesser på
Europeisk plan.
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I 2014 har LNU jobbet spesielt mye med å få vedtatt en god ”work plan” og
”implementation plan” – planer for hva YFJ skal jobbe med og hvordan de
skal jobbe med det framover. Vårt viktigste gjennomslag har kanskje vært at
YFJ skal jobbe mer med FN og særlig for å få på plass en ”permanent
mechanism on youth”. Å definere oppgavene til denne mekanismen blir en
viktig oppgave i 2015.
I forbindelse med valg av ny leder og nytt styre, fungerte LNU som
koordinator og forhandler på vegne av de nordiske/baltiske landene. Vi fikk
blant annet valgt inn finske Johanna Nyman som leder og danske Ida B.
Sørensen til styret – et godt resultat både for LNU og den nordisk/baltiske
blokken.
LNU spilte også en sentral rolle i å få framforhandlet en resolusjon i YFJ om
situasjonen i Ukraina. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt – altså med støtte
fra både de ukrainske og russiske ungdomsrådene.
3.2.3
Norden og Baltikum
LNU har prioritert Nordisk ministerråds barne- og ungdomskomité i 2014.
Den aller viktigste saken i løpet av året har vært å få på plass reglement for
NORDBUKs støtteprogram. I 2014 ble Organisasjonsstøtten og Prosjektstøtten
slått sammen, og ungdomslandsrådene la mye jobb i å sørge for at
Kulturkontakt Nord forstår organisasjonene som jobber med nordisk
samarbeid sine behov for en støtteordning som er forutsigbar og som støtter
opp under eksisterende og fungerende nettverk.
10.-11. april var LNU vertskap for det nordisk-baltiske kontaktmøtet, som ble
avholdt i Oslo. Til stede på møtet var ansatte og tillitsvalgte fra alle de
nordiske og baltiske landene, med unntak av Latvia, som deltok under deler
av møtet via Skype.
Temaet for møtet var primært å samkjøre samarbeidet i forkant av European
Youth Forums generalforsamling, for å opptre som en samlet blokk og på den
måten stå sterkere. I tillegg ble det diskutert de ulike landsrådenes FN-arbeid
og strategier, planene landsrådene i EU-medlemsland hadde i forbindelse
med valget til Europaparlamentet, og oppdatering rundt Post 2015-arbeidet.

3.2.4
Utviklingspolitiske spørsmål
LNU jobber i flere fora med å påvirke norske myndigheters satsning på barn
og unge i Sør. For LNU er det viktig at Norge aktivt bidrar til å sikre retten og
muligheten ungdom i Sør har til å organisere seg og jobbe for saker som er
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viktige for dem. Samtidig er det avgjørende å sikre barn og unges innflytelse i
utenriks- og utviklingspolitikken. Det er avgjørende at barn og unge får delta
og påvirke saker som angår dem om en skal oppnå en langsiktig og
bærekraftig utvikling.
I året som har gått har LNU forsøkt å følge opp lovnadene i Stortingsmelding
25 (2012-2013) Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i
utviklingspolitikken, hvor LNU ble invitert til et strategisk samarbeid for å
videreutvikle utenrikstjenestens kompetanse på ungdom og demokratisk
deltakelse. Det har vist seg utfordrende både å få tydelig informasjon om hva
som er regjeringens utviklingspolitiske prioriteringer, og å få til en dialog
med departementet hvor vi som en del av sivilsamfunnet har kunnet komme
med innspill. Ikke før statsbudsjettet ble lagt fram i oktober ble det klart hva
regjeringen ønsker å satse på: jenter og utdanning, LNU vil fortsette arbeidet
for at frivillighet og barn og unges medvirkning blir sterkere prioritert.
I forslag til statsbudsjett for 2015 fra Høyre og FrP-regjeringen ble det foreslått
kutt og omlegging av informasjonsstøtten, kuttforslaget var fra 91 millioner til
60 millioner kroner. LNU jobbet sammen med RORG for å få Venstre og KrF
til å stoppe kuttforslaget, et arbeid som resulterte i at nivået på støtten ble
reddet med en forutsetning om at en gjennomgang og revisjon av regelverket
for støtteordningen gjennomføres i naturlig konsultasjon med
organisasjonene i løpet av 2015. LNU er medlem i RORGs referansegruppe
for gjennomgangen og vil følge arbeidet tett fremover.
I 2015 har LNU hatt kampanje om Post2015, og kravene fra kampanjen har
vært brukt i påvirkningsarbeidet i utviklingspolitikken. LNU ba norske
myndigheter prioritere og beholde egne delmål og indikatorer på ungdom,
jobbe for at alle mål må tilpasses ungdom, og at man måler fremgang for
denne gruppen. Utover høsten har LNU hatt kronikker på trykk, og det ble
arrangert flere møter om Norges arbeid med de nye utviklingsmålene og
ungdoms krav til dette arbeidet. Det viste seg vanskelig å få til den
møteplassen mellom ungdom og beslutningstakere som målet med møtene
var, da det var vanskelig å få regjeringens representanter til å stille.
Kampanjen ble avsluttet med overlevering av postkort underskrevet av
ungdom og et sluttnotat som oppsummerte kampanjen, og LNUs og flere av
medlemsorganisasjonene sine krav til utenriksminister Børge Brende.
I desember ble regjeringens varslede stortingsmelding om
menneskerettigheter Meld. St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle –
menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken lagt
fram. LNU følger opp arbeidet med meldingen inn i 2015.
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4 LNU som forvaltningsorgan

LNU har i 2014 forvaltet åtte faste støtteordninger finansiert av
Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,
Utenriksdepartementet, Fredskorpset og Norad. I tillegg overtok LNU
forvaltningen av Frifond teater fra Norsk teaterråd midlertidig fra oktober til
desember, og per i dag er det klart at LNU også vil forvalte Frifond teater i
2015. Fra de faste støtteordningene har LNU fordelt 143,5 millioner kroner til
organisasjoner som jobber for og med barn og unge. Detaljert informasjon om
tildelinger og utviklinger i LNUs forvaltning er beskrevet i
Forvaltningsstatistikken 2014, som er publisert på LNUs nettsider.
Som forvalter av offentlige midler fokuserer LNU på å tilby organisasjonene
en merverdi i forvaltningsarbeidet, og ønsker at midlene som forvaltes skal
bidra til organisasjonsutvikling og aktiv deltagelse blant barn og ungdom.
Dette gjøres blant annet ved å tilby veiledning, kursing og oppfølging av
organisasjonene som søker. Det har i 2014 vært satt stort fokus på konkret
veiledning av de enkelte organisasjonene som søker midler gjennom LNU,
både for å få søknader som treffer støtteordningene bedre og for å hjelpe
organisasjonene med å få større kompetanse på søknadsskriving. Resultatene
av dette har man blant annet sett på LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør,
der 8 organisasjoner som fikk avslag i første søknadsrunde fikk god nok
veiledning til å få innvilget søknaden i andre søknadsrunde.
I 2014 har dLNU også jobbet mye med å styrke koblingen mellom
forvaltningsarbeidet og det interessepolitiske arbeid i organisasjonen, blant
annet ved å arrangere fellesmøter mellom forvaltningsrådgiverne og de
interessepolitiske rådgiverne i LNU. Dette har vært opplevd som en nyttig
samarbeidsarena for å skape en større helhet i LNUs overordnede arbeid og
for å kunne synliggjøre LNUs resultater som forvalter på en bedre måte.
Samtlige av de ni støtteordningene LNU forvalter behandles gjennom LNUs
elektroniske søknadsportal, og både søking, veiledning av søkere, behandling
av søknader, signering, utbetaling og rapportering skjer elektronisk. LNU har
de siste årene fått mye erfaring med utvikling og implementering av
elektroniske systemer, og det ble under sommeren 2014 gjennomført en større
utviklingsrunde med en innleid systemutvikler, som var plassert hos LNU i
tre måneder.
Målet med oppdateringen var å rette opp feil og videreutvikle systemet med
nye funksjoner, for å sørge for at søknadsportalen blir så brukervennlig og
funksjonell som mulig både for organisasjonene som søker og LNUs
saksbehandlere. En elektronisk søknadsportal vil aldri være ferdig utviklet og
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det vil alltid være behov for oppgradering og utvikling etter hvert som
behovene til systemet utvikles. Imidlertid mener LNU at systemet slik det
fungerer i dag gir en tilfredsstillende løsning av både de krav bevilgende
myndigheter stiller og tjenestene søkerorganisasjonene våre trenger. LNU har
ikke hatt ekstra driftsmidler til å utvikle og implementere systemet i 2014, og
alt arbeidet har derfor gått av eksisterende stillingsressurser.

4.1 Nasjonalt
4.1.1
Frifond
Frifond sitt formål er å støtte lokal aktivitet for, av og med barn og unge. LNU
forvalter støtteordningen Frifond sammen med Norsk Musikkråd, på vegne
av Kulturdepartementet. Frem til oktober 2014 forvaltet Norsk teaterråd
Frifond teater, en av understøtteordningene i Frifond. Høsten 2014 overtok
LNU Frifond teater etter forespørsel fra Kulturdepartementet. LNU forvalter
per dags dato dermed Frifond organisasjon, Frifond barn og unge og LNU
Frifond teater.
Den nye støtteordningen har krevd ekstra ressurser, og det ble derfor
opprettet én stilling og leid inn én konsulent for kompetanse innen
teaterfeltet. Overgangsperioden har også krevd ressurser fra andre stillinger i
Frifond,. Dette har betydd en ekstra påkjenning i Frifond og for LNU har det
vært viktig å løse situasjonen på en mest hensiktsmessig måte, uten at det går
ut over søkerne. LNU skal forvalte LNU Frifond teater ut støtteåret 2015. I
denne årsmeldingen vil det kun rapporteres på Frifond organisasjon og
Frifond barn og unge siden LNU Frifond teater i 2014 ble forvaltet av LNU i
kun tre måneder.
I 2014 var den totale Frifond-bevilgningen som ble tildelt LNU på 135,6
millioner kroner. Etter at administrasjonsutgiftene er trukket fra, ble 87,7
prosent av disse midlene fordelt til lokallag i de nasjonale organisasjonene via
sentralleddet (Frifond organisasjon), mens 12,3 prosent ble fordelt direkte til
mindre organisasjoner, foreninger og grupper lokalt gjennom Frifond barn og
unge.
4.1.1.1 Frifond Barn og Unge
I 2014 har LNU gjennom Frifond barn og unge mottatt 1 683 søknader, og delt
ut 12,2 millioner kroner til 664 prosjekter. Søknadstallet holdt seg dermed
omtrent på samme nivå som i 2013 med ca.100 færre søknader, men med en
økning i søknadssum på totalt én million kroner. Dette kan ses i sammenheng
med at Frifond barn og unge økte maksimum søknadsbeløp fra 25 000 til 35
000 i 2014. Frifond barn og unges bevilgning for 2014 uten
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administrasjonsutgifter var på 15 millioner kroner, en økning på 1,3 millioner
fra 2013.
Eksempler på prosjekter som fikk støtte fra Frifond barn og unge i 2014 er
festivaler, LAN og dataparty, filmer, musikkvideoer, politiske debatter,
høytidsfeiringer, gatekunst-workshop, kunstutstillinger, mekkeverksted,
skateparker, fanziner og tidsskrifter.
Etter søknadsåret 2014 står det igjen i underkant av 11 millioner kroner i
restmidler fra tidligere år. 3,8 millioner av dette er utestående krav som
søkerne enda ikke har betalt inn til LNU, mens det resterende beløpet består
av allerede tilbakebetalte krav, og en liten andel midler som ikke har blitt delt
ut i 2014. En stor andel av dette er utestående krav som søkere ennå ikke har
betalt tilbake. Årsaken til den høye restsummen er at det også i 2014, som året
før, ble gjort en stor jobb med tilbakekreving av midler. I 2014 har man jobbet
med gamle rapporter med spesielt fokus på midler som ikke er rapportert for
eller som ikke er brukt i tråd med vedtaket. Dette arbeidet har nødvendiggjort
ekstra ressurser i Frifond barn og unge for å opprettholde rask
saksbehandlingstid og en forsvarlig forvaltning. Våren 2014 ble det hentet inn
en ekstern praktikant som fra juni fortsatte arbeidet i en 100 prosent
midlertidig stilling.
Å drive med god veiledning i søknadsbehandlingen har vært et mål for
Frifond barn og unge i 2014. LNU forventer at god veiledning og mye
informasjon om retningslinjene i forkant av innvilgelse av søknader vil føre til
raskere og enklere behandling av rapporter. Det er innført praksis med å
behandle en gruppes rapporter før man behandler gruppas nye søknader. Til
sammen utgjør dette grunnlaget for hvordan man vil arbeide videre med
ordningen for å holde behandlingstiden på rapporter nede.
I informasjonsarbeidet er Frifonds reklamefilm, som ble ferdigstilt i 2014, blitt
brukt flittig – både på sosiale medier og i oppsøkende informasjonsarbeid. På
nettsidene er det blitt lagt ned betraktelig arbeid for å samkjøre
retningslinjene i Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater til så
stor grad som mulig i form og - der det er mulig - i innhold. Arbeidet med å
videreutvikle saksbehandlingssystemet har vært nødvendig og viktig for
Frifond barn og unge for å lette saksbehandlingen og øke brukervennligheten.
I 2014 ble også brosjyren ”Ung, blakk og kreativ” ferdigstilt, med nye
oppdaterte eksempler på prosjekter som har fått støtte. Denne er blitt delt ut
på alle informasjonsbesøk og sendt ut til alle landets fritidsklubber.
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Brukerseminar for Frifond organisasjon

I 2014 har Frifond fokusert noe mindre på infoarbeid og mer på
saksbehandling og rapporter fra tidligere år. Det har likevel blitt gjennomført
flere turer rundt omkring i landet, deriblant til UKMs landsmønstring i
Trondheim, kulturkonferansen i Fredrikstad og Foreningsleder-konferansen i
regi av SiO i Oslo. I tillegg har Frifond reist på oppfølgingsbesøk i Oslo,
Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland.
Frifond er en viktig støtteordning for barne- og ungdomsaktivitet i hele
landet, og vil fortsette å arbeide for at barn og unge på en enkel og
ubyråkratisk måte skal kunne få støtte til det de liker mest å drive med.

4.1.1.2 Frifond organisasjon
Gjennom støtteordningen Frifond organisasjon kan sentralleddene i nasjonale
organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet søke om støtte til lokal
aktivitet.
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Omtrent 120,3 millioner kroner ble i 2014 fordelt fra LNU til lokallagsarbeid i
100 organisasjoner gjennom Frifond organisasjon. Fire nye organisasjoner har
kommet inn i 2014, mens én organisasjon er lagt ned og har dermed gått ut av
ordningen. Fra 2012 til 2013 var tallet på søkere ganske stabilt, men ettersom
det har kommet flere nye søkere til Frifond organisasjon i 2014 kan det tyde
på at ordningen ennå ikke har nådd sitt fulle potensial for støttemottakere.
LNU vil fortsette å jobbe med å nå ut til nye potensielle mottakere i årene som
kommer.
LNU har de siste årene hatt jevnlige prinsippdiskusjoner og avklaringer rundt
fortolking av retningslinjene. I 2014 ble én sak lagt fram for LNUs styre, og
reviderte retningslinjer for 2015 ble vedtatt i november 2014.
Våren og høsten 2014 ble det gjennomført oppfølgingsbesøk hos 20 prosent av
organisasjonene som mottar støtte, i henhold til ordningens retningslinjer.
Disse besøkene gjennomfører LNU hvert år for å sikre god forvaltning og en
åpen dialog med mottakerorganisasjonene. Organisasjonene blir plukket ut
tilfeldig, eller får et besøk fordi LNU ser et behov for å gjennomføre
oppfølging. I tillegg får alle organisasjoner som er nye i ordningen besøk når
de har forvaltet Frifond-midler i ett år.
”Frifond for nybegynnere”, en informasjonsbrosjyre om Frifond organisasjon
som ble utviklet i 2013, har det siste året vist seg å være en stor suksess. De
siste eksemplarene ble delt ut i løpet av 2014, og LNU startet i desember
arbeidet med å lage en revidert utgave med oppdateringer som har kommet
siden den første versjonen. Brosjyren har blant annet blitt benyttet ved tilfeller
der organisasjonene samles, som Frifonds årlige brukerseminar, samt delt ut
til organisasjoner ved møter og under oppfølgingsbesøk. Brosjyren har vist
seg svært nyttig da den gir svar på noen av de problemstillingene
organisasjonene oftest henvender seg til LNU for å få hjelp med.
4.1.2
Mangfold og inkludering
LNU har i 2014 forvaltet støtteordningen Mangfold og inkludering som er
bevilget av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ordningen
hadde i underkant av to millioner kroner til utdeling, og det ble søkt om ca.
5,3 millioner kroner. Det har kommet betraktelig flere store søknader på 75
000 kroner. Denne økingen kan skyldes at støtteordningen fikk ekstra
bevilgningen i med regjeringen arbeid mot radikalisering og ekstremisme.
LNU har også jobbet med å nå nye søkergrupper.
Tildelingsutvalget gjør vanligvis tre tildelinger årlig, men i år ble den en
ekstra runde pga ekstrabevilgningen. I tillegg til årlig brukerseminar blir det
jobbet med kurs, veiledning og workshops for minoritetsorganisasjoner og
grupper om hvordan man skriver søknader og gjennomfører gode prosjekter
med støtteordningen. Artikler fra alle rapporter blir lagt ut på lnu.no, slik at
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nye søkere kan bli inspirert eller hente nyttig erfaring fra tidligere prosjekter.
Støtteordningen gir LNU nyttig kompetanse om gode tiltak og
inkluderingsprosjekter, og er en viktig inngangsport for å bli kjent med nye
organisasjoner og gi generell organisasjonsrådgivning i nye miljøer.
4.1.3
LNU Kultur
LNU Kultur er en prosjektstøtteordning til kulturaktiviteter i regi av
landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen er finansiert
av Kulturdepartementet, over Statsbudsjettet.
Støtteordningen har hatt en positiv utvikling de siste årene, med flere og
bedre søknader fra stadig nye grupper av organisasjoner. Ikke bare er
ordningen populær, men søknadene har også blitt kvalitativt bedre. Mange
søkere benytter seg av muligheten til å få tilbakemelding på søknadsutkast
før endelig levering ved søknadsfristen.
I 2014 ble det levert inn prosjektsøknader for til sammen kr 5.779.810. Det ble
delt ut kr 2.889.000, fordelt på 22 kulturprosjekter (14 prosjekter i den
ordinære runden og 8 prosjekter i restmiddelrunden). Dette gir et snitt på kr
131 318,- per prosjekt (maksimalt tilsagn i 2014 var kr 200.000,-).
I 2013 og 2014 har summen tilgjengelig for utdeling vært noe lavere i 2014 enn
i 2013, mens summen organisasjonene har søkt om har vært omtrent lik. Dette
skyldes at de akkumulerte restmidlene som har vært samlet gjennom mange
år, nå er delt ut. Derfor er det bare restmidler fra siste år som nå tas med.
Summen tilgjengelig for tildeling er større enn den totale tildelingen fra
Kulturdepartementet. Dette skyldes tilbakekrevde midler som deles ut igjen.
Retningslinjene for støtteordningen ble revidert av LNUs styre i september
2013, og ble gjort gjeldende fra søknadsfristen 1. november. Det maksimale
støttebeløpet pr prosjekt ligger fremdeles på kr 200.000,-. LNU Kultur har to
faste søknadsfrister per år, 1. november og 1. mars, hvor maksimalt 75 % av
tilgjengelige midler tildeles i hovedsøknadsfristen 1. november, og minimum
25 % holdes av til fristen 1. mars (for prosjekter i 2. halvår).

4.2 Internasjonalt
4.2.1
LNU Demokratimidlene
LNU Demokratimidlene er en støtteordning for barne- og
ungdomsorganisasjoner i Norge som samarbeider med barne- og
ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa (dvs. Sentral-Asia og Europa øst for
EU). Formålet med ordningen er å styrke det unge sivile samfunn i ØstEuropa og i Norge. LNU forvalter ordningen som er finansiert av tre ulike
avdelinger i Utenriksdepartementet.
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2013 var det siste året i en tre-årig avtaleperiode mellom LNU og bevilgende
myndighet UD. For Demokratimidlene, har 2014 vært sterkt preget av at en
ny avtale ikke har vært på plass. Grunnet et sammenfall av årsaker i UD og
LNU, kom nye avtaler endelig på plass i desember 2014. Tildelingene som ble
gjort i 2014 ble altså gjort for egen risiko basert på signaler fra UD.
I 2014 hadde LNU Demokratimidlene 4,19 millioner til utdeling. Dette er en
nedgang på 410 000 fra 2013. Foruten tidligere nevnte usikkerhet, er grunnen
til dette også for differanse mellom tilgjengelige og faktisk utdelte midler i
perioden 2011-2013. Totalt delte LNU ut 3,06 millioner gjennom
støtteordningen – marginal økning fra 3,03 i 2013. Underforbruket er redusert
fra 1,57 millioner i 2013 til 1,13 millioner i 2014.
Bruken av LNU Demokratimidlene har i 2014 vært tiltakende dominert av
medlemsgruppen ”samfunnspolitiske” med 67% mot 58% i 2013.
4.2.2
LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør
LNU har i 2014 delt ut i overkant av 1,3 millioner kroner til 11 ulike norske
barne- og ungdomsorganisasjoner for at de skal gjennomføre
samarbeidsprosjekter med barne- og ungdomsorganisasjoner i Sør.
Prosjektene har vært svært varierte, og har representert bredden i LNUs
medlemsorganisasjoner. Det har også vært en stor bredde i tema for de ulike
prosjektene.
Gjennom året har LNU Ungdomsbevilgningen mottatt en rekke henvendelser
om ulike problemstillinger knyttet til prosjektoppstart, gjennomførelse og
evaluering. Dette viser at støtteordningen fungerer som et lavterskeltilbud for
barne- og ungdomsorganisasjonene. Rådgiverne som er knyttet til
støtteordningen har også hatt veiledningsmøter med flere av LNUs
medlemsorganisasjoner.
LNU gjennomførte i oktober 2014 prosjektbesøk hos 4H Buskerud og 4H
Marangus prosjekt i Marangu. Under besøket holdt LNU to innledninger og
bidro med veiledning. Det er nyttig for LNU å få kjennskap til hvordan
prosjekter gjennomføres ute, også med tanke på mulighetene for oppstart av
prosjekt med egen partner i området.
Ungdomsbevilgningen har tre hovedformål:
1) Styrke barn og unges rolle i oppbyggingen av bærekraftige sivilsamfunn
2) Styrke barne- og ungdomsorganisasjonenes eget arbeid og utvikle deres
internasjonale arbeid
3) Styrke barne- og ungdomsorganisasjonenes kompetanse på Nord/Sør
spørsmål
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Støtteordningen blir finansiert av Norad. LNU har søkt om en ny toårig avtale
for perioden 2015-2017. Nytt i denne søknaden er et forprosjekt for å se på
mulighetene for å etablere et direkte partnerskap i Øst-Afrika. Forprosjektet
vil gå over to år dersom vi får innvilget støtte.
På oppdrag fra Norad gjennomførte eksterne konsulenter i 2013 og 2014 en
kartlegging av midler gitt til paraply- og nettverksorganisasjoner. LNU bidro
med informasjon om prosjekter støttet av Ungdomsbevilgningen Nord/Sør.
Et LNU-støttet prosjekt i Nepal var opprinnelig inkludert kartleggingen, men
da evalueringen ble lagt frem i oktober 2014 sto det lite om LNUs prosjekt.
Generelt hadde evalueringen mange feil og mangler. LNU følger opp Norads
videre arbeid med denne.
4.2.3
LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør
LNU har i 2013 delt ut 572.500 kroner til informasjonstiltak om sentrale og
aktuelle Nord/Sør-spørsmål i 10 barne- og ungdomsorganisasjoner.
Tilskuddet blir delt ut gjennom støtteordningen LNU Informasjonsstøtten
Nord/Sør. Formålet med informasjonsstøtten er å øke kompetanse, kunnskap
og engasjement om Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og
ungdomsorganisasjonene i Norge, men også i befolkningen generelt. Blant
temaene for de forskjellige informasjonstiltakene i 2014 var matsikkerhet,
klimaflyktninger, tilgang på medisiner, bærekraftig utvikling og bærekraftig
landbruk.
Støtteordningen er finansiert av Norad gjennom opplysningsstøtten, og 2014
var siste år av en fireårig rammeavtale. Vi søkte om en ettårig forlengelse av
denne avtalen for 2015, etter et år preget av mye usikkerhet rundt
støtteordningens fremtid.
4.2.4
LNU Utveksling
LNU Utveksling gikk i 2014 inn i siste runde hvor organisasjoner i Norge med
partner i Sør gjennomførte egne utvekslingsprosjekter. Dette året har LNU
avsluttet runde 14, igangsatt runde 15 og satt i gang planleggingen av et
forprosjekt for en ny modell for LNU Utveksling.
LNU Utveksling, fram t.o.m. runde 15, er et utvekslingsprogram for barne- og
ungdomsorganisasjoner i Norge og deres partnerorganisasjoner i Sør.
Programmet er finansiert av Fredskorpset. Avtalen for 2014/2015 har en
tildelingspott på 1,5 millioner kroner, som er på samme nivå som de siste
årene. LNU gjennomfører årlig tre kurs for deltakerne ved LNU Utveksling:
Forberedelseskurs i august, midtveisseminar i desember og
hjemkomstseminar i mai.

2014

28

Årsmelding 2014

I 2014 avsluttet Skeiv Ungdom og 4H sine utvekslingsprosjekter med partnere
i hhv. Kenya og Gambia. I tillegg har CISV vært innlemmet i alt av LNUs
kurstilbud knyttet til LNU Utveksling i runde 14 siden dette var deres første
år med direkteavtale med FK. Våren 2014 satte tre nye organisasjoner i gang
sine prosjekter, som går fram til sommeren 2015. Organisasjonene som har
fått tildeling er KFUK–KFUM Speiderne Brønnøysund, Norges Unge
Katolikker og Grønn Ungdom. De har ikke tidligere vært inne i
støtteordningen.
I året som gikk satte LNU i gang planleggingen av en ny modell for LNU
Utveksling. Det er ønskelig fra både LNU og FKs side at LNU er direkte
involvert i utvekslingen, med mål om bedre resultater og tettere oppfølging
av deltakerne etter endt utveksling. Også eksterne faktorer gjorde at LNU
valgte å endre modell for utvekslingsprogrammet. Med ny regjering og nye
retningslinjer for utviklingspolitikken endret vilkårene for FK seg i 2014. Blant
annet ble listen over land FK støtter prosjekter i kuttet til 25, noe som rammet
flere samarbeidsprosjekter som LNUs medlemsorganisasjoner har gående og
det bidro til at det ble vanskeligere å rekruttere til LNU Utveksling. Derfor
har LNU søkt om midler til å gjennomføre et forprosjekt for å finne egen
partner. Søknaden ble innvilget i januar 2015.
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5 Mediearbeid og kommunikasjon
5.1.1
Intern kommunikasjon
LNUs interne kommunikasjon innebefatter hele organisasjonen inkludert
medlemmene. Vår viktigste kanal er våre nettsider, LNU.no, men nyhetsbrev,
sosiale medier, publikasjoner og evenement er også viktige for
informasjonsflyten i LNU.
Etter en økning i aktiviteten i løpet av 2013, var det i 2014 en liten nedgang i
trafikken på LNU.no. Vi ser dog at nye brukere har økt med 6,5 prosent, og
personer som går direkte inn til lnu.no har nesten doblet seg fra 2013 til 2014.
Antall søk etter LNU.no har også doblet seg i 2014.
Totalt har antall besøk på nettstedet har gått ned 5 prosent sammenlignet med
2013. Vi ser at fluktfrekvensen (brukere som forlater nettstedet etter kun én
sidevisning) har gått litt opp igjen, men det er så lite som 2 prosent
sammenlignet med 2013. Brukerne lastet inn ca. 2 prosent færre sider per
besøk i 2014 sammenliknet med 2013. Tidsbruk per besøk har dessuten sunket
med ca. 6 prosent. Dette kan tolkes dit hen at opprydding i sidestruktur gjør
at brukerne trenger kortere tid og færre klikk for å nå frem til relevant
informasjon, spesielt også siden vi så denne trenden i 2012.
Det er en markant økning i antall brukere som besøker lnu.no fra
mobiltelefon og nettbrett. Mens besøk fra stasjonære datamaskiner går ned
med 12 prosent, er økningen fra mobil og nettbrett henholdsvis 42 og 10
prosent. Dette til tross for at vi ikke har mobiltilpassede nettsider.
Vi ser en stadig økende trend blant brukere av sosiale medier som
informasjonskanal for oppdateringer fra LNU. Vi ser at flere ”liker” siden vår
på Facebook:I slutten av 2013 hadde vi 2073 ”likes”, og i slutten av 2014 har
dette økt til 2594 ”likes”.
Nyhetsbrevet LNUnytt har hatt vekst i 2014, og listen av abonnenter har
bikket over tusen. I desember 2014 var tallet 1141 mot 956 i 2013.
Påmeldingsskjemaene vi benytter oss av gjennom Wufoo kan være en av
årsakene til økende abonnementer, da vi nå har de automatisk huket av til at
man ønsker å motta nyhetsbrev.

2014

30

Årsmelding 2014

5.1.2
Mediearbeid
I 2012 fikk LNU en egen kommunikasjonsplattform, slik at
kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen skal bli mer helhetlig. Dette er en
skriftliggjøring av praksis og tankesett, som er til bruk for alle i
organisasjonen som på ulike måter kommuniserer med andre med LNU som
avsender. Kommunikasjonsplattformen formulerer strategiske valg for LNUs
kommunikasjon, og gir retning for hvordan LNU skal fremstå utad.
Et av målene for LNUs kommunikasjonsarbeid er ”å styrke LNU som
kunnskapsformidler og premissleverandør på barne- og ungdomspolitikk for
å øke LNUs interessepolitiske gjennomslagskraft” Dette målet har LNU jobbet
etter i 2014, og har hatt et høyt medietrykk gjennom hele året, særlig gjennom
kronikker. Vi ser en liten nedgang fra 2013 i antall treff i
medieovervåkingstjenesten, med 404 treff i 2013 og 362 treff i 2014. I 2014 var
24 prosent av LNUs medieoppslag i risk- og regionalpresse, mens 72 prosent
var i lokale medier. De resterende medietreffene er fra fagblad og
magasin/tidsskrift.
Nedgangen kan forklares blant annet med at vi i 2013 gjennomførte
kampanjen STEM 9/9. Gjennom denne kampanjen hadde LNU bred dekning
i både lokale medier og riksmedier. Også valget i 2013 ga LNU publisitet,
blant annet ved at en større andel unge kom inn på Stortinget.
LNU ble i 2014 også sitert mye i etterkant av statsbudsjettfremlegging, der vi
var svært skeptiske til endringen i informasjonsstøtten. Etter massivt
medietrykk endret regjeringen ståsted, og informasjonsstøtten består. Vi ble
også sitert mye da det ble kjent at forsøket med stemmerett for 16-åringer blir
videreført ved valget i 2015.
I 2014 avsluttet LNU kampanjen ”Endelig 18 – endelig avslag”, som var
Nord/Sør-kampanjen for 2013. Denne ble avsluttet med interpellasjon i
Stortinget, kronikk i både Dagsavisen og Klassekampen, samt nyhetssak i
Vårt Land. Vi har også gjennomført Nord/Sør-kampanjen for 2014, ”Det var
en gang ei framtid”, som har vært Også denne har fått oppmerksomhet i
media, blant annet med kronikker på trykk i Aftenposten.
Vi hadde også FN-delegater i 2014, som var svært flinke til å posisjonere seg i
media. Spesielt på klima og i arbeidet med generalforsamlingen fikk de bred
mediedekning, med deltakelse i Dagsrevyen, Urix og God morgen, Norge!.
Av LNUs støtteordninger er det Frifond som har fått mest oppmerksomhet i
media i 2014, med 134 artikler. Av disse er 80 prosent i lokale medier, 14
prosent i rikspresse og fem prosent i regionale aviser.
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I 2015 vil LNU fortsette arbeidet for å styrke LNUs synlighetsarbeid og
gjennomslagskraft. Utgivelser av nye interessepolitiske rapporter og
mediearbeid knyttet til disse vi utgjøre en sentral del av arbeidet. Vi kommer
også til å endre måten vi jobber på sosiale medier, samt gjennomgå
kommunikasjonsplattformen for å se hvor vi kan bli enda bedre på å få ut
LNUs politikk.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold deltar på debatt i regi av LNU
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6 Representasjoner
6.1 Nasjonale representasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014

Leder Stian Seland var gjest på Natur og ungdoms landsmøte.
Leder Stian Seland representerte LNU på Arbeiderpartiets
innspillkonferanse med frivillige organisasjoner.
Nestleder Åshild Marie Vige var gjest på landsmøtet til Noregs
ungdomslag.
Leder Stian Seland deltok på Arbeiderpartiets innspillskonferanse for
frivilligheten.
Nestleder Åshild Marie Vige var gjest på landsmøtet til Norges
musikkorps forbund.
Generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal var gjest på landsmøtet til
4H Norge.
Leder Stian Seland og generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal var
gjester på landsmøtet til Norges bygdeungdomslag.
Leder Stian Seland var gjest på landsmøtet til Juvente.
Leder Stian Seland og politisk rådgiver Morten Edvardsen
representerte LNU på innspillsseminar for intensjonserklæring
mellom Regjeringen og frivillig sektor.
Varamedlem Pål Thygesen var gjest på landsmøtet til Norges
blindeforbunds ungdom.
Styremedlem Benedikte Vivaas Kise representerte LNU i juryen for
årets studentforening ved Universitetet i Oslo.
Leder Stian Seland representerte LNU på Gi SV beskjed på Stortinget.
Leder Stian Seland var gjest på årsmøtet til International Students
Union of Norway
Leder Stian Seland og generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal
representerte LNU på kontaktkonferansen til Barne-, likestillings og
inkluderingsdepartementet.
Leder Stian Seland var gjest på Speidertinget til Norges
speiderforbund på Lillestrøm.
Leder Stian Seland, nestleder Åshild Marie Vige, generalsekretær
Martin Ulvestad Østerdal og organisasjonsrådgiver Merethe Henne
representerte LNU på toppmøte mellom regjeringen og frivillig
sektor.
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6.2 Offentlige oppnevninger
•
•
•
•
•
•

Styremedlem Hilde Vedvik Thomassen og styremedlem Mikal
Kvamsdal ble oppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem i
Landsrådet for Heimevernet.
Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot, Espen Andreas Hasle
og leder Stian Seland har sittet som henholdsvis medlemmer og
varamedlem av Fordelingsutvalget
Leder Stian Seland har representert LNU i juryen for godt styresett.
Leder Stian Seland har ledet juryen for årets barne- og
ungdomskommune.
Styremedlemmene Fredrik Vaaheim og Bjørn Boman Rinde har vært
henholdsvis representant og vara i Helsedirektoratets arbeidsgruppe
om brukermedvirkning.
Leder Stian Seland har representert LNU i Kommunal- og
moderniseringsdepartementets referansegruppe for gjennomføringen
av forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved
kommunestyrevalget 2015

6.3 Høringer
•
•

•
•
•

Leder Stian Seland og generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal
representerte LNU på høring i familie- og kulturkomiteen om vilkår
for organisasjonseide kulturbygg
Leder Stian Seland og internasjonal rådgiver Ingvill Breivik
representerte LNU på høring i utenriks- og forsvarskomiteen om
representantforslag om ratifisering av Barnekonvensjonen tredje
tilleggsprotokoll.
Leder Stian Seland og politisk rådgiver Morten Edvardsen
representerte LNU på høring i finanskomiteen om statsbudsjettet.
Leder Stian Seland representerte LNU på høring i utenriks- og
forsvarskomiteen om statsbudsjettet.
Generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal og politisk rådgiver
Morten Edvardsen representerte LNU på høring i familie- og
kulturkomiteen om statsbudsjettet.

6.4 Frivillighet Norge
•
•

Generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal har representert LNU i
styret til Frivillighet Norge
Leder Stian Seland deltok på Frivillighet Norges topplederkonferanse
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•

Leder Stian Seland har representert LNU på nettverksgruppemøte i
Frivillighet Norge

6.5 De forente nasjoner (FN)
•
•
•

Ungdomsdelegatene Maria Göthner og Adrian Lorentsson
representerte LNU på UNAM i Brüssel.
Nestleder Åshild Marie Vige og ungdomsdelegat Tone Vesterhus
representerte LNU på 1st Global forum on youth policies i
Azerbaijan.
Leder Stian Seland, nestleder Åshild Marie Vige, generalsekretær
Martin Ulvestad Østerdal, styremedlem Rode Skullerud og politisk
rådgiver Stian Antonsen representerte LNU på The Asker conerence
on youth and governance.

6.6 Europarådet
•
•

Tidligere nestleder Magnus Malnes representerer LNU i
Europarådets Advisory Council on Youth.
Tidligere nestleder Magnus Malnes representerer LNU i
Europarådets Programming Committee

6.7 EU
•
•

Nestleder Magnus Malnes representerte LNU på møte i EU om
Erasmus+.
Styremedlem Hilde Vedvik Thomassen representerte LNU på EUs
Youth Event i Thessaloniki, Hellas.

6.8 YFJ
•
•
•
•

Styremedlem Mari Strømsvåg og internasjonal rådgiver Erik
Schreiner Evans representerte LNU på representantskapsmøte i YFJ.
Styremedlem Mari Strømsvåg representerte LNU på Southern
European Summer University i Ahlgero
Styremedlem Mari Strømsvåg representerte LNU på
konsultasjonsmøte om work plan i YFJ.
Nestleder Åshild Marie Vige, styremedlem Mari Strømsvåg og
generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal representerte LNU på YFJs
generalforsamling i Cluj-Napoca, Romania.

•

2014
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6.9 Nordisk/baltisk
•
•
•
•

Nestleder Magnus Malnes og styremedlem Hilde Vedvik Thomassen
representerte LNU på Youth meeting i regi av det islandske
formannskapet for det nordiske ministerrådet.
Leder Stian Seland, nestleder Magnus Malnes og generalsekretær
Martin Ulvestad Østerdal representerte LNU på nordisk-baltisk
kontaktmøte i Oslo.
Nestleder Åshild Marie Vige og styremedlem Mari Strømsvåg
representerte LNU på ekstraordinært nordisk-baltisk kontaktmøte i
København.
Styremedlem Hilde Vedvik Thomassen representerte LNU på
representantskapsmøtet til LSU i Stockholm.

6.10 Annet
•
•
•
•
•

Styremedlem Hilde Vedvik Thomassen, styremedlem Aleksander
Eilertsen, Adrian Lorentsson og Mina G. Moghadam representerte
LNU på 100-årsmarkeringen for utbruddet av 1. verdenskrig i Paris.
Faste representasjoner
Styremedlem Sigrid Rege Gårdsvoll representerer LNU i styret til
AV-OG-TIL
Styremedlem Hilde Vedvik Thomassen representerer LNU i Musikk
og ungdoms råd.
Leder Stian Seland representerer LNU i referansegruppen for
forskningsprosjektet "Frivillighet og motivasjon i Norge og
Skandinavia”.

•

6.11 Faste representasjoner
•
•
•

2014

Styremedlem Sigrid Rege Gårdsvoll representerer LNU i styret til
AV-OG-TIL
Styremedlem Hilde Vedvik Thomassen representerer LNU i Musikk
og ungdoms råd.
Leder Stian Seland representerer LNU i referansegruppen for
forskningsprosjektet "Frivillighet og motivasjon i Norge og
Skandinavia”.
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7 Styringsstruktur
7.1 Medlems og observatørorganisasjoner
I alt 99 barne- og ungdomsorganisasjoner har vært tilknyttet LNU i 2014.
LNUs medlemsorganisasjoner var i 2014 delt opp i fire medlemsgrupper (
Kultur, fritid og friluft, Livssynsbaserte, Samfunnspolitiske og Student og
elev).
7.1.1
Kultur, fritid og friluft
4H Norge
AKKS Norge
Annai poopathi tamilsk kultursenter
bandORG
CISV Norge
De Unges Orkesterforbund
DNT ung
Frilynt Norge
Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
Korpsnett Norge
Noregs Ungdomslag
Norges Airsoft Forbund
Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO)
Norges Bygdeungdomslag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Speiderforbund
Norsk Cøliakiforenings Ungdom
Senter For Flerkulturell Ungdom
Stecak
Tamil Youth Organisation
Tsjetsjensk Ungdomsforening
Ung i Kor
Ung Kirkesang
Ungdom og Fritid
Ungdommens Sjakkforbund
UngKurd Norge Riksforbundet
Vietnamesisk Barne- og Ungdomsforening
7.1.2
Livssynsbaserte
Acta - barn og unge i Normisjon
2014
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Aktivitetsklubben
De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd
Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
Frelsesarmeens Barn og Unge
Frikirkens Barn og Unge
Humanistisk Ungdom
Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon
KIA Ung
Kristen Idrettskontakt
Metodistkirkens B/U Forbund
Misjonsforbundet UNG
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-speiderne
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Unge Katolikker
Ny Generasjon
Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg
Søndagsskolen Norge
Ung Baptist
7.1.3
Samfunnspolitiske
Arbeidernes Ungdomsfylking
Blå Kors Barn og ungdom
Changemaker
Europeisk Ungdom
Framfylkingen
Fremskrittspartiets ungdom
Grønn Ungdom
Harry Benjamin Ressurssenter
Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom
JUBA
Juvente
Kristelig Folkepartis Ungdom
Landsforeningen for barnvernsbarn
LAWAN - Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge
Mental Helse Ungdom
Miljøagentene
Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom
Natur og Ungdom
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Unge Venstre
Norges Handikapforbunds Ungdom
Norsk Folkehjelp Ungdom
Norsk Målungdom
2014
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Press
Psoriasis- og eksemforbundet ung
RE:ACT
Rød Ungdom
Røde Kors Ungdom
Senterungdommen
Skeiv Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Ungdom mot EU
Ungdom Mot Narkotika
Unge Høyres Landsforbund
Yekêtî Lawan
7.1.4
Student og elev
AFS Norge
Albansk Ungdom- og Studentforening
ANSA - Association of Norwegian Students Abroad
BI Studentsamfunn - BIS Sentralledelsen
Elevorganisasjonen
FYSIO
Høyres Studenterforbund
International Students Union of Norway
Norsk Medisinstudentforening
Norsk Studentorganisasjon
Norske Ergoterapeutstudenters Interesseorganisasjon
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
Youth For Understanding

7.2 Representantskapsmøtet
LNUs representantskapsmøte, Barne- og ungdomstinget 2014, ble arrangert
ved Sundvollen konferansesenter 25.-26. april. Representanter fra 59
organisasjoner var tilstede. 51 av disse var medlemsorganisasjoner med
stemmerett, mens 8 observatør- og etableringsmedlemmer deltok. Det var
totalt 104 deltakere fra medlemsorganisasjonene. 88 av disse var delegater, og
16 var observatører. Med gjester og representanter fra LNU var det 139
deltakere på Barne- og ungdomstinget.
Under representantskapet ble arbeidsprogrammet 2015-2017 vedtatt.
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7.3 Styret i LNU

Til Barne- og ungdomstinget:
Stian Seland, leder (Norges Speiderforbund)
Magnus Malnes, nestleder (Norsk studentorganisasjon)
Åshild Marie Vige (Skeiv Ungdom)
Sigrid Rege Gårdsvoll (Acta)
Ina Bjørnrå (Natur og Ungdom)
Mikal Kvamsdal (Hyperion)
Bo Alexander Granbo (Elevorganisasjonen)
Edvin Søvik (AUF)
Elin Maria Stabbetorp (4H Norge)
Hilde Vedvik Thomassen (Norges Musikkorpsforbund)
Bjørn Boman Rinde (NCFU)
Andreas Borud (Elevorganisasjonen)
Helge Nylenna (Norges KFUK-KFUM)
Varamedlemmer:
Irene Dotterud (Press Reddbarna ungdom)
Mari Strømsvåg (ANSA)
Dler Khurshidi (Yeketi Lawan)
Fra Barne- og
ungdomstinget:
Stian Seland, leder (Norges
Speiderforbund)
Åshild Marie Vige, nestleder
(Skeiv Ungdom)
Sigrid Rege Gårdsvoll (Acta)
Fredrik Vaaheim (Hyperion –
Norsk forbund for fantastiske
fritidsinteresser)
Ina Bjørnrå (Natur og
Ungdom)
Hilde Vedvik Thomassen
(Norges Musikkorpsforbund)
Bjørn Boman Rinde (NCFU)
Helge Nylenna (Norges
KFUK-KFUM)
Mari Strømsvåg (ANSA)
Rode Margrethe Skullerud (Frikirkens barn og unge)
Benedikte Kise (Europeisk Ungdom)
Aleksander Eilertsen (Sosialistisk Ungdom)
Daniel Heggelid Rugaas (Unge Venstre)
2014
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Varamedlemmer:
Pål Thygesen (Grønn ungdom)
Oda Renate Nødtvedt (ANSA)
Even Aleksander Hagen (Arbeidernes ungdomsfylking)

7.4 Styrets arbeidsutvalg
Til Barne- og ungdomstinget:
Stian Seland, leder (Norges Speiderforbund)
Magnus Malnes, nestleder (Norsk studentorganisasjon)
Åshild Marie Vige (Skeiv Ungdom)
Sigrid Rege Gårdsvoll (Acta)
Ina Bjørnrå (Natur og Ungdom)
Fra Barne- og ungdomstinget:
Stian Seland, leder (Norges Speiderforbund)
Åshild Marie Vige, nestleder (Skeiv Ungdom)
Sigrid Rege Gårdsvoll (Acta)
Fredrik Vaaheim (Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser)
Mari Strømsvåg (ANSA)

7.5 Komiteer og utvalg
7.5.1
Kontrollkomité
Til Barne- og ungdomstinget:
Inge Carlén (Hyperion)
Bård Skaar Viken (Europeisk Ungdom)
Julie Remen (Unge Høyre)
Fra Barne- og ungdomstinget:
Christine Storø Bischoff (ANSA)
Bård Skaar Viken (Europeisk Ungdom)
Julie Remen (Unge Høyre)
7.5.2
Valgkomité
Til Barne- og ungdomstinget:
Ane Norgård Brohaug, Natur og Ungdom (samfunnspolitiske)
Espen Andreas Hasle, Acta – barn og unge i Normisjon (livssynsbaserte)
Knut Slettebakk, Norges Speiderforbund (kultur, fritid og friluft)
Christine Storø, ANSA (student og elev)
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Elin Maria L'Estrange, AUF (samfunnspolitiske)
Tor Abild, Norges Musikkorpsforbund (kultur, fritid og friluft)
Mikal Kvamsdal, styret i LNU
Sekretær: Veronica Berg
Fra Barne- og ungdomstinget:
Signe Lindbråten, Norges bygdeungdomslag
Ane Norgård Brohaug, Natur og Ungdom
Magnus Ofstad Malnes, Norsk Studentorganisasjon
Gunvor Meling, KFUK-KFUM-speiderne
Mikal Kvamsdal, Norges unge venstre
Kristian Sveinall Øgaard, KRIK
Helge Nylenna, styret i LNU
Sekretær: Jonas Wasa Amin Farshichian
7.5.3
Det særskilte klageutvalget
Til Barne- og ungdomstinget:
Martin Dalin, leder (Natur og ungdom)
Erlend Sand Bruer (Hyperion)
Fra Barne- og ungdomstinget:
Martin Dalin, leder (Natur og ungdom)
Erlend Sand Bruer (Hyperion)

7.6 Arbeidsgrupper
7.6.1

Arbeidsgruppen for FN-spørsmål

Til Barne- og ungdomstinget:
Åshild Marie Vige, leder (styret)
Andreas Borud (styret)
Mari Strømsvåg (styret)
Ragnhild Lunner (Spire)
Ida Claudi (Operasjon Dagsverk)
Jørn Wichne Pedersen (SAIH)
Hanne Sofie Lindahl (Changemaker)
Mari Hennum Syrrist (Natur og Ungdom)
Thea Hilding (Norges Speiderforbund)
Stian Frydenlund (KM Global)
Anja B. Riise (SAIH)
Anneli Rønes (Harry Benjamin ressurssenter)
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Usman Mushtaq (Norsk Medisinstudentforening)
Rode Margrete Skullerud (KrFU)
Lise Weltzien (Spire)
Marita Haug (KRIK)
Magnhild Bøgseth (SAIH)
Sekretær: Markus Nilsen Rotevatn
Fra Barne- og ungdomstinget:
Åshild Marie Vige, leder (styret)
Rode Margrete Skullerud (styret)
Ida Claudi (OD)
Jørn Wichne Pedersen (SAIH)
Hanne Sofie Lindahl (Changemaker)
Mari Hennum Syrrist (Natur og Ungdom)
Thea Hilding (Norges Speiderforbund)
Stian Frydenlund (KM Global)
Anja B. Riise (SAIH)
Anneli Rønes (Harry Benjamin Ressurssenter)
Supplerte medlemmer august 2014:
Stine Solvoll Navarsete (SAIH)
Helge Schwitters (Norsk Studentorganisjon)
Vemund Ovesen (KFUK-KFUM Speideren)
Diego Alexander Vaula Foss (Changemaker)
Erlend Værland (Unge Venstre)
Sekretær: Markus Nilsen Rotevatn
7.6.2
Arbeidsgruppen for Nord/Sør-spørsmål
Irene Dotterud, leder (styret) frem til BUT
Aleksander Eilertsen, leder (styret) fra BUT
Ina Bjørnrå (LNU)
Edvin Søvik (LNU)
Ane Tosterud Holte (AUF)
Carina Schjem Grimsgaard (Spire)
Heidi Larsen (SAIH)
Kristina Huglen (SAIH)
Tuva Widskjold (Changemaker)
Ingrid Elene Anderson (KFUK/KFUM)
Thea Hilding (Norges Speiderforbund)
Grunde Almeland (Norges Unge Venstre)
Andreas Haakonsen (Natur og ungdom)
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7.7 Tildelingsutvalg
7.7.1
Tildelingsutvalg LNU Mangfold og Inkludering
Før Barne- og ungdomstinget:
Helge Nylenna, leder (styret)
Ida Marie Holmin (Frivillighet Norge)
Reidar Jessen (Skeiv Ungdom)
Marta Valdres (4H Norge)
Ståle Sandberg (Buf-dir) (trakk seg 14.10.13)
Sekretær: Sahar Azari, LNU
7.7.2

Tildelingsutvalget for støtteordningen LNU Kultur

Til november:
Elin Marie Haga Stabbetorp, leder (styret)
Marianne Lie Marnburg (ACTA)
Einar Stefansson (Ung i kor)
Fredrik Vaaheim (Hyperion)
Sekretær: Hilde Ekeberg, LNU
Fra november:
Fredrik Vaaheim, leder (styret)
Marit Bredesen (Ungdom og Fritid)
Sandra Carina Lystad (Hyperion N4F)
Asle Tellefsen (Korpsnett Norge)
Sekretær: Hilde Ekeberg, LNU
7.7.3
Tildelingsutvalg for Demokratimidlene
Sigrid Rege Gårdsvoll, leder (Styret)
Kari Blumer (Grøn Ungdom)
Camilla Walstad (Europeisk Ungdom)
Eirik Rise (Skeiv Ungdom)
Oskar Njaa (Natur og Ungdom)
Sofie S. Sæther (AKKS)
Sekretær: Erik Schreiner Evans
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7.7.4
Tildelingsutvalg Nord/Sør
Edvin Søvik, leder (LNU)
Andrea Ramirez Stangeland (CISV)
Stian Taraldset (Natur og Ungdom)
Trond Tveit (Operasjon Dagsverk)
Kristian Hoff-Andersen (Skeiv Ungdom)
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8 Sekretariatet

31. desember 2014 leide LNU kontorlokaler i Øvre Slottsgate 2b i Oslo
sentrum, hvor utleier var Opulens Eiendomsselskap (tidl. Balder Eiendom
AS). I desember 2013 ble det imidlertid inngått leiekontrakt med Enata
Eiendom om leie av Kolstadgata 1 på Tøyen. LNU flyttet inn i de nye lokalene
i 28. januar 2015.
Sekretariatet hadde 16 faste stillinger ved utgangen av 2014. I tillegg har LNU
i 2014 hatt to prosjektstillinger:
•
•

Espen Aleksander Evjenth har vært ansatt som organisasjonsrådgiver
for den midlertidige støtteordningen LNU Frifond teater siden
17.10.14. Kontrakten løper ut 30.04.15, med mulighet for forlengelse.
Carina Schjem Grimsgaard har vært ansatt som organisasjonsrådgiver
for støtteordningen Frifond barn og unge siden 07.07.14. Kontrakten
løper ut 19.06.15.

Totalt har derfor 18 ulike stillinger vært knyttet til LNUs sekretariat i 2014.

8.1 Generalsekretæren
LNUs vedtekter slår fast at sekretariatet i LNU skal ledes av en
generalsekretær, som blir ansatt av styret på åremål. Martin Ulvestad
Østerdal har vært ansatt som generalsekretær i 2014. Åremålet hans startet 01.
oktober 2012. Generalsekretærens primære oppgave er å være styrets
utøvende organ for gjennomføringen av LNUs oppgaver, slik de er nedfelt i
vedtekter og planer. I desember 2014 vedtok styret å forlenge åremålet til
generalsekretær med to år.
Ledelsen av sekretariatet har vært delt mellom generalsekretær Martin
Ulvestad Østerdal og assisterende generalsekretær Jonas Wasa Amin
Farshchian (f.o.m. 06.08.14). Synnøve Seljeflot var i foreldrepermisjon fra
15.01.13 og sluttet i stillingen 31.08.14. Veronica Berg fungerte som
assisterende generalsekretær i hennes sted.
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8.2 Ansatte i sekretariatet
Navn

Stilling

Oppstart, sluttet,
permisjon, vikariat

Synnøve Seljeflot

Assisterende
generalsekretær

I foreldrepermisjon fra
15.01.13 til 04.06.14.
Sluttet 31.08.14.

Veronica Berg

Assisterende
generalsekretær

Vikar fra 15.01.13 til
04.06.14.

Jonas Wasa Amin
Farshchian

Assisterende
generalsekretær

Oppstart 06.08.14

Mathilde Decaen

Økonomi og
administrasjonskonsulent

Oppstart 02.09.13

Vibeke Møller Pedersen

Administrasjonskonsulent

Oppstart 03.11.14

Tale Marte Dæhlen

Administrasjonskonsulent

Sluttet 07.11.14

Informasjonsrådgiver
med IT-ansvar

Vikar fra 03.11.14.

Administrativ stab

Informasjonsrådgivere

Sigrun Larsen
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Niklas Ross Lello

Informasjonsrådgiver
med IT-ansvar

Oppstart 25.09.13. I
foreldrepermisjon fra
10.11.14.

Kristin Baumann
Martinsen

Kommunikasjonsrådgi
ver

Oppstart 22.04.13

Nasjonale rådgivere

Morten Edvardsen

Politisk rådgiver

Oppstart 01.03.13

Hilde Ekeberg

Organisasjonsrådgiver,
kultur og kompetanse

Oppstart 23.09.13

Merethe H. Henne

Organisasjonsrådgiver,
Frifond organisasjon

Oppstart 14.10.13

Espen Aleksander
Evjenth

Organisasjonsrådgiver,
LNU Frifond teater

Oppstart 17.10.14. Var
ekstrahjelp på Frifond
barn og unge på våren
og sommeren.

Johanne Halsnes Århus

Organisasjonsrådgiver,
Frifond barn og unge

Oppstart 08.08.12.

Josefin Ryde

Organisasjonsrådgiver,
Frifond

Oppstart 18.08.13

Carina Schjem
Grimsgaard

Organisasjonsrådgiver,
Frifond barn og unge

Oppstart 07.07.14.
Hadde arbeidspraksis
fra 06.01.14 til 30.06.14.

Sahar Azari

Organisasjonsrådgiver,
Nettverk og utvikling

Oppstart 01.08.13
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Internasjonale rådgivere

Aurora Nereid

Internasjonal rådgiver,
Nord/Sør

Sluttet 14.03.14.

Benedikte Pryneid
Hansen

Internasjonal rådgiver,
Nord/Sør

Oppstart 25.02.14.

Ingvill Breivik

Internasjonal rådgiver,
Nord/Sør

Oppstart 22.04.13

Markus Nilsen
Rotevatn

Politisk rådgiver på
internasjonale
spørsmål

I foreldrepermisjon fra
16.06.14 til 14.12.14.

Erik Schreiner Evans

Internasjonal rådgiver,
Europa

Oppstart 21.08.13.

Stian Amadeus
Antonsen

Politisk rådgiver på
internasjonale
spørsmål

Vikar fra 15.08.1419.12.14.
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