
Sakspapirer til representantskapsmøtet 2022 
  

Sak 1  Åpning og konstituering 

Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 
Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene på e-post 10.januar 2022, i tråd 
med fristen i vedtektene, som sier at innkalling skal sendes ut senest 60 dager før møtet. 

Innstilling fra styret:   

Innkalling til representantskapsmøtet 2022 blir godkjent. 

 

Sak 1.2 Godkjenning av saksliste 
Foreløpig saksliste ble sendt til organisasjonene sammen med innkallingen til 
representantskapsmøtet, og er satt opp etter kravene i vedtektene. Forslag til endelig saksliste er 
vedlagt.  

Innstilling fra styret:   

Sakslisten for representantskapsmøtet 2022 blir godkjent.  

 

Sak 1.3 Godkjenning av fullmakter 
Kontrollkomiteen legger fram sin innstilling på representantskapsmøtet. 

 

Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden  
Forslag til forretningsorden ligger vedlagt. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Forretningsorden for representantskapsmøtet 2021 blir godkjent. 

 

Sak 1.5 Valg av ordstyrere 
Innstilling fra styret:   

Som ordstyrere blir følgende personer valgt: 

• Rahman Chaudhry 

• Edel-Marie Haukland    

 

Sak 1.6 Valg av referenter 
Innstilling fra styret:   

Sekretariatet til LNU fungerer som referenter under møtet. 
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Sak 1.7 Valg av protokollunderskrivere 
Arbeidsutvalgets innstilling: 

Som protokollunderskrivere blir følgende personer valgt: 

• Eilif Tanberg (Norges Kristelige Studentforbund) 

• Odd Thomassen ( Skeiv Ungdom)  

  

 

Sak 1.8 Valg av tellekorps  
Innstilling fra styret:   

Sekretariatet til LNU fungerer som tellekorps under møtet. 

 

Sak 1.9 Valg av redaksjonskomité for resolusjoner 
Arbeidsutvalgets innstilling: 

- Habiba Stray (LNU) 
- Ada Lassen-Urdahl (CISV) 
- Ane Breivik ( Unge Venstre) 
- Aslak Berntsen Husby (Elevorganisasjonen) 
- Stephen Trotter (Norges Unge Katolikker) 
- Stian Skarheim Magelssen (LNU) sekretær  

 

 

Sak 1.10 Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram  
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

- Håvard Skogerbø (LNU) 
- Sigvor Kristine Rullestad (Norsk Cøliakiforenings Ungdom)   
- Henrik Hageland (Senterungdommen)   
- Johanne Saxegaard (Acta - Barn og unge i Normisjon)  
- Halvor Endrerud (LNU) sekretær  
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Sak 1.2 Saksliste, representantskapsmøtet i LNU 2022 
1. Åpning og konstituering 

1.1. Godkjenning av innkalling 
1.2. Godkjenning av sakliste 
1.3. Godkjenning av fullmakter 
1.4. Godkjenning av forretningsorden 
1.5. Valg av ordstyrere 
1.6. Valg av referenter  
1.7. Valg av protokollunderskrivere 
1.8. Valg av tellekorps 
1.9. Valg av redaksjonskomité for resolusjoner 
1.10. Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram 

2. Årsmelding for 2021 
3. Regnskap for 2021 
4. Søknader om medlemskap i LNU 

4.1. YATA Norge 
4.2. Brunstad Ungdomsklubb 
4.3. Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid 
4.4. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 
4.5. Unge Sentrum 
4.6. World Saving Hustle  

5. Endring av vedtektene 
6. Arbeidsprogram 2022-2024 
7. Budsjett 2022 

7.1.  Medlemskontingent for 2022 
7.2. Rammebudsjett for 2022 
7.3. Honorering av tillitsvalgte 

8. Resolusjoner 
9. Innkomne saker 
10. Valg 

10.1. Valg av leder 
10.2. Valg av nestleder 
10.3. Valg av styremedlemmer 
10.4. Valg av kontrollkomité 
10.5. Valg av klageutvalg 
10.6. Valg av valgkomité 
10.7. Valg av ungdomsdelegater til FNs generalforsamling 
10.8.Valg av revisor 

Sak 1.4 Forretningsorden for representantskapsmøtet i LNU 2022 
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1.  Fullmakter 
1.1  Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling frå kontrollkomiteen. 

1.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, godkjenne for seint innkomne fullmakter og 
eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 

 

2. Tale-, forslags- og røysterett 
2.1 Medlemmane i representantskapet er 2 representantar frå kvar organisasjon, som møter med 

tale-, forslags- og røysterett under representantskapsdrøftingane. 

2.2 Representantar frå observatørmedlemmar og etableringsmedlemmar møter med tale- og 
forslagsrett. 

2.3 Medlemmar av LNU sitt styre samt generalsekretæren har tale- og forslagsrett, men ikkje 
røysterett. Assisterande generalsekretær har talerett under saker om LNUs budsjett og 
rekneskap. 

 

3. Taletid, replikkar med meir 
3.1 Taletida for innlegg er 2 minutt og for replikk 1 minutt. Avgrensingar i taletid kan innførast av 

representantskapet med simpelt fleirtal, etter forslag frå ordstyrarane eller frå medlemmane i 
representantskapet. Ordstyrarane kan gjere unntak frå taletid for forslagsstillar eller liknande. 

3.2 Til kvart innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordstyrarane kan om 
nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterlegare. 

3.3  Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom talarlista. 

3.4.         Det kan setjast strek for debatten med simpelt fleirtal etter forslag frå ordstyrarane. 

 

4. Om handsaming av saker 
4.1 Forslag til sakar, vedtektsendringar og resolusjonar på representantskapsmøtet skal vere 

innsendt til sekretariatet seinast 60 dagar før møtet. 

4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller 
som eventuelt blir tekne opp på møtet, likevel skal takast opp til handsaming. Dette gjeld ikkje 
forslag til vedtektsendringar. 

4.3 Forslag til endringar på føreslåtte resolusjonar eller forslag til endringar i føreslått program 
må leverast innan kl 13:15 same dag som representantskapsmøtet.  

4.4 Alle forslag skal innleverast via oppgitt skjema.  

4.5 Redaksjonskomiteane skal behandle alle endringsforslag og innstille dei vedtatt, avvist, ikkje 
realitetsbehandla eller oversendt til styret. Komiteane kan fremje eigne forslag etter 
forslagsfristen, men berre for å omformulere eller slå saman allereie innsendte forslag. 

 

5. Avrøystingsreglar 
5.1 Dersom ikkje noko anna er sagt, blir saker avgjort med simpelt fleirtal. Røysting skjer normalt 

ved visning av røysteteikn. 

5.2          Vedtektsendringar kan berre skje med kvalifisert fleirtal. 

5.3 Ordstyrarane eller medlemmar av representantskapet kan gjere forslag om skriftleg røysting. 
Skriftleg røysting skal gjennomførast dersom nokon av dei med røysterett krev det. Avrøysting 
ved opprop kan vedtakast med simpelt fleirtal. 
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5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde 
benkeforslag innan kl. 13:15 same dag som representantskapsmøtet. Benkeforslag skal leverast 
ordstyrarbordet og må angi kva for ein kandidat det benkast mot.  

5.5 Ved personval, der det berre er ein kandidat til ein plass, vel delegatane normalt ved 
akklamasjon eller visning av røysteteikn. Valet gjennomførast skriftleg dersom ein eller fleire 
av delegatane med røysterett krev dette. Det blir kravd absolutt fleirtal for å bli valt. 

5.6 Dersom det er to eller fleire kandidatar til ein plass, skal valet vere skriftleg. Det blir kravd 
absolutt fleirtal for å bli valt. 

5.7 Dersom ingen blir valt i første runde, blir nytt skriftleg val gjennomført mellom dei to 
kandidatane som fekk flest røyster. Det blir kravd absolutt fleirtal for å bli valt. 

5.8 Ved val skal dørene til møtesalen vere lukka, slik at ordstyrarane kan ha full oversikt over kor 
mange med røysterett som er tilstade. Dette medfører ikkje at dei som er tilstade utan 
røysterett må forlate salen. 

 

6. Fleirtal 
6.1 I representantskapet gjeld følgjande definisjon av simpelt fleirtal: Meir enn halvparten av gitte 

røyster vart gitt for forslaget. Fråhaldande tel altså ikkje. 

6.2 Absolutt fleirtal er definert slik: Meir enn halvparten av dei med røysterett må røyste for 
forslaget. Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 

6.3 Kvalifisert fleirtal er definert slik: 2/3 av dei med røysterett må røyste for forslaget. 
Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 

 

7. Unntak frå forretningsorden/dagsorden 
7.1 Ordstyrarane kan foreslå at det blir gjort unntak frå dagsorden eller forretningsorden. 

Representantskapet gir tilslutning til dette ved simpelt fleirtal. Dette gjeld ikkje for punkt 5 og 
6. 

 

8. Bruk av rusmidlar 
8.1 Barne- og ungdomstinget er eit alkoholfritt arrangement. Ellers skal ein følgje norsk lov. 
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Sak 2  Årsmelding for 2021 
 

 LNUs årsmelding for 2021 er tilgjengelig HER  

 

Innstilling fra styret: 

Årsmelding for 2021 blir godkjent. 
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Sak 3  Regnskap 2021 
 

Årsregnskapet for 2021 består av: 

1. Aktivitetsregnskap 2021: Aktivitetsbasert regnskap som viser LNUs inntekter og utgifter 
fordelt på de forskjellige aktivitetsområdene LNU jobber med. Forsiden gir en overordnet 
presentasjon av regnskapet, mens underfanene gir en mer spesifisert oversikt og forklaringer 
til henholdsvis inntektene, de forskjellige aktivitetsområdene, lønns- og personalkostnader og 
fordelte felleskostnader (kontorkostnader). 

2. Årsregnskap 2021 med balanse og noter: Resultat- og balanseregnskap med noter, signert av 
styret og generalsekretær. 

3. Kontospesifisert årsregnskap 2021: Detaljert resultat- og balanseregnskap etter artskonto. 

Vedlagt ligger også revisjonsberetning fra BDO og rapport fra LNUs kontrollkomité. 

Avvik mellom budsjett og regnskap 
Her følger kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Se aktivitetsregnskapet for 
forklaringer på mindre avvik og kommentarer til de enkelte budsjettpostene. 

1. Anskaffede midler 

1.2.1 Offentlige tilskudd, drift 
Vi fikk 200 000 kr mer i momskompensasjon enn budsjettert, siden det ble gitt full 
momskompensasjon for 2020.  

1.2.3 Offentlige tilskudd, prosjekt 
Lavere inntekter enn budsjettert på rundt 530 000 kr skyldes i hovedsak ubrukte prosjektmidler til 
portal for lokaler, bærekraftsprosjektet og Trygg som er videreført til 2022. Det gjenspeiles på 
kostnadssiden og har dermed ingen påvirkning på bunnlinja. 

1.4 Aktiviteter som skaper inntekter 
30 000 kr mer enn forventet i honorarinntekter fra eksterne organisasjoner for Lån en LNUer-
oppdrag. Den største delen av dette knytter seg til oppdrag om skoledebattlederopplæring for Viken 
fylkeskommune.  
 
1.5. Finans og investeringsinntekter 
25 000 kr lavere renteinntekter og avkastning fra fond skyldes noe høy budsjettering i et år med lave 
renter. 

2. Forbrukte midler 

2.1.1 Kompetanse 
Underforbruk på 30 000 kr på kurs- og kompetansearbeid skyldes i hovedsak færre fysiske kurs og 
møteplasser enn forventet i 2021. Samtidig har LNU dekket 37 000 kr mer enn planlagt (totalt 87 000 
kr) på GoPlenum-løsningen for digitale møter under koronapandemien. Det er altså kostnader som 
ikke har blitt viderefakturert medlemsorganisasjonene som har benyttet seg av tilbudet i det som var 
en rabattert ordning. 
Det er til sammen brukt 200 000 kr mindre på Trygg og Bærekraftsmålene enn budsjettert. Disse er 
dekket av prosjektmidler og gjenspeiles på inntektssiden. Det har dermed ingen påvirkning på 
bunnlinja. 

2.1.2 Politikk 
Underforbruk på Påvirkningsarbeid skyldes i hovedsak at det er brukt 35 000 kr mindre på 
medlemsundersøkelser i forbindelse med koronapandemien enn lagt til grunn i budsjettet. 
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Underforbruk på 35 000 kr på Oppfølging internasjonale organisasjoner skyldes at det er brukt noe 
mindre lønns- og personalkostnader på dette i 2021 på grunn av mindre aktivitet. 
Det er brukt 340 000 kr mindre på Politiske prosjekter enn budsjettert, som gjelder portal for lokaler. 
Prosjektet er dekket av prosjektmidler og gjenspeiles på inntektssiden. Det har dermed ingen 
påvirkning på bunnlinja. 

2.1.3 Forvaltning (adm. støtteordninger) 
Det er brukt 145 000 kr mer i lønns- og personalkostnader enn budsjettert på forvaltning av Frifond i 
2021. Det skyldes større arbeidsmengde enn lagt til grunn i budsjettet. Overforbruket dempes av at det 
er brukt 95 000 kr mindre på generelle kostnader som for eksempel informasjonsarbeid om 
ordningen. 
Det er brukt 50 000 kr mindre på forvaltning av Aktivitetsstøtta – Herreløs arv enn budsjettert, som i 
hovedsak skyldes lavere lønns- og personalkostnader enn lagt til grunn. 
Det er brukt 160 000 kr mer på forvaltning av Mangfold- og inkluderingsstøtta enn budsjettert. Det 
skyldes i hovedsak større søknadsmengde enn lagt til grunn og dermed økte lønns- og 
personalkostnader. I forlengelsen av dette er det brukt mindre lønns- og personalkostnader på 
Bærekraftsstøtta, som forklarer en del av underforbruket på 100 000 kr på sistnevnte ordning. 
Forvaltning av Frifond og Mangfold- og inkluderingsstøtta er i stor grad finansiert av bevilgende 
myndigheter gjennom administrasjonsbidrag i 2021. Aktivitetsstøtta – Herreløs arv og Kulturstøtta er 
fullfinansiert sett opp mot regnskapsførte kostnader i 2021. For Bærekraftsstøtta er bare rundt 
halvparten av kostnadene til forvaltning dekket av administrasjonsbidrag, noe som innebærer at LNU 
må dekke resten med de frie driftsinntektene. 
Drift av LNU søknadsportal kostet nesten 50 000 kr mer enn budsjettert i 2021, på grunn av 
nødvendig utvikling av portalen. Dette veies opp av at det ikke var noen kostnader til klarspråkprosjekt 
siden det ble utsatt til 2022. 

Årsresultat 
Regnskapet for 2021 viser et negativt årsresultat på -270 871 kr. Styret budsjetterte med et negativt 
årsresultat på -478 946 kr i revidert budsjett, med utgangspunkt i rammebudsjettet fra 
representantskapsmøtet som la opp til et årsresultat på -390 000 kr. Årsresultatet viser et positivt 
avvik på 208 075 kr sammenlignet med styrets vedtatte budsjett. 

Styret godkjente årsregnskapet på styremøtet 18.03.2022 og vedtok hvordan årsresultatet skal 
disponeres. LNU har to egenkapitalfond som underskuddet kan fordeles mellom, i tillegg til den frie 
egenkapitalen og en egenkapitalplassering med formål å dekke årlige investeringskostnader til ny 
søknadsportalen for støtteordningene. Årsresultatet ble vedtatt disponert på følgende måte: 

Egenkapital 01.01.2021 Disponering av 
årsresultat 

31.12.2021 

Reservefondet 5 856 945 kr +44 514 kr 5 901 460 kr 

Kontorfondet 474 118 kr  -109 298 kr 364 820 kr 

Avsetning søknadsportal 875 796 kr -206 087 kr 669 709 kr 

Fri egenkapital 438 057 kr  0 kr 438 057 kr 

Sum egenkapital 7 644 917 kr  -270 871 kr 7 374 046 kr 

 
Som man kan lese av tabellen medfører disponeringen av årsresultat at reservefondet øker med 44 514 
kr. Det er fordi årets avskrivningskostnader for tidligere års investeringer i kontorlokalet og ny 
søknadsportal dekkes av henholdsvis kontorfondet og egenkapitalplasseringen «Avsetning 
søknadsportal». 

Reservefondet skal normalt dekke fire måneders drift av LNU, i tillegg til å kunne brukes til å 
finansiere ekstraordinære utgifter som det er vanskelig å finne finansiering til over det ordinære 
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driftsbudsjettet. Pr. årsregnskap 2021 er fire måneders drift av LNU utregnet til å utgjøre omtrent 5,7 
millioner kr. Det vurderer derfor at reservefondet er på ønsket nivå ved utgangen av 2021. 

 

Innstilling fra kontrollkomiteen: 

Årsregnskapet for 2021 blir godkjent. 
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Sak 4  Søknader om medlemskap i LNU 
 

Fristen for å søke om medlemskap i LNU var i tråd med vedtektene fastsatt til 27.  februar 
2022. Søknadene som har kommet inn har blitt vurdert etter vedtektenes § 3-11.   

 

Medlemskap 
 § 3 
Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg LNU må være frivillige, selvstendige, demokratiske 
og landsomfattende organisasjoner av barn og ungdom som arbeider for barn og ungdom, 
med spørsmål som angår barn og ungdom, som anerkjenner vedtektene og 
arbeidsprogrammet til LNU. 
Medlemskap kan tildeles organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav: 
 
§ 4 
Demokrati- og selvstendighetskrav 
a) Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene. Alle 

medlemmer fra og med 15 til og med 29 år må ha fulle demokratiske rettigheter i 
beslutninger og valg. Dette er ikke til hinder for at yngre eller eldre medlemmer også har 
slike rettigheter.  

b) Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år. 
c) Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet. 
d) Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant 

medlemmene.  
e) Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk uavhengig 

av andre organisasjoner. 
 
§ 5 
Størrelses- og utbredelseskrav 
a) Organisasjoner må ha minst 300 individuelle medlemmer under 30 år basert på        

organisasjonens egen definisjon av medlemmer.  
b) Organisasjonen må ha vært i virksomhet i minst 2 år. 
c) Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 3 fylker. 
 
§ 6 
Unntaksbestemmelser for kravene til fullt medlemskap etter § 5: 
a) Organisasjoner som omfatter ungdom under formell utdanning kan gis fullt medlemskap 

selv om de ikke tilfredsstiller kravene til individuelt medlemskap etter § 5a. 
b) Organisasjoner som har et begrenset rekrutteringsgrunnlag og som har et nasjonalt 

siktemål kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til størrelse etter 
§ 5a og c. 
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§ 7 
Fordi LNU ønsker en mangfoldig medlemsmasse, kan organisasjoner som ønsker fullt 
medlemskap i LNU og som oppfyller kravene til medlemskap etter §4, men som ikke oppfyller 
kravene etter § 5, tildeles etableringsmedlemskap.  
LNU sitt styre vedtar retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved tildeling av 
etableringsmedlemskap skal organisasjonene signere på disse retningslinjene med eventuelle 
vedlegg. Hvis retningslinjene brytes, kan styret i LNU melde ut organisasjonen. 
 
§ 8 
Observatørmedlemskap kan tildeles andre barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke 
oppfyller medlemskravene etter § 4, men som oppfyller kravene etter § 5 og som LNU finner 
det særlig verdifullt å samarbeide med. 
 
§ 9 
Medlemskap kan ikke tildeles: 
a) Organisasjoner som hovedsakelig arbeider med idrettslige aktiviteter kan ikke få 

medlemskap. 
b) Organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående 

kommersielle interesser 
c) Organisasjoner som gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med andre 

motarbeider demokrati eller opptrer i konflikt med FNs konvensjon om barnets 
rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettighetene.  

d) Ad hoc-organisasjoner 
 
 
§ 10 
Medlemskap avgjøres av Representantskapet med absolutt flertall etter innstilling fra styret. 
Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4 og 5, sendes LNUs sekretariat 
senest 60 dager før et representantskapsmøte. Søknaden sendes Representantskapet sammen 
med styrets innstilling senest 30 dager før representantskapsmøtet. 
 
§ 11 
Organisasjoner som motarbeider LNUs formål eller virksomhet, kan fratas medlemskapet. 
Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas den 
gjeldende status de har i LNU. Organisasjoner med fullt medlemskap, men som ikke lenger 
tilfredsstiller kravene, kan gis observatørmedlemskap uten å søke på nytt.  
Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3  flertall (blanke stemmer teller i mot), etter 
innstilling fra styret. 
Søknad om endring i medlemskapsstatus oppfattes ikke av kravet i 5b dersom endringen 
dreier seg om navn eller form. 
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Sak 4.1 YATA Norge 
YATA Norge søker om ordinært medlemskap i LNU. 
 
Om organisasjonen 
YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og er en ungdomsorganisasjon organisert 
under Den Norske Atlanterhavskomité og YATA International. YATA Norge er en politisk uavhengig 
og demokratisk selvstendig nettverksorganisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med 
interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. YATA jobber for å gi Norges unge og fremtidige 
ledere innen utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk et godt grunnlag for å ta reflekterte 
beslutninger. Kunnskap og diskusjon er hovedmålet for all aktivitet og arbeid i organisasjonen. 
  
YATA Norge ble i 2020 etableringsmedlemmer hos LNU, i gruppen samfunnspolitiske organisasjoner. 
YATA Norge søker nå ordinært medlemskap.  
 
Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a I vedtektene for YATA Norge § 5 står det at alle medlemmer som har vært medlem i 
minimum syv dager har stemmerett på organisasjonens landsmøte. 
  
YATA Norge oppfyller dette kravet. 

§4b YATA Norge har totalt 553 medlemmer, 451 av disse er under 30 år. Dette betyr at om lag 
81,5% av medlemmene i YATA er under 30 år. 
  
YATA Norge oppfyller dette kravet. 

§4c Organisasjonen har 6 lokallag. Organisasjonens arbeid foregår primært gjennom aktiviteter i 
lokallagene og sentralleddet i Oslo. Eksempler på aktiviteter er  

• De senere år har ambassadebesøk blitt en svært populær aktivitet som det er kommet 
mange påmeldinger til.  

• Besøk til norske etater som Stortinget, Utenriksdepartementet, 
Forsvarsdepartementet og lignende, er institusjoner som er blitt besøkt flere ganger.  

• Utenrikspolitisk pils har ved flere anledninger blitt arrangert på et utested i Oslo 
sentrum, ofte på Peoples ved Arbeidersamfunnets plass.  

• Foredrag med politiker, forsker eller annen beslutningstaker på dagtid ved lokalt 
studiested, er en aktivitet samtlige lokallag gjennomfører flere ganger årlig.  

• Styremøter.  
• Studietur er noe flere lokallag er i utviklingsfasen på pr. dags dato. Det har frem til nå 

bare vært YATA Norge som har arrangert studieturer utenlands, men det er 
ingenting i veien for at også lokallag kan gjøre dette. 

YATA Norge oppfyller dette kravet. 
§4d Organisasjonens ledelse er YATA Norge sitt landsstyre, som består av (minimum) 6 

direktevalgte representanter fra årsmøtet, i tillegg til lokallagslederne.  Alle landsstyrets 
medlemmer velges for ett år av gangen. De lokale styrelederne velges på lokallagets årsmøte 
og velges for et år av gangen. 
  
YATA Norge oppfyller dette kravet.  

§4e YATA er organisert under Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK) og er med i det 
internasjonale nettverket YATA International. De er fullt ut selvstendige politisk, 
organisatorisk og økonomisk.  
  
YATA Norge oppfyller dette kravet.  

§5a YATA har 451 medlemmer under 30 år.  
YATA Norge oppfyller dette kravet. 

§5b YATA Norge ble stiftet ifølge egen søknad i 01.09.2004. Ifølge Brønnøysund er stiftelsesdato 
31.12.1999 og organisasjonen ble registrert i enhetsregisteret 09.07.2007  
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YATA Norge oppfyller dette kravet. 
§5c Organisasjonen har 5 aktive lokallag (og ett sovende) i 5 fylker.  Henholdsvis Oslo, Bergen, 

Stavanger, Tromsø og Trondheim (reg i brreg). 
YATA Norge oppfyller dette kravet. 

  
Vurdering 
Gjennomgang av organisasjonens vedtekter, økonomi, oppbygging og aktiviteter viser at YATA Norge i 
dag tilfredsstiller alle krav til medlemskap ifølge §§ 4 a-e og §§ 5a-c. 
  
YATA søker om å gå fra etableringsmedlemmer til ordinært medlemskap. De er allerede plassert i 
kategorien «Samfunnspolitiske». 
 
Innstilling fra styret: 

YATA Norge innvilges ordinært medlemskap i LNU, og fortsetter i kategorien: 
 Samfunnspolitiske  
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Sak 4.2 Brunstad Ungdomsklubb 
Brunstad Ungdomsklubb søker om ordinært medlemskap i LNU 
Om organisasjonen 
  
Brunstad Ungdomsklubb ble stiftet 12. mai 2014. Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har til formål å 
fremme den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad 
Christian Churchs trosgrunnlag. BUK har videre til formål å fremme trosfellesskap og 
erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden og verne dem fra nedbrytende og skadelige 
miljøer. 
  
 
Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Ifølge organisasjonen vedtekter §2-8:  
For å ha stemmerett og være valgbar som representant til landsmøtet eller som medlem av 
styret i stedsledd eller lokallag må man ha vært medlem av organisasjonsledd i minst en 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. 
 Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 

§4b BUK har totalt 2447 medlemmer, 1775 av disse er under 30 år. Dette betyr at om lag 72,5% av 
medlemmene i BUK er under 30 år.  
 
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 

§4c Brunstad Ungdomsklubb har 44 lokallag. BUK driver et utstrakt aktivitetstilbud og tilbyr 
medlemmene et kristent, rusfritt fellesskap på ukentlig basis.  
Eksempler på aktiviteter i lokallagene er alle former for fritidsaktiviteter/klubbaktivitet som 
brettspill, gaming, kreativ, musikk, foto, media, journalistikk, web-utvikling, temakvelder, 
revy, film og tv-produksjon, skating, downhill, gokart, matlaging, mange former for friluftsliv 
og utendørsaktivteter osv. Andre aktiviteter kan være turer, engasjementsprosjekter rundt 
bibelske tema eller den kristne tro, og utførelse av frivillig arbeid. 
 
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 

§4d Brunstad Ungdomsklubb har en sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene 
i organisasjonen.  
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 

§4e BUK er en del av Brunstad Christian Churchs (BCC) ungdomsarbeid. Arbeidet i foreningen 
skal være basert på samme tros og verdigrunnlag som Brunstad Christian Church.   
BCC bestemmer ikke hva BUK skal gjøre, verken over aktiviteter eller bruk av midler. 
Aktiviteter, kostnader, pris, osv. styres helt av BUK. BUK får ingen midler fra BCC, de skaffer 
sine midler selv. 
  
Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er et selvstendig forbund med underledd, men har relasjon 
til BCC lokalmenigheters ungdomsarbeid ved at organisasjonene deler samme tro og lære. 
Lokalmenigheter i BCC er ikke representert verken i årsmøter i stedsledd eller i lokalledd. 
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 

§5a BUK har 1775 medlemmer under 30 år. 
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet.  

§5b Organisasjonen ble stiftet 12. mai 2014 ifølge egen søknad. Ifølge Brønnøysund er 
stiftelsesdato 10.04.2014 og organisasjonen ble registrert i enhetsregisteret 21.05.2014.  
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 

§5c BUK har 44 lokallag og er representert 8 fylker.  
 
Brunstad Ungdomsklubb oppfyller dette kravet. 
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Vurdering 
  
Etter gjennomgang av organisasjonens søknad, vedtekter og økonomi ser vi at Brunstad 
Ungdomsklubb oppfyller kravene til medlemskap beskrevet i §§ 4 a-e og §§ 5 a-c i LNUs vedtekter.  
De søker ordinært medlemskap og ønsker å bli plassert i kategorien «Livssynsbaserte».  
 
Innstilling fra styret: 
  

Brunstad Ungdomsklubb innvilges ordinært medlemskap i LNU, og plasseres i kategorien:                   
 Livssynsbaserte.  
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Sak 4.3 Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid søker om ordinært medlemskap i LNU 
Om organisasjonen 
  
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid (LTU) ble stiftet 19. november 2017.  
Organisasjonens formål er å utruste, inspirere og legge til rette for tverrkirkelig og rusfritt 
ungdomsarbeid i hele Norge. 
 
Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Ifølge organisasjonens vedtekter §3.5 har alle medlemmer fra 15 år og oppover fulle 
demokratiske rettigheter i organisasjonen. Også medlemmer under 15 år skal tas med på råd 
og gis reelle muligheter til medbestemmelse i organisasjonen. 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

§4b LTU har totalt 1198 medlemmer, 1090 av disse er under 30 år. Dette betyr at om lag 91% av 
medlemmene i LTU er under 30 år.  
 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

§4c Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid har 6 lokallag og er bygget på lokal 
aktivitet.  
 
Eksempler på lokallagsaktiviteter er: tverrkirkelige ungdomsmøter, spillkvelder, festival, 
ledersamlinger og tverrkirkelige bibelkvelder.  
 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

§4d Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid ledes av et demokratisk valgt styre. 
Styret velges av landsmøtet. Delegater fra lokallagene har stemmerett på landsmøtet.  
 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

§4e LTU har en selvstendig økonomi, og er politisk og organisatorisk uavhengig av andre 
organisasjoner.  
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

§5a LTU har 1090 medlemmer under 30 år. 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet.  

§5b Organisasjonen ble stiftet 19. november 2017. (Br.reg) 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

§5c LTU har 6 lokallag og er representert i 4 fylker.  
 
Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller dette kravet. 

  
  
Vurdering 
  
Etter gjennomgang av organisasjonens søknad, vedtekter og økonomi ser vi at Landsorganisasjonen 
for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid oppfyller kravene til medlemskap beskrevet i §§4 a-e og §§5 a-c.  
 
De søker ordinært medlemskap og ønsker å bli plassert i kategorien «Livssynsbaserte».  
 
Innstilling fra styret: 

Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdomsarbeid innvilges ordinært medlemskap i 
 LNU, og plasseres i kategorien: Livssynsbaserte. 
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Sak 4.4 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 
Pedagogstudentene søker om observatørmedlemskap i LNU 
 
Om organisasjonen 
Pedagogstudentene ble stiftet 1.januar 2002. Pedagogstudentene er en partipolitisk uavhengig 
organisasjon som skal arbeide for å ivareta medlemmenes studentrettigheter og profesjonsfaglige 
interesser. Organisasjonen skal fremme bevissthet rundt, og engasjement for, saker knyttet til lærer- 
og pedagogutdanningene, lærerprofesjonen og betydningen av å være organisert. 
 
 
Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Alle medlemmer i Pedagogstudentene har fulle demokratiske rettigheter i henhold til 
organisasjonens vedtekter (§2.5).  
Pedagogstudentene oppfyller dette kravet. 

§4b Pedagogstudentene har 17733 medlemmer totalt, 14976 av disse er under 30 år.  
Pedagogstudentene oppfyller dette kravet. 

§4c Pedagogstudentene har 23 lokallag. De ulike lokallagene har aktiviteter for medlemmene i 
laget. Eksempler på aktiviteter i de ulike lokallagene er: 

• Jobbsøkerkurs 
• Digital spillkveld 
• Malerkveld 
• Foredrag og fagdager med faglig påfyll 
• Quiz 
• Hackathon 

Pedagogstudentene oppfyller dette kravet. 
§4d Pedagogstudentene har en sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene i 

organisasjonen.  
Pedagogstudentene oppfyller dette kravet. 

§4e Utdanningsforbundet kan påvirke eller endre Pedagogstudentenes virke på tre områder:  
1) vedtekter, 2) ansatte, og 3) budsjett. 

1. Pedagogstudentenes vedtekter må godkjennes av Utdanningsforbundet. 
2. Sekretariatet ansettes i og av Utdanningsforbundet. 
3. Sentralstyret til Utdanningsforbundet fastsetter budsjettrammen til 

Pedagogstudentene. Innenfor budsjettrammen prioriterer Pedagogstudentene selv 
hva driftsmidlene skal gå til. 

Pedagogstudentene har ikke eget organisasjonsnummer.  
Pedagogstudentene er ikke en selvstendig organisasjon og oppfyller derfor ikke dette kravet.  

§5a Pedagogstudenten har 14 976 medlemmer under 30 år.  
Pedagogstudentene oppfyller dette kravet.  

§5b Organisasjonen ble stiftet 1. januar 2002.  
Pedagogstudentene oppfyller dette kravet. 

§5c Pedagogstudentene har 23 lokallag og er representert i de fleste fylker i Norge.  
Pedagogstudentene oppfyller dette kravet. 

  
  
Vurdering 
Etter § 8 i LNUs vedtekter kan observatørmedlemskap tildeles barne- og ungdomsorganisasjoner som 
ikke oppfyller medlemskravene etter § 4, men som oppfyller kravene etter § 5 og som LNU finner det 
særlig verdifullt å samarbeide med.  
Pedagogstudentene er ikke en selvstendig organisasjon, de oppfyller derfor ikke kravene i §4. 
Pedagogstudentene oppfyller alle kravene i §5.  
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Pedagogstudentene møter et mangfold av barn og unge. De har et perspektiv som er svært nyttig å ha 
med seg i LNU-fellesskapet.  
 
Pedagogstudentene søker om observatørmedlemskap i LNU og vil enten plasseres i kategorien 
«Samfunnspolitiske» eller kategorien «Student og elev».  
 
 
Innstilling fra styret: 

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet innvilges observatørmedlemskap i LNU og 
plasseres i kategorien: Student og elev. 
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Sak 4.5 Unge Sentrum  
Unge Sentrum søker om etableringsmedlemskap i LNU 
Om organisasjonen 
  
Unge Sentrum (US) ble stiftet 30.november 2020. US er ungdomspartiet til Partiet Sentrum (PS). 
Unge Sentrum bygger politikken sin på FNs menneskerettigheter og bærekraftsmålene. De organiserer 
ungdom til å gå foran i arbeidet for et sosialt, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraftig 
samfunn. 
  
 
Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Ifølge organisasjonens vedtekter §2.2 og 2.3 har alle medlemmer stemmerett på landsmøtet 
og kan bli valgt til verv.   
Unge Sentrum oppfyller dette kravet. 

§4b US har totalt 115 medlemmer, 115 av disse er under 30 år.  
 
Unge Sentrum oppfyller dette kravet. 

§4c Unge Sentrum har 4 aktive fylkeslag og er bygget på lokal aktivitet.  
 
Eksempler på lokallagsaktiviteter er: digitale arrangementer i form av åpne møter, 
medlemsmøter og sosiale kvelder. Organisasjonen ble startet under pandemi, og har derfor 
ikke hatt noen fysiske aktiviteter enda.  
 
Unge Sentrum oppfyller dette kravet. 

§4d Unge Sentrum ledes av et demokratisk valgt styre. Landsstyret er øverste organ mellom 
landsmøtene. Sentralstyret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.  
 
Unge Sentrum oppfyller dette kravet. 

§4e Unge Sentrum har en selvstendig økonomi, og er organisatorisk og politisk uavhengig av 
andre organisasjoner. 
Unge Sentrum oppfyller dette kravet.  

§5a US har 115 medlemmer under 30 år. 
Unge Sentrum oppfyller ikke dette kravet.  

§5b Organisasjonen ble stiftet 30. november 2020. (Br.reg.) 
US oppfyller ikke dette kravet. 

§5c US har 4 aktive fylkeslag (Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark og Viken) og er representert i 
4 fylker.  
 
Unge Sentrum oppfyller dette kravet. 

  
  
Vurdering 
  
Etter gjennomgang av organisasjonens søknad, vedtekter og økonomi ser vi at Unge Sentrum oppfyller 
kravene til medlemskap beskrevet i §§ 4 a-e.  
 
Organisasjonen har 115 medlemmer under 30 år, og oppfyller derfor ikke kravet i §5a. Organisasjonen 
har vært virksom siden 2020 og oppfyller derfor ikke kravet i §5b. De er representert i 4 fylker, og 
oppfyller dermed §5c.  
 
Fordi LNU ønsker en mangfoldig medlemsmasse kan etableringsmedlemskap tildeles organisasjoner 
som oppfyller kravene til medlemskap etter §4, men ikke §5, jamfør LNUs vedtekter §7.  
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Unge Sentrum søker etableringsmedlemskap og ønsker å bli plassert i kategorien 
«Samfunnspolitiske».  
 
Innstilling fra styret: 

Unge Sentrum innvilges etableringsmedlemskap i LNU, og plasseres i kategorien: 
Samfunnspolitiske.  
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Sak 4.6 World Saving Hustle  
World Saving Hustle søker om etableringsmedlemskap i LNU 
Om organisasjonen 
  
World Saving Hustle ble stiftet 9.november 2017. Organisasjonen har som formål å jobbe for en 
løsning på verdensproblemer knyttet til natur, dyr og mennesker.  
World Saving Hustle (WSH) er en nettverksorganisasjon som jobber for å skape en bedre verden ved å 
kjempe for natur-, dyre- og menneskerettigheter. Organisasjonen er åpen for alle som ønsker å lære og 
ta grep for å skape et samfunn der mennesker, natur og dyr kan sameksistere i harmoni.  
 
 
Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Ifølge organisasjonens vedtekter §5.1 har alle medlemmer adgang til årsmøtet.  
 
I §5.4 sier organisasjonen: «De som har stemmerett er de som har betalt kontingent for 
inneværende år og vært medlem i minst 6 måneder. Unntak gjelder for styremedlemmer og 
teamledere, det er ingen krav om hvor lenge styremedlemmer må ha hatt medlemskap.» 
  

§4b WSH har totalt 382 medlemmer, 200 av disse er under 30 år. Dette betyr at om lag 52% av 
medlemmene i WSH er under 30 år.  
 
World Saving Hustle oppfyller dette kravet. 

§4c World Saving Hustle har 6 aktive lokallag og er bygget på lokal aktivitet.  
 
Eksempler på lokallagsaktiviteter er: ryddeaksjoner, ulike typer gateaktivisme, fysiske og 
digitale foredrag, samlinger og planleggingsmøter.  
 
World Saving Hustle oppfyller dette kravet. 
  

§4d World Saving Hustle ledes av et demokratisk valgt styre. Styret er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Styret velges av Årsmøtet. 
  
World Saving Hustle oppfyller dette kravet. 

§4e World Saving Hustle har en selvstendig økonomi, og er organisatorisk og politisk uavhengig 
av andre organisasjoner. 
 
World Saving Hustle oppfyller dette kravet. 

§5a WSH har 200 medlemmer under 30 år. 
World Saving Hustle oppfyller ikke dette kravet.  

§5b Organisasjonen ble stiftet 9. november 2017. (Br.reg.)  
WSH oppfyller dette kravet. 

§5c WSH har 6 aktive lokallag (Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Østfold/Fredrikstad, 
Stavanger) og er representert i 6 fylker.  
 
World Saving Hustle oppfyller dette kravet. 

  
Vurdering 
  
Etter gjennomgang av organisasjonens søknad og vedtekter ser vi at World Saving Hustle oppfyller 
kravene til medlemskap beskrevet i §4b,c, d og e.  
  
Organisasjonen har 200 medlemmer under 30 år, og oppfyller derfor ikke kravet i §5a. Organisasjonen 
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har vært virksom siden 2017 og er representert i 6 fylker, og oppfyller dermed §5b og c.  
 
Fordi LNU ønsker en mangfoldig medlemsmasse kan etableringsmedlemskap tildeles organisasjoner 
som oppfyller kravene til medlemskap etter §4, men ikke §5.  
World Saving Hustle søker etableringsmedlemskap og ønsker å bli plassert i kategorien 
«Samfunnspolitiske».  
 
Innstilling fra styret: 

World Saving Hustle innvilges etableringsmedlemskap i LNU, og plasseres i kategorien: 
Samfunnspolitiske.  
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Sak 5 Endring av vedtektene 
Forslag til vedtektsendringer  
  

 Forslag 1  
Ny § 9:   

Medlemmer, etableringsmedlemmer og observatørmedlemmer skal betale årlig kontingent for 
medlemskapet i LNU. Kontingentsatsen vedtas av representantskapet.   

  
Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.   

  

Forslag 2  
Ny § 22:   
Representantskapet kan vedta resolusjoner. Resolusjonene representantskapet vedtar gjelder i 5 år, 
eller til representantskapet fatter nytt vedtak.  

  
Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.  

  

 Forslag 3 
Endre § 25 fra  
Styremedlemmer velges for to år i første valgperiode, og siden for ett år om gangen. 
Varamedlemmer velges for ett år. De ansattes styrerepresentant har funksjonstid på ett år. 

 Til  
Styremedlemmer, nestledere og leder velges for to år i første valgperiode. Dersom man tar gjenvalg i 
samme verv, velges man for ett år om gangen. Varamedlemmer velges for ett år. De ansattes 
styrerepresentant har funksjonstid på ett år.   

Dersom leder eller nestleder fratrer mellom representantskapsmøtene, kan styret konstituere en ny 
blant styrets medlemmer.   
  
Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas. 
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Sak 6 Arbeidsprogram 
 
LNUs arbeidsprogram er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen den neste toårsperioden, 
og vedtas av medlemsorganisasjonene på BUT. 
 
LNUs arbeidsprogram gjelder for to år av gangen og angir hvilket arbeid LNUs styre og sekretariat skal 
prioritere høyest. På denne måten konkretiserer den hvordan LNUs ansatte og tillitsvalgte skal jobbe 
for å oppnå formålet. Dagens arbeidsprogram gjelder frem til april, og Barne- og ungdomstinget 2022 
skal vedta neste program for perioden 2022-2024. Styret har laget et nytt utkast til arbeidsprogram (i 
saken nedenfor), som ligger til grunn for behandlingen på BUT. 
 
Styret har tatt utgangspunkt i det gjeldende arbeidsprogrammet, og ønsker å holde fast ved den korte 
og overordnede formen. Styret mener forslaget gir en tydelig retning for LNU for de neste to årene, 
samtidig som det gir styret og sekretariatet tilstrekkelig rom til å formulere utdypende mål og tiltak for 
LNUs daglige arbeid. 
 
Forslaget var til høring hos medlemsorganisasjonene, med frist 28. februar. Basert på innspillene i 
høringen er det gjort noen endringer i teksten.  
  

Om forslaget til nytt arbeidsprogram  
 
Første avsnitt i forslaget beskriver verdien av barne- og ungdomsfrivilligheten, og utviklingstrekk som 
truer denne verdien. Etter høringen er det lagt inn at LNU også skal jobbe med langtidsvirkningen av 
koronapandemine.  
 
Andre avsnitt fastslår LNUs hovedoppgave som paraplyorganisasjon: å jobbe for at organisasjonene 
skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser. I tillegg slår avsnittet fast at en 
felles utfordringer er hets på nett og ellers. 
  
Tredje avsnitt slår fast at LNUs arbeid også skal bidra til barn og unges medvirkning, for barne- og 
ungdomsfrivillighet i andre land, og for at medlemsorganisasjonene som ønsker et internasjonalt 
engasjement, skal ha mulighet til det.  
 
Avsnitt fire til seks gir hovedlinjene for LNUs tre kjerneoppgaver for den kommende perioden. Etter 
høringen er det lagt inn at LNU skal jobbe for å øke Frifond organisasjonspotten i avsnitt seks.  
  
Innstilling fra styret:  

Forslaget til arbeidsprogram 2022-2024 vedtas. 
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Forslag til arbeidsprogram for 2022-2024  
 
Barne- og ungdomsorganisasjonene gir barn og unge mulighet til å engasjere seg og bygge 
kompetanse, vennskap og nettverk. For mange er det et fristed hvor de opplever mestring og glede. 
Barne- og ungdomsorganisasjonene er demokratiske bærebjelker i samfunnet vårt, og at barn og unge 
organiserer seg, styrker demokratiet vårt og øker tilliten mellom folk. Gjennom deltakelsen lærer 
medlemmene at ens stemme betyr noe og at alle er like mye verdt. Medlemmer i barne- og 
ungdomsorganisasjoner har høyere sannsynlighet for å stemme ved valg. Det er viktig at barne- og 
ungdomsorganisasjonene prioriteres og styrkes i tiden fremover. Langtidseffektene av pandemien, 
politikernes krympende handlingsrom på statsbudsjettet, endringer i offentlige støtteordninger og 
regelverk, nye former for frivillighet og en ungdomsgenerasjon med nye utfordringer, er 
utviklingstrekk som stiller andre krav til organisasjonene.  

LNUs hovedoppgave som paraplyorganisasjon er å arbeide for at medlemsorganisasjonene skal kunne 
realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser. En stor utfordring i dag, er at barn og 
unge som hever stemmer for det de tror på, blir møtt av hets og negative kommentarer. LNU vil i 
perioden 2022-2024 jobbe for at det skal bli tryggere, lettere og mindre belastende for unge å ta del i 
den offentlige samtalen.   

Arbeidet LNU gjør skal bidra til at barn og unge får større innflytelse i samfunnet. Vi arbeider for at 
barn og unge i Norge og i andre land skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap, og 
for at medlemsorganisasjoner som ønsker å ha et internasjonalt engasjement, skal ha mulighet til det. 

1. Interessepolitikk  
LNU gir barne- og ungdomsorganisasjonene en felles stemme og tilgang til prosesser de ikke ellers 
hadde hatt tilgang til, både nasjonalt og internasjonalt. For å sikre organisasjonene gode rammevilkår, 
må LNU jobbe for økte frie midler, tilgang til egnede lokaler og for å forenkle organisasjonenes kontakt 
med det offentlige. LNU vil fortsette å jobbe for stemmerett for 16-åringer for å sikre barn og unge 
større innflytelse i samfunnet.   

2. Kompetanse  

LNU tilbyr kompetanseopplegg til medlemsorganisasjonenes sentralledd som svarer på deres felles 
utfordringer, og som de ikke har tilgang til fra andre. Kompetansearbeidet vårt bidrar også til at 
organisasjonene kan bygge nettverk og lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling. LNU skal i 
perioden utvikle kompetanseopplegg som hjelper organisasjonene med å gjennomføre trygge 
aktiviteter og rekruttere nye medlemmer, og som bidrar til større mangfold i barne- og 
ungdomsfrivilligheten. LNU skal også bistå barne- og ungdomsorganisasjonene i å knytte sin aktivitet 
opp mot FNs bærekraftsmål.  

3. Forvaltning  

LNU forvalter støtteordninger som understøtter og skaper frivillige og demokratiske fellesskap. Vår 
nærhet til barne- og ungdomsorganisasjonene lar oss tilpasse forvaltningen til unge frivilliges behov, 
og sparer dem for tid og krefter til søking og rapportering. LNU vil fortsette arbeidet med å forenkle 
støtteordningene, øke potten til Frifond organisasjon og sikre at veiledningen til søkerne bidrar til 
vekst og utvikling. I perioden skal LNU også jobbe for å nå ut til nye søkergrupper gjennom målrettet 
kommunikasjonsarbeid. 
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Sak 7 Budsjett 2023 
 
Styret innstiller til BUT på medlemskontingenten for 2023, honorar for tillitsvalgte i 2023 og 
rammebudsjett for 2023. 
Representantskapet blir bedt om å fastsette medlemskontingenten og honorar for tillitsvalgte før 
rammebudsjettet blir vedtatt. 
 

Sak 7.1  Medlemskontingent for 2023 
Medlemskontingenten i LNU var uendret i perioden 2008-2015. I 2016 ble kontingenten hevet og har 
stått stille siden. 
LNU har vært forsiktige med å foreslå økninger i kontingenten. Styret foreslår derfor ikke å gjøre 
endringer i kontingenten for 2023. Kontingenten for 2023 foreslås derfor videreført på dagens nivå. 
 
Innstilling fra styret:  

Kontingentsatsene for 2023 blir som følger: 

1. Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir kr 8 000 per 
organisasjon, pluss et tillegg på kr 0,80 per medlem under 26 år. Den samlede 
kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Øvre grense per 
organisasjon blir kr 20 000. 

2. Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall medlemmer 
under 26 år som er oppgitt til Barne- og familiedepartementet i søknaden om 
grunnstøtte for tilskuddsåret 2023. 

3. Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap blir kr 
10 000 per organisasjon. 

4. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir kr 200. 

5. Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir kr 7 500. 

6. Organisasjoner med færre enn 500 medlemmer betaler kr 1 000 per år, etter søknad. 
Dette gjelder både medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner. 

7. Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som medlemmer i 
LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen de har ved inngangen til 
2023, selv om de får endret status samme år. 
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Sak 7.2  Honorering av BUTs tillitsvalgte 
For å følge prinsippene i Frivillighet Norges «Anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner» 
legges det opp til at Barne- og ungdomstinget i sammenheng med budsjettet skal vedta honorarene til 
arbeidsutvalget i LNU. 

«Når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket nødvendige 
utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter seg direkte til utførelse av 
styrevervet. Organisasjonens årsmøte eller tilsvarende organ bør vedta retningslinjer for 
dette. Styrearbeid i frivillige organisasjoner skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom 
en organisasjon betaler styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til 
organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal 
vedtas av årsmøtet eller tilsvarende organ.» 

- Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner, 
punkt 1.8 

Forslaget fra styret er å videreføre dagens ordning med frikjøpt leder på fulltid og mindre honorarer til 
de to nestlederne. Det innebærer å holde honoraret til styreleder på dagens nivå, som er lønnstrinn 45 
i statens A-lønnstabell (425 600 kr i 2021), og å honorere nestlederne med 35 000 kr hver. 
Honorarsatsene vil gjelde for det styret som blir valgt på representantskapsmøtet i 2023. 
 

Innstilling fra styret:  

For styreperioden 2023-2024 fastsettes honoraret for styreleder i LNU til lønnstrinn 45 i 
statens A-lønnstabell. For nestlederne fastsettes honoraret til 35 000 kroner hver.  
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Sak 7.3  Rammebudsjett for 2023 
Styret sitt forslag til rammebudsjett for 2023 ligger vedlagt. 
Styret innstiller til BUT på et rammebudsjett som viser forventede utgifter fordelt på de ulike 
virksomhetsområdene, og hvordan disse er planlagt finansiert gjennom LNU sine inntekter. 
Rammebudsjettet for 2023 tar utgangspunkt i styrets budsjett for 2022, som er vedtatt på bakgrunn av 
rammebudsjettet for 2022. Budsjettet omfatter ikke tilskudd som fordeles gjennom LNUs 
støtteordninger. 
 
Forslaget til rammebudsjett legger opp til et negativt årsresultat på -305 000 kroner: 
 
Anskaffede midler  18 045 000 kr 
Forbrukte midler -18 350 000 kr 
Aktivitetsresultat    -305 000 kr 
 
Innstilling fra styret:  

Rammebudsjettet for 2023 vedtas.  
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Sak 8 Resolusjoner 
 

Barne- og ungdomstinget kan vedta politiske resolusjoner, som klargjør LNUs politikk på et avgrenset 
område eller introduserer ny politikk.  
 
Frist for å sende inn forslag til resolusjoner var 28. februar. Styret har sendt inn tre resolusjoner.  
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Sak 8.1  Et virus skal ikke kunne ødelegge barne- og 
ungdomfrivilligheten  
Da den norske regjeringen mars 2020 innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene siden 
andre verdenskrig ble den unge frivilligheten kastet ut i en situasjon vi ikke hadde opplevd tidligere. 
Aktiviteter, medlemstilbud og rekruttering ble stanset over natten. I de to årene som fulgte med mer 
og mindre inngripende tiltak har organisasjonslivet operert i usikkerhet.   
 
Frivilligheten er en demokratisk bærebjelke. Organisasjonene er skoler i demokratiopplæring og 
kompetansen frivillighetsmangfoldet har, gir myndighetene viktige innspill når beslutninger tas. En 
sterk frivillighet sikrer et sterkt norsk demokrati.   
 
Koronaviruset har gjort at medlemmer har falt fra, nye tillitsvalgte ikke har blitt rekruttert og 
kompetanse har gått tapt. Når vi nå beveger oss ut av pandemien, er det avgjørende at organisasjonene 
styrkes og har grunnlag for å vokse. Nå er tiden inne for å bygge frivilligheten opp igjen.   
Et virus skal ikke svekke de demokratiske institusjonene i Norge. Myndighetene må gjøre seg klare til å 
bygge opp frivilligheten gjennom stimuleringstiltak. Pandemien har truffet organisasjonene ulikt, og 
konsekvensene de må håndtere er varierte. Frie midler som organisasjonene selv bestemmer over, 
trengs for at grunnfjellet og hovedformålet til organisasjonene blir styrket. Myndighetene må nå tørre 
å drømme stort på vegne av frivilligheten. Grunnstøtten og andre frie midler organisasjonene mottar 
må økes drastisk og være grunnlaget for en fri, demokratisk ungdomsbevegelse i årene som kommer.  
For at frivilligheten skal gjennomføre sine aktiviteter trenger vi arenaer å gjennomføre dem på. 
Tilgangen til lokaler har vært svært krevende for organisasjonene i en årrekke og har blitt mer 
utfordrende under og i etterkant av pandemien. Tid som burde blitt brukt på aktivitet for 
medlemmene, blir bundet opp i endeløse mailutvekslinger og telefonsamtaler til skoler og andre som 
har utleielokaler. Tids- og ressurstyvene frivilligheten møter må fjernes. Offentlige bygg og lokaler må 
være åpne for frivilligheten, og alle kommuner og fylker må gjennomgå sine utlånssystemer med mål 
om å fjerne barrierer som gjør det vanskelig.   
 
Under pandemien så vi at støttetiltak, søknadsordninger, regler og anbefalinger var varierende og ble 
endret raskt. Når det er usikre tider i samfunnet, er det avgjørende at myndighetene opptrer 
forutsigbart og tilbyr enkle løsninger. Støtte bør komme gjennom allerede eksisterende 
støtteordninger som organisasjonene bruker fra før. Når regler som påvirker driften og aktiviteten til 
organisasjonene blir innført må de være enkle å forstå, og forutsigbare for hvor langvarige de er. 
Usikkerhet i organisasjonene, skapt av myndighetene, kan ikke være grunnlaget for at aktivitet uteblir.    
To år med nedstengning har endret organisasjonene i Norge. Likevel er det opp til oss i felleskap 
hvordan det vil prege oss i årene som kommer. Regjeringen bør sette seg et mål om at dette tiåret skal 
være tiden hvor Norge bygger verdens sterkeste frivillige sektor. Barne- og ungdomsorganisasjonene 
må få et løfte om at de skal få støtte, så lenge vi bare tør å satse.   
 
Den unge frivilligheten står klar til å bygge opp igjen aktiviteter og medlemstall etter pandemien. LNU 
vil følge langtidseffektene av pandemien og jobbe for rammevilkår som sikrer at aktiviteter som har 
vært hard rammet av smitteverntiltak og kontinuitetsbrudd kan gjenoppbygges og at organisasjons- og 
aktivitetsmangfoldet bevares. 
 
LNU mener at: 

• Koronakommisjonen må ta for seg hvordan pandemien har påvirket barne- og 
ungdomsfrivilligheten.  

• De frie midlene til barne- og ungdomsfrivilligheten må økes.  
• Tilgangen til lokaler må styrkes i hele landet.   
• Kommuner, fylker og stat må gjennomgå sine utlånssystemer av lokaler, med mål om å fjerne 

barrierer som gjør det vanskelig å leie.  
• I krisetider bør myndighetene bruke allerede kjente ordninger for frivilligheten, til å dele ut 

ekstrabevilgninger. 

 
Forslag til vedtak:  

Resolusjonen vedtas. 
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Sak 8.2  Barn og unge skal ikke hetses til taushet 
Barn og unge skal ha innflytelse på samfunnet rundt seg, uten å bekymre seg for å bli møtt med hets og 
hatefulle ytringer. Digitale plattformer er viktige arenaer for å ytre sine meninger og bli hørt, men 
dersom de blir preget av hets kan det motsatte oppstå: at barn og unge skremmes eller trues fra å delta 
i det offentlige ordskiftet. 
 
Netthets er alle former for hat som foregår på digitale plattformer. Straffeloven dekker det som kalles 
hatytringer, som handler om å forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt for noen, men netthets 
kan også være mobbing, utestenging, trakassering og summen av en lang rekke ytringer som hver og 
en ikke ville oppleves som mer enn en skarp kommentar.1,2 

 
44% av barn og unge mellom 15 og 20 år har opplevd å få negative reaksjoner eller kommentarer når 
de deler sine meninger på nett, og halvparten har opplevd at disse kommentarene går på person – og 
ikke sak.3 Men også barn og unge som ikke har blitt utsatt for netthets, har blitt eksponert for at det 
skjer med andre.4 Dette fører til at flere unge har blitt skeptiske til å delta på digitale plattformer og i 
samfunnsdebatten generelt.5 
 
I tillegg opplever yngre politikerne oftere enn gjennomsnittet å bli utsatt for både hatefulle ytringer og 
konkrete trusler på digitale plattformer.6 Særlig yngre stortingskandidater melder at de har opplevd at 
egen sikkerhet har vært truet som følge av netthets.7 Yngre stortingskandidater har som konsekvens 
blitt mer forsiktige med å bruke sosiale medier og har endret adferd, ved for eksempel å la være å 
uttale seg om visse politiske saker, for å unngå en økende mengde hets.8  
 
Vi er 97 organisasjoner med ulike bakgrunner, ideologier og verdier, men vi jobber for et fritt og 
demokratisk samfunn, der ingen – og særlig ikke barn og unge - skal bli truet til taushet. Vi kan ikke 
akseptere at våre medlemmer og andre unge hetses til stillhet.  
Derfor vil vi:  

• Være et hjelpeapparat for debattanter i våre egne organisasjoner  

Barne- og ungdomsorganisasjonene skal være trygge arenaer å melde fra om netthets til. Når 
vi mottar meldinger om at et medlem har blitt utsatt for netthets, skal vi være tydelige på hva 
slags hjelp de kan forvente å få fra organisasjonen.  
De som uttaler seg i det offentlige ordskiftet på vegne av organisasjonen sin, bør kunne 
forvente oppfølging fra organisasjonen. For eksempel bør organisasjonen kunne vurdere 
hvorvidt netthetsen er brudd på loven og bistå dersom det skal anmeldes.  

• Forebygge hets i barne- og ungdomsfrivilligheten  

  Barne- og ungdomsfrivilligheten skal forebygge netthets. Det betyr at vi slår ned på dersom 
 noen av våre medlemmer kommer med hatefulle ytringer på nett.   
  Normer og folkeskikk kan ikke vedtas politisk, men vi som barne- og ungdomsorganisasjoner 
 kan gå foran, ved å være forbilder på nett, i tale, og moderering av hets.  

• Oppfordre mediehusene til å ta ekstra ansvar overfor unge debattanter  

 
1 Straffeloven § 186 definerer diskriminerende og hatefulle ytringer, som ytringer som truer eller 
forhåner noen, eller fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge 
eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) 
kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevner. 
2 Amnesty International Norge. 2019. 21 politiske tiltak mot netthets. Amnesty International Norge, 
Oslo 
3 Trøen, Tone W. 2021. Mange unge sier noe annet enn det de mener [Online]. Nettavisen. 
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/mange-unge-sier-noe-annet-enn-det-de-mener/o/5-95-
179692 
4 PRESS – Redd Barna Ungdom. 2021. Å vokse opp på nett. TietoEvry, Norge. 
5 Ungdommens ytringsfrihetsråd. 2021. Hvordan står det til med ytringsfriheten til ungdom og unge 
voksne i Norge? Norsk PEN & Fritt Ord, Oslo. 
6 KS. 2019. Hat og trusler mot folkevalgte. [Online]. 
https://www.ks.no/contentassets/87402cb121fa4cf08a6bb0b466c03c43/FoU-hets-og-trusler.pdf. 
7 IPSOS. 2021. Stortingskandidaters erfaringer med netthets. Amnesty International Norge, Oslo 
8 Ibid. 
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  Ikke alle unge samfunnsdebattanter har en organisasjon i ryggen. Debattredaksjoner bør ha 
 rutiner for god oppfølging av unge debattanter, for eksempel ved å ha gjennomgående kontakt 
 med debattanten og gi tilbud om oppfølging hvis det blir særlig tøft. 

Mediehusene bør også ta et særlig ansvar for å overvåke og redigere kommentarfelt på nett, og 
 skru dem av dersom det er nødvendig.   

• Jobbe for et bedre rapporteringssystem for unge som opplever netthets  

  Det er tidkrevende og tar mye kapasitet å gjennomgå hets, og mye kan bli liggende uimotsagt 
 og uten anmeldelse. I dag mangler det et apparat til å følge opp de som blir utsatt for hets, og 
 til følge opp anmeldelser.  

Rapporteringsmulighetene bør derfor styrkes, opp mot både skole, organisasjonslivet og 
politiet. Politiets meldetjeneste for hatefulle ytringer på nett bør styrkes i både innhold og 
markedsføring. Den nasjonale registeringen av anmeldelser av hatkriminalitet og hatefulle 
ytringer bør forbedres, forenkles og systematiseres.  

• Anerkjenne at noen av oss er mer utsatt for hets enn andre  

  Noen er mer utsatt for hat enn andre, og barne- og ungdomsfrivilligheten har et ansvar for å 
 slå ring om disse.   
  Faktorer som alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering,  
 religion, livssyn og funksjonsnedsettelser spiller en rolle. Vi kan derfor med fordel være  
 varsomme på egne ytringer som går på bekostning av en minoritet eller bygger på fordommer 
 og stereotypier.  

• Sikre ytringsfriheten, gjennom å jobbe for at det legges noen rammer for 
samfunnsdebatten  

Vi skal være varsomme på tiltak som kan oppfattes som forsøk på sensur eller begrensning av 
ytringsfriheten. Det er forskjell på hatefulle ytringer, trusler og netthets, og en uheldig 
debattkultur.  
I de tilfeller der mennesker skyves bort fra samfunnsdebatten gjennom trusler, skremsler og 

 trakassering, rammer det deres ytringsfrihet. Arbeid mot netthets og en trygg ramme rundt 
 samfunnsdebatten, er derfor ikke å begrense ytringsfriheten, men å beskytte den.  
  Ytringer på internett og sosiale medier kan ikke separeres fra den fysiske verdenen. I en  
 verden der alle kan være både redaktør og publisist, må det tenkes nytt rundt regulering.  
 Likevel skal vi være varsomme på at nye lover ikke misbrukes med hensikt å fjerne innhold av 
 politiske årsaker.  

• Jobbe for evaluering av det strafferettslige vernet  

  Netthets som begrep må defineres, og det må gjennomgås hva som kan følges opp rettslig.    
  Norge bør vurdere å delta i relevante reguleringsprosesser internasjonalt og bidra til en  
 revidering av e-handelsdirektivet som fastslår at et selskap ikke kan holdes ansvarlig for  
 innholdet på deres sider. I tillegg bør Norge se til modeller som den tyske   
 «Nettverksgjennomføringsloven», som pålegger alle sosiale nettverk med mer enn to millioner 
 tyske medlemmer å fjerne åpenbart ulovlig materiale innen 24 timer.  

LNU ønsker også at redaktør- og tilretteleggeransvaret evalueres og reguleres ved siden av å 
prøve medvirkeransvaret juridisk for straffbare ytringer. 

• Øke kunnskapen og kompetansen på hatkriminalitet  

  Det må jobbes systematisk med kartlegging av hvor mye og hva slags hets enkeltpersoner, og 
 særlig unge, blir utsatt for. 
 
Forslag til vedtak:  

Resolusjonen vedtas. 
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Sak 8.3  Oppgjøret om 22. juli må skje i hele den unge frivilligheten  
22. juli 2011 skjedde det mest alvorlige tilfellet av politisk vold i nyere norsk historie. Angrepet på 
Utøya og Regjeringskvartalet den 22. juli 2011 var et angrep på AUF og Arbeiderpartiet. De var målet 
for terroren, og det må aldri glemmes. Men et angrep på AUF og Arbeiderpartiet, er også et angrep på 
demokratiet, organisasjonsfriheten og oss som tror at det nytter å organisere seg for å gjøre verden til 
et bedre sted.  
 
De siste 10 årene har vært preget av berøringsangst. Kampen for ikke å glemme, har blitt overlatt til 
overlevende, etterlatte og AUF. 69 personer ble drept den dagen på AUF sin sommerleir, og de fleste 
av dem var ungdommer. De utgjorde en del av den unge frivilligheten. Nå er det på tide at resten av 
oss i barne- og ungdomsfrivilligheten får bukt med berøringsangsten, og står sammen med AUF om 
oppgjøret, minnene, og veien videre.   
 
22. juli er politikk. Vi skal snakke om hva som faktisk skjedde og snakke sant om at terroren var et 
angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Vi skal også anerkjenne at 22. juli ikke var en enkelthendelse, men 
at det må settes i en kontekst.  
 
Terroristen var en av oss, og tankegodset har ikke forsvunnet selv om gjerningsmannen ble fengslet og 
dømt. Holdningene til gjerningsmannen lever videre i vårt samfunn, og vi har et ansvar for å ta 
oppgjør med dem.   
 
Frivilligheten generelt, og barne- og ungdomsfrivilligheten spesielt, er viktige motsatser mot mer hat 
og vold. Å skape gode små og store fellesskap, bygget på andre verdier, er også kjempe mot terror. Det 
skal vi ha med oss i arbeidet vårt.  
 
Vi skal fortsette å jobbe for lik rett til å gi uttrykk for meningene sine uavhengig av alder, etnisitet, 
kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning og 
funksjonsnedsettelser. Barne- og ungdomsfrivilligheten lærer oss at våre stemmer teller og at alle er 
like mye verdt. Vi hviler aldri i kampen for mer demokrati og likeverd.  
   
Forslag til vedtak:  

Resolusjonen vedtas. 
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Sak 9 Innkomne saker 
Det er ingen innkomne saker til BUT 2022. 
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Sak 10 Valg 
 

§ 24 i LNUs vedtekter sier følgende om valget på representantskapsmøtet: 

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er 
valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet. 
Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd. 

Valgkomiteens arbeid 
 
Valgkomiteen begynte sitt arbeid i starten av januar 2022 og hadde i år som oppgave å innstille på 
styreleder, en nestleder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer, et medlem til kontrollkomiteen, og 
medlem samt leder til klageutvalget. 
Valgkomiteen har lagt til grunn at alle de fire grupperingene av medlemsorganisasjoner i LNU skal 
være proporsjonalt representert i styret. De fire organisasjonsgrupperingene er i dag som følger 
(sortert fra størst til minst): 

• Samfunnspolitiske 
• Kultur, fritid og friluft 
• Livssynsbaserte 
• Student og elev 

 
Valgkomiteen har også vektlagt en balanse mellom kontinuitet og utskifting, komplimenterende 
kompetanse, gode samarbeidsevner og et ønske om å bidra til LNU over lengre tid. Valgkomiteen har 
hatt gode diskusjoner og kommet frem til en innstilling som hele valgkomiteen står bak. Innstillingen 
er derfor enstemmig. 
 
Nominasjonsprosess 
 
Alle medlemsorganisasjoner i LNU kan nominere kandidater til de ulike vervene. Informasjon om 
nominasjonsprosessen og intervjuer ble lagt ut på lnu.no/but. Valgkomiteen valgte også å ringe flere 
medlemsorganisasjoner for å informere om valgprosessen samt BUT. Nominasjonsfristen ble i tråd 
med vedtektenes § 24 satt til 27. februar 2022. 
Alle de nominerte kandidatene ble intervjuet i perioden 7.-15. mars, både digitalt og fysisk. 
Nominasjonene hadde CVen til kandidatene vedlagt som har blitt inkludert i vurderingene når 
valgkomiteen har arbeidet. 
 
Valgkomiteens medlemmer 
 
LNU sin valgkomite har i 2021-2022 bestått av: 

• Henrik Aarnes (De Unges Orkesterforbund) 
• Emil Røys Reite (Elevorganisasjonen) 
• Embla Regine Mathisen (Changemaker) 
• Solveig Hillestad (Unge Venstre) 
• Øistein Sommerfeldt Lysne (Humanistisk Ungdom) 
• Inger Johanne Brandsrud (Norges Bygdeungdomslag) 
• Mikal Valland Nordli (LNU-styret) 

Valgkomiteen konstituerte seg selv og valgte Henrik Aarnes som leder. Assisterende generalsekretær i 
LNU, Stian Taraldset, har fungert som valgkomiteens sekretær. 
 

Sak 10.1 Valg av leder 
Kandidaten er særdeles dedikert til LNU sitt arbeid, spesielt med fokus på barn og unges medvirkning 
og retten til å bli hørt. Kandidaten har tydelige visjoner for LNU sin fremtid og blir trukket frem av 
mange som en samlende og tydelig lederfigur. Kandidaten har i forrige periode vært nestleder i LNU 
og kommer fra organisasjonen Press – Redd Barna Ungdom. Hun har tidligere vært LNU sin 
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ungdomsdelegat i FNs generalforsamling og jobbet i det europeiske forskningsprosjektet CO-CREATE. 
Kandidaten har en lang og bred erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten som valgkomiteen har 
verdsatt i sin innstilling. Valgkomiteen er sikre på at hun kommer til å gjøre en strålende jobb i den 
neste perioden som styreleder. Valgkomiteen innstiller på Margrete Bjørge Katanasho styreleder for de 
neste to årene. 
Valgkomiteens innstilling 
Som styreleder velges: 

- Margrete Bjørge Katanasho (Press) [gjenvalg, nytt verv, 2 år] 

 

Sak 10.2 Valg av nestleder 
Valgkomiteens innstilte kandidat til nestledervervet har en nevneverdig ryggsekk av erfaring fra 
ungdomspolitikken. Kandidaten viser svært gode evner i kommunikasjon både innad og utad. Han har 
tidligere vært 1. nestleder i Unge Høyre og vært med i over 10 av LNU sine medlemsorganisasjoner. 
Kandidaten er utdannet jurist og har arbeidet som politisk rådgiver på Stortinget. Valgkomiteen har 
spesielt vektlagt den tunge politiske erfaringen som et svært positivt tilskudd i LNU sitt styre. 
Valgkomiteen har også vurdert samarbeidsevnene som gode, slik at vi tror det neste arbeidsutvalget i 
LNU vil samarbeide godt i den neste perioden. Valgkomiteen innstiller på Daniel Skjevik-Aasberg som 
nestleder for de neste to årene. 
Valgkomiteens innstilling 
Som nestleder velges: 

- Daniel Skjevik-Aasberg (Unge Høyre) [ny, 2 år] 

 
Valg av nestleder (oppdatert)  
  
Valgkomiteen har vurdert flere kandidater til vervet. Det har blitt vektlagt personlige egenskaper og 
referanser. Kandidaten vi ønsker å innstille til den åpnede plassen som nestleder har allerede en lang 
og bred erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten. Kandidaten har fartstid i Elevorganisasjonen, 
Changemaker, og Natur & Ungdom. Kandidaten er opptatt av LNU sin rolle som 
paraplyorganisasjon og har arbeidet særlig med LNU sitt internasjonale engasjement i det året 
kandidaten har sittet i LNU-styret. Valgkomiteen innstiller på Sandra Butoyi som nestleder i for de 
neste to årene.  
  
Valgkomiteens innstilling  
Som nestleder er følgende valgt:  

• Sandra Butoyi (Natur og ungdom) [gjenvalg, nytt verv, 2 år]  
 

Sak 10.3 Valg av styremedlemmer 
Valgkomiteen har hatt i oppgave å innstille på tre styremedlemmer og to varamedlemmer til styret. 
Følgende ble valgt på Barne- og ungdomstinget i 2021 og er ikke på valg: 

- Mikal Valland Nordli (Frikirkens barn og unge) 
- Wictor Østvand Jensen (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter) 
- Inger-Andrea Østby (Norges Musikkorps Forbund) 
- Sandra Butoyi (Natur og Ungdom) 

Valgkomiteen har hatt i oppgave å innstille på tre styremedlemmer. Valgkomiteen har denne gangen 
valgt å innstille på tre kandidater som har sittet i LNU sitt styre det foregående året, to som sittende 
styremedlemmer og ett medlem som vara. Vi har gjennom intervjuene og referanser fått et svært 
positivt inntrykk av disse kandidatene og valgkomiteen mener at disse kan fortsatt bidra med mye inn i 
det kommende LNU styret. De gjør allerede en særdeles god innsats og valgkomiteen ser at 
kandidatene fortsatt har mer å gi. Valgkomiteen har også vurdert sammensetningen av representasjon 
av de ulike medlemskategoriene og etterstrebet å få et så bredt plan som mulig.  
  
Den første kandidaten har sittet to år som styremedlem og er tidligere fireårig leder av Det norske 
misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU). Han jobber til daglig som 
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kommunikasjonsrådgiver i Den Norske Kirke. Valgkomiteen har vurdert kandidaten som konkret og 
konstruktiv og vedkommende har en solid erfaring med kommunikasjon på sosiale medier.  
  
Valgkomiteens innstilling  
Som styremedlem er følgende valgt:  

• Anders Emil Kaldhol (NMSU) [gjenvalg, 1 år]  
  
  
Den andre kandidaten valgkomiteen har valgt å innstille på har også sittet to år som styremedlem. 
Hun var aktiv engasjert i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) hvor hun også ble valgt 
som president i 2018. Kandidaten brenner  for de unges deltakelse i demokratiet.  
  
Valgkomiteens innstilling  
Som styremedlem er følgende valgt:  

• Hanna Flood (ANSA) [gjenvalg, 1 år]  
  
  
Den siste kandidaten har sittet ett år som varamedlem i LNU styret og vi ser at hun har bidratt med 
mye utover det som er forventet av vervet. Hun er tidligere leder av Norsk Målungdom og er opptatt av 
å legge til rette for dialog og kunnskapsutveksling mellom medlemsorganisasjonene. Kandidaten har et 
sterkt ønske om å bidra til LNU sitt arbeid i Nord-Norge.  
  
Valgkomiteens innstilling  
Som styremedlem er følgende valgt:  

• Gunnhild Skjold (Norsk Målungdom) [gjenvalg, nytt verv, 2 år]  
  
  
Valg av styremedlem (oppdatert)  
  
Da valgkomiteen har innstilt på et sittende styremedlem til nestleder, har det åpnet seg en plass i 
styret. Vi i valgkomiteen følte det naturlig å innstille en av de innstilte varamedlemmene og 
valgkomiteen har kommet frem til at vi ønsker å innstille på Sofie Persdatter Sangnæs fra NBU. Det 
vil følgende bli åpnet en 2. vara-posisjon som valgkomiteen har innstilt på. Den følger under.  
  
Kandidaten kommer fra Norges Bygdeungdomslag (NBU) hvor hun har vært aktiv i både lokallag, 
fylkeslag og sentralstyret. Hun har gjennom sitt arbeid hentet erfaring relatert til søknadsprosesser 
og støtteordninger. Frivillig arbeid står spesielt nært til kandidaten og vedkommende er opptatt av 
at det skal være gode aktivitetstilbud og møteplasser i hele landet.  
  
Valgkomiteens innstilling  
Som styremedlem er følgende valgt:  

• Sofie Persdatter Sangnæs (NBU) [ny, 2 år]  
  
  
  
Valg av varamedlem  
  
Den første kandidaten vil synliggjøre LNU nærmere grasrota og lenger ned i medlemsorganisasjonene. 
Kandidaten har vært aktiv i Operasjon Dagsverk i seks år hvorav tre år som styremedlem. Han er 
opptatt av at det skal være enkelt å drive en frivillig organisasjon og at LNU sine tilbud ikke bare når 
ledelsen i organisasjonene, men at de også når sentralstyrene.  
  
Valgkomiteens innstilling  
Som 1. varamedlem er følgende valgt:  

• Jakob Øvensen Aanderaa (Elevorganisasjonen) [ny, 1 år] 
 

Valg av varamedlem (oppdatert)  
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For å fullføre kabalen ved den oppdaterte innstillingen har vi valgt å innstille på følgende kandidat 
til 2. varamedlem. Kandidaten har vært generalsekretær i AUF siden høsten 2018  og har mye 
tidligere erfaring fra samme organisasjon. Kandidaten brenner for at frivilligheten skal ha sterke, 
godt drevne organisasjoner som evner å engasjere medlemmene sine og fylle de viktige 
samfunnsfunksjonene som den unge frivilligheten har når det kommer til å skape inkluderende 
fellesskap og bidra til å skape muligheter for unge over hele Norge.  

Valgkomiteens innstilling  

Som 2. varamedlem er følgende valgt:  

• Sindre Lysø (AUF) [ny, 1 år]  

 
 

Sak 10.4 Valg av kontrollkomité 
§ 33 i LNUs vedtekter: 
Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs 
midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og 
vedtak fattet av representantskapet. (…) 
Følgende ble valgt på Barne- og ungdomstinget i 2021 og er ikke på valg: 

- Astrid Sofie Nordkil (Kristelig folkepartis ungdom) 
- Odd Thomassen (Skeiv Ungdom) 

Valgkomiteen har valgt å innstille på tidligere leder av LNU. Kandidaten har sittet som leder i to år og 
har vært i organisasjonen gjennom flere år i ulike verv. Hun kjenner organisasjonen inn og ut og 
valgkomiteen vurderer derfor kandidaten som et svært godt tilskudd til kontrollkomiteen. 
Valgkomiteens innstilling 
Som medlem av kontrollkomiteen velges: 

- Isa Maline Isene (Grønn Ungdom) [2 år] 

 

Sak 10.5 Valg av klageutvalg 
§ 37 i LNUs vedtekter: 
Klageutvalget har til oppgave å behandle klager på LNUs støtteordninger og er endelig 
klageinstans. (…) 
Følgende ble valgt på Barne- og ungdomstinget i 2021 og er ikke på valg: 

- Mille Johanne Christensen (Unge Høyres Landsforbund) 

Kandidaten arbeider nå som generalsekretær i Hyperion - Norsk Forbund For Fantastiske 
Fritidsinteresser. Han har tidligere vært sentralt tillitsvalgt i Europeisk Ungdom og ansatt i 
Elevorganisasjonen som organisasjonsrådgiver. Kandidaten er godt kjent med formalia rundt 
tilskuddsordninger og søknadsprosesser og valgkomiteen mener at vedkommende vil gjøre en 
rettferdig og god jobb i klageutvalget. 
Valgkomiteens innstilling 
Som medlem og leder av klageutvalget velges: 

- Felix Volpe (Hyperion) [2 år] 

 

Sak 10.6 Valg av valgkomité 
Jfr. § 38 i LNU sine vedtekter er det styret som innstiller på valg av valgkomité. 

Styrets innstilling 
Som valgkomite for perioden 2022-2023 velges: 
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- Henrik Aarnes, De unges Orkesterforbund (Kultur, friluft og fritid) [gjenvalg] 
- Tuva Todnem Lund, Norsk Studentorganisasjon (Student og elev) [ny] 
- Eilif Tanberg, Norges Kristelige Studentforbund (Livssynsbaserte) [ny] 
- Miriam Langmoen, Grønn Ungdom (Samfunnspolitiske) [ny] 
- Thea Tuset, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (Student og elev) [ny] 
- Samira Muhudin, PRESS – Redd Barna Ungdom (Samfunnspolitiske) [ny] 

 

Sak 10.7 Valg av ungdomsdelegater til FNs generalforsamling 
LNU sender hvert år ungdomsdelegater til relevante FN-møter. Siden 2017 har ungdomsdelegatene 
som deltar i Norges delegasjon til FNs generalforsamling blitt valgt på BUT. Nominasjonskomiteen har 
gjennomført intervjuer og leverer sin innstilling til BUT. Komiteen har bestått av Sandra Butoyi og 
Margrete Bjørge Katanasho fra styret, med politisk rådgiver i LNU Stian Skarheim Magelssen som 
sekretær. Det har tidligere vært krav om at én delegat skulle være en mann fra ungdomspartiene og én 
skulle være kvinne fra de øvrige organisasjonene, med rullering annethvert år. Kravet om kjønn 
knyttet opp mot bakgrunn, og at det må være én delegat fra ungdomsparti og øvrig organisasjon, har vi 
etter dialog med UD gått bort ifra. Grunnet krav om kjønnsbalanse i alle norske internasjonale 
delegasjoner er det likevel ønske om å tilstrebe to delegater av ulikt kjønn.  

I utvelgelsen av kandidater har komiteen valgt å legge særlig vekt på kompetanse og erfaring på 
fagfeltet delegaten skal dekke. Videre har komiteen sett på erfaring med internasjonal representasjon 
og globale spørsmål, og erfaring fra organisasjonsarbeid på nasjonalt nivå. Utover dette har komiteen 
sett etter kandidater med kapasitet til å gjennomføre møtene og oppgavene vervet forplikter til, samt 
motivasjon til å arbeide med tematikken utover dette. 

Nominasjonskomiteen mottok 18 søknader på de to vervene, og gjennomførte intervju med fem sterke 
kandidater. Nominasjonskomiteen har på bakgrunn av intervjuene valgt å innstille følgende to 
kandidater med begrunnelse: 

Ada Lassen-Urdahl. F. 2000, nominert av CISV Norge. Ada er leder i CISV Norge og studerer 
statsvitenskap ved UiO. Hun har erfaring fra kommunestyre og utvalg for AP og fylkeslag i AUF, 
deltatt på mange internasjonale leire og gått flere år på internasjonal skole. Komiteen er imponert over 
hvordan fredsarbeid har vært en del av livet til Ada siden hun var 11 år. Ada er opptatt inkludering av 
medlemsorganisasjonene til LNU, og viser gode refleksjoner rundt forankring av arbeidet som 
ungdomsdelegat. Ada overbeviser i hennes evne til å være en sterk konstruktiv kritisk stemme inn i 
FN.  

Edvard Bolstad Kunzendorf. F. 1997, nominert av KrFU. Edvard er internasjonalt ansvarlig og 
tredje nestleder i KrFU og studerer juss ved UiO. Han har tidligere erfaring som studentmedarbeider i 
Advokatforeningen, prosjektmedarbeider i Civita, trainee i KRF, og internasjonal erfaring som delegat 
til konferanser i YEPP (Youth of the European People's Party). Edvard viser solid kunnskap om 
menneskerettigheter og FNs politiske og juridiske grunnlag. Som internasjonal leder har han også god 
innsikt i politiske rammer og kulturer fra andre land i verden. Edvard viser også til gode erfaringer 
med kommunikasjon og arbeid for politisk gjennomslag.  

Kandidatene har ulike erfaringer fra internasjonale representasjon og politisk påvirkning. Deres 
erfaring og kunnskap vil utfylle hverandre godt og sammen vil de utgjøre et sterkt team og en kraftig 
stemme for barn og unge i FN. 

Nominasjonskomiteens innstilling 
Som ungdomsdelegat til Norges delegasjon til FNs generalforsamling i 2022 velges:  

- Ada Lassen-Urdahl, CISV Norge 
- Edvard Bolstad Kunzendorf, KrFU 
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Sak 10.8  Valg av revisor 
I henhold til § 35 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor. 

Kontrollkomiteens innstilling 
BDO v/ statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland blir gjenvalgt som revisor for LNU i 
regnskapsåret 2022. 


