
Kjære medlemsorganisasjoner,  

I 2022 har vi markert frivillighetens år – og for et 
år det har vært! I august inviterte vi til en storslått 
feiring av den unge frivilligheten i Sofienbergpar-
ken. Festdagen inneholdt alt fra smoothiesykkel, 
lynkurs i førstehjelp, mobilitetsløype, VR-spill og 
aktivisme-workshop – og viste hvor mye glimren-
de engasjement barne- og ungdomsorganisasjo-
nene skaper! 

2022 har også vært et turbulent år. Med koro-
nanedstengninger, en drastisk prisvekst og krig i 
Europa, virker verden uroligere enn på lenge. Da 
er det avgjørende at unge får komme sammen i 
frivillige og demokratiske fellesskap, og utviklin-
gene belyser nok en gang hvor viktig barne- og 
ungdomsorganisasjonene og LNU er.  

I året vi legger bak oss, har LNU jobbet for at 
dere, medlemsorganisasjonene våre, skal kun-
ne realisere formålene deres, og engasjere enda 
flere barn og unge. 

Gjennom Lån en LNUer, kursrekka og nettverke-
ne for styreledere og daglig ledere, har vi tilbudt 
et omfattende skoleringsprogram – skredder-
sydd til barne- og ungdomsfrivilligheten. Vi har 
utdannet 80 Trygg!-ambassadører, og tilbudt vei-
ledning på temaet til enkeltorganisasjoner. I lø-
pet av året lanserte vi også prosjektet LNU Styrk, 

som skal bistå og veilede flerkulturelle barne- og 
ungdomsorganisasjoner, og bidra til en enda mer 
mangfoldig barne- og ungdomsfrivillighet.  

Interessepolitisk har vi løftet barne- og ung-
domsorganisasjonenes felles behov, inn mot 
både statsbudsjettet og regjeringens planlagte 
kulturfrivillighetsstrategi. Tilgang til møtelokaler 
og finansiering har vært to viktige saker. 2022 
var også året der vi var historisk nære gjennom-
slag for 16-årig stemmerett; aldri før har flere 
Stortingsrepresentanter stemt for, enn da de be-
handlet dette i juni.  

På forvaltningssiden har vi delt ut over 160 mil-
lioner kroner til aktivitet av, med og for barn og 
unge. Vi lanserte også den ekstraordinære støt-
teordningen Frifond Organisasjonsboost – for 
å, nettopp, booste barne- og ungdomsengasje-
mentet i hele landet etter koronapandemien. Vi 
har også jobbet for å forenkle og tilgjengeliggjøre 
støtteordningene våre.   

Alt vi i LNU gjør, gjør vi fordi vi ønsker at barn 
og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og 
demokratiske fellesskap, og ha innflytelse på 
samfunnet rundt seg. I denne årsmeldingen kan 
du lese mer om arbeidet vi har nedlagt i 2022 for 
dette målet. Styret i LNU er stolte over det vi har 
fått til i fellesskap, og gleder oss til å fortsette den 
viktige innsatsen i tiden som kommer. 

Margrete Bjørge Katanasho
Styreleder



Interessepolitikk 
 
Som tidligere år har LNU også i 2022 
jobbet politisk for å bedre 
rammevilkårene for barne- og 
ungdomsfrivilligheten, og gjøre 
det enklere å drive frivillige organisa-
sjoner. 

Vi har også jobbet for å gi unge reell 
medvirkning i politiske prosesser 
nasjonalt og internasjonalt. 



Nasjonalt politisk arbeid  

I 2022 har LNU jobbet med å fremme LNUs 
saker opp mot de politiske partiene. Vi har vært 
i kontakt med stortingspartiene, og blant annet 
hatt møter med de fleste partiene mellom ny 
styreleder og talspersonene på våre felt. 
LNU har brukt dialogen til å fremme politiske 
saker som grunnstøtte, stemmestøtte, tilgang 
på lokaler, ytringsklima, frifondmidler og med-
virkning.

Det har vært flere ekstraordinære saker som 
har påvirket barne- og ungdomsorganisasjo-
nene dette året. Året startet med en ny koro-
na-nedstengning, som gjorde det vanskelig å 
gjennomføre aktivitet og som skapte usikkerhet 
om de neste månedene. LNU var i kontinuerlig 
dialog med myndighetene for å få avklaringer 
(se eget kapittel). Gjennom hele året har vi også 
bistått i å evaluere pandemien, konsekvensene 
og hvordan barn og unge ble ivaretatt. LNU var 
for eksempel invitert av koronakommisjonen til 
å komme med innspill om regjeringens korona-
håndtering. 

I februar invaderte Russland Ukraina. Frivillig-
heten var raskt på ballen for å bistå med det vi 
kunne. LNUs medlemsorganisasjoner var intet 
unntak, og vi deltok i flere møter med regjerin-
gen om hvordan vi kunne bidra. 25. juni var det 
et terrorangrep i Oslo, som flere av våre med-
lemsorganisasjoner ble sterkt påvirket av. LNU 
hatt jobbet med å bistå organisasjonene, og 
hatt dialog med myndighetene om situasjonen. 
I år ble også valglovutvalgets arbeid behandlet i 
Stortinget,

og 16-årig stemmerett var høyt på agendaen. 
Det var stor positiv utvikling i saken da Arbeider-
partiet snudde, og flere stortingsrepresentanter 
enn noen gang stemte for å gi 16- og 17-åringe-
ne stemmerett. Dessverre var det heller ikke i år 
flertall for dette. 

På våren inngikk vi også et samarbeid med The 
Body Shop, som har et treårig prosjekt om å 
løfte frem unge stemmer. For de norske butik-
kene betydde det at de skulle løfte frem 16.-årig 
stemmerett igjennom plakater og reklamer i 
butikkene. LNU deltok med opplæring av the 
Body Shop ansatte om hvorfor dette er en viktig 
sak og hvilke argumenter man kan bruke, samt 
utvikling av argumenter til plakatene i butikkene. 
LNUs logo var synlig i Body Shop butikker i hele 
Norge sammen med våre argumenter for denne 
saken.   

LNU har over flere år deltatt på Arendalsuka, 
dette gjorde vi også i 2022. LNUs deltakelse 
handlet om å delta i ulike paneler, møte med-
lemsorganisasjoner og tilrettelegge for bar-
ne- og ungdomsorganisasjoner som deltok. Vi 
gjennomførte blant annet en minglelunsj for 
medlemsorganisasjonene våre. I tillegg bistår vi 
Arendalsuka med å gjennomføre en demokra-
tisti på Arendalsuka Ung for lokale ungdoms-
skoler og videregående skoler.  

På tampen av året startet regjeringen et arbeid 
med en kulturfrivillighetsstrategi. Her har LNU 
vært involvert gjennom deltakelse i en referan-
segruppe, samt å tilrettelegge for at organisa-
sjonene våre får informasjon og innspillsmulig-
heter i prosessen. 



Internasjonalt arbeid  

LNU jobber internasjonalt i flere spor. Vi sender 
ungdomsdelegater til FN, er aktive i vår euro-
peiske paraplyorganisasjon European Youth 
Forum (YFJ), og har hyppigere og tettere sam-
arbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner 
og nordiske partnere, som for eksempel nordisk 
ministerråd. 

Ungdomsdelegatordningen til FN  

Etter en del endringer, utsettelser, avlysninger 
og ikke minst digitale løsninger de siste årene, 
har ungdomsdelegatordningen i 2022 blitt gjen-
nomført som normalt. Alle toppmøtene i FN ble 
avholdt fysisk. Vi har hatt ni ungdomsdelegater 
på syv tematiske områder (bærekraft, klima, 
biologisk mangfold, urbanisering, likestilling, 
menneskerettigheter og global helse). Disse 
deltok på COP27, mellomforhandlingene på 
klima, på toppmøtet for bærekraft (High Level 
Political Forum - HLPF), WHOs generalfor-
samling, FNs kvinnekommisjon, partsmøtet for 
biologisk mangfold, FNs Generalforsamling og 
FNs urbaniseringsforum. LNU har sammen med 
de ulike ungdomsdelegatene avholdt ulike inn-
spillsmøter, der medlemsorganisasjonene kan 
komme med konkrete innspill som delegaten 
har tatt med seg videre.  

I året som har gått utvidet LNU ungdomsdele-
gatordningen på flere områder. Ungdomsdele-
gaten på biologisk mangfold var ny i 2022 og 
deltok på mellomforhandlingene i Nairobi og 
partsmøtet for biologisk mangfold i Montreal. 
Ungdomsdelegaten fikk også jobbe direkte med 
forhandlingene og kom med konkrete innspill 
som ble nedfelt i teksten som ble vedtatt på 
toppmøtet. 

I tillegg har LNU, i samarbeid med Klima- og 
miljødepartementet, hatt en prøveordning med 
to delegater med klima som fagfelt. I ordningen 
har fjorårets delegat deltatt som “senior”, mens 
årets delegat har hatt rollen som juniordelegat. 
LNU har avholdt møter mellom delegatene som 
skulle sikre opplæring og kunnskapsoverføring, 
og har også avholdt innspillsmøte med med-
lemsorganisasjonene våre. I tillegg deltok styre-
leder, sammen med junior- og seniordelegaten, 
på møte med klima- og miljøminister Espen 
Barth Eide i forkant av COP27.
 

Ordningen har bidratt til økt tyngde og kapa-
sitet for klimadelegatene, og har styrket ung-
domsmedvirkningen inn i internasjonale møter 
betydelig.
  
Politisk rådgiver i LNU deltok som observatør 
på High Level Political Forum (HLPF) i New 
York og hadde møter med andre skandinavis-
ke ungdomsdelegater. I oktober besøkte også 
generalsekretær i LNU ungdomsdelegatene på 
menneskerettigheter i New York og møtte våre 
kontaktpersoner i den norske delegasjonen. 
Disse besøkene har gitt oss et godt grunnlag for 
å jobbe med forbedring og utvikling av ordnin-
gen fremover. 

Tilbakemeldingene fra ungdomsdelegatene er 
at medvirkningen i det store og hele har vært 
god, med noen unntak. De fleste av delegatene 
har avholdt innlegg på vegne av norske myndig-
heter i FN og har fått stor mulighet til å utforme 
budskapet selv. De har også deltatt på forhand-
linger, delegasjonsmøter og vært til stede under 
debattene i FN- møtene. Fysisk tilstedeværelse 
har forbedret situasjonen de siste årene, da 
medvirkningen har opplevdes mer utfordrende 
under digitale møter.  

LNU har avholdt møter med en rekke depar-
tementer som jobber med ungdomsdelegater. 
Her har vi presentert prinsippene våre for god 
medvirkning, og har fått positive tilbakemeldin-
ger på dette. LNU opplever at denne formen for 
“opplæring” gjør departementene som skal ha 
med ungdomsdelegater bedre rustet til å ivareta 
ungdomsperspektivet på alle nivåer. Et mål for 
året har vært å fremheve prinsipper for ung-
domsmedvirkning og dette tar vi med oss inn i 
videre arbeid. 

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter valgt av BUT 
2022, Ada Larssen og Edvard XX under 
FNs generalforsamling ( UNGA XX) 



Andre internasjonale møter 

LNU har representert norske barne- og ung-
domsorganisasjoner i en rekke andre interna-
sjonale arenaer, som YFJ, Nordisk Ministerråd 
og Nordisk barne- og ungdomskomitè (NOR-
BUK). Internasjonale gruppe, bestående av 
medlemmer fra LNUs styre og internasjonal råd-
giver, har arbeidet med det strategiske arbeidet 
opp mot organisasjonene.  

LNU deltok på YFJ sin generalforsamling i 
november, som ble avholdt fysisk i Tirana, 
Albania. I forkant av dette jobbet LNU sammen 
med den nordisk-baltiske blokken vi er del av 
for å kartlegge hverandres planer for general-
forsamlingen. Blant annet ble det avholdt sam-
arbeidsmøter mellom de ulike landene. I april 
deltok også generalsekretær på et møte mel-
lom YFJs generalsekretærer i Brussel. Her var 
målet både organisasjonsutvikling av YFJ, men 
også kunnskapsoverføring og nettverk mellom 
YFJs medlemsorganisasjoner. I 2022 var det 
europeisk ungdomsår, lansert av Europakom-
misjonens president Ursula von der Leyen i 
desember 2021. Det har blitt gjennomført flere 
tiltak for å markere dette i de europeiske lande-
ne og igjennom YFJ. LNU har vært i tett dialog 
med Bufdir som har hatt ansvaret for å følge 
dette fra Norges side, og skal blant annet arran-
gere en studietur for å markere avslutningen på 
dette året i starten av 2023. Hit inviteres LNUs 
medlemsorganisasjoner og turen går til Brussel 
i mars.  

Møtene i Ungdommens nordiske råd har også 
blitt avholdt fysisk, og ungdomsrepresentanten 
fra LNU har deltatt på møter blant annet i Hel-
sinki.  

Ungdomsrepresentanten på Nordisk Minister-
råds ekspertgruppe på bærekraft har fortsatt 
sitt arbeid. LNU har også hatt flere møter, både 
digitalt og fysisk, med nordiske søsterorgani-
sasjoner i tråd med vår ambisjon for 2022. Vi 
opplever samarbeidet med Nordisk Ministerråd 
som en god arena for å yte medvirkning.  

LNU har også hatt tett samarbeid med nordiske 
søsterorganisasjoner. Blant annet har vi sendt 
deltakere til DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) 
sin konferanse om ungdomsmedvirkning på ar-
beid og yrkesfag. Vi har også deltatt i et samar-
beid med vår finske søsterorganisasjon Allians-
si, om å kartlegge innsatsen som legges ned i 
barne- og ungdomsorganisasjonene. LNU har 
blant annet deltatt i intervjuer hvor vi har fortalt 
om det norske arbeidet på feltet. Styreleder og 
politisk rådgiver deltok på en fysisk konferanse 
i Helsinki der resultatene av arbeidet ble lagt 
fram. Her deltok også de nordiske søsterorga-
nisasjonene. På konferansen fikk LNU mange 
gode verktøy for å skape bedre ungdomsmed-
virkning, for eksempel hvordan man lager mer 
effektiv evaluering som fanger opp forbedrings-
potensialet.

Styreleder Margrete Bjørge Katanasho og politisk rådgiver Silje 
Brekke Bakken i Helsikni sammen med representanter fra LNUs 
søsterorganisasjoner i Norden. 



Media 

I 2022 har LNU hatt 43 medieoppslag. Blant 
disse er en tv-opptreden, ett radioinnslag og 
syv kronikker/leserinnlegg. Saken som fikk mest 
oppslutning i forskjellige medier handlet om 
elevene som ikke fikk ha kristne skolelagsmøter 
på Sagatun skole i Sogndal. Saken ble skrevet 
om hos Dagen, Vårt Land, NRK Vestland og 
flere lokalaviser. 

16-årig stemmerett har som vanlig vært en stor 
sak for oss i LNU, og i 2022 har vi hektet oss 
på saken med sitater fra styreleder ved hver 
anledning – både da saken var oppe i Stortinget 
i juni og da høyesterett i New Zealand i novem-
ber vedtok at 18-årig stemmerettsgrense er 
aldersdiskriminerende, 

 
I juni ble vi blant annet sitert av NRK og VG, og 
Framtida skrev sak med oss for å få våre reak-
sjoner på New Zealand-vedtaket. 

På sensommeren fikk styreleder sin tv-debut da 
NRK Oslo og Viken lagde reportasje fra LNUs 
frivillighetsfestival i Sofienbergparken. Samme 
redaksjon tok med styreleder i et radioinnslag 
om dårlig tilgang på lokaler for frivilligheten i 
november. 

I tillegg har ungdomsdelegatene våre fått mye 
presseoppmerksomhet, både i lokalavisene de 
har tilhørighet til, og i større nasjonale medier. 
Ungdomsdelegaten på klima fikk også stille et 
spørsmål til politikerne under partilederdebatten 
i Arendalsuka.  



Kompetanse 
 
LNUs kompetansearbeid handler om å styrke 
den unge frivilligheten ved å tilføre barne- og 
ungdomsorganisasjonene kompetansen de 
trenger for å jobbe mot sine formål. 

Dette gjør vi blant annet igjennom tilbud som 
LNU Kurs, «Lån en LNUer», nettverk og vei-
ledning. 



Frivillighetens år 

Fest i Parken 
LNUs Frivillighetsfest i parken var et av Frivil-
lighetens års signalarrangement under feirin-
gen av Frivillighetens år. Arrangementet gikk 
av stabelen i Sofienbergparken 25. August. 24 
organisasjoner, hvorav 21 av dem våre med-
lemsorganisasjoner, deltok med aktivitetsplass 
på selve feiringen. 

Organisasjonene viste frem typiske aktiviteter 
for din organisasjon og ga deltakerne mulighet 
til å bli kjent med akkurat deres organisasjon. 
Fire skoler og til sammen 200 elever deltok på 
ettermiddagen i vår demokratisti hvor våre or-
ganisasjoner var delaktige. Alt i alt talte vi over 
300 besøkende. 

Demokratiseminar 
I slutten av august arrangerte vi et internasjonalt 
seminar om unges rett til deltakelse.

Seminaret besto av en dag på Utøya hvor delta-
kerne fikk lære mer om historien til øya, terror-
angrepet 22. juli og hvordan ungdomsengasje-
ment har utviklet seg i Norge etter 2011. 

På dag to arrangerte vi en fagdag hvor for-
skere, medlemsorganisasjoner og andre fikk 
presentere sine syn på demokrati, deltakelse 
og ungdomsmedvirkning, samt hvilke barrierer 
som finnes for reell mulighet til å delta. Vi hadde 
45+70 deltakere fra ti nordiske og baltiske land 
fordelt på de to dagene.  

Frivillighetens dag  
Under feiringen av Frivillighetens dag 5. de-
sember inviterte LNU deltakerne på Frivillighet 
Norges fagseminaret på sentralen til å bli bedre 
kjent med den unge frivilligheten. Åtte organisa-
sjoner deltok på arrangementet og tilbudet ble 
godt brukt av deltakerne på seminaret. 

Natur og Undom og Barnekreftforeningen var to av 
organisasjonene som deltok på LNUs frivillighetsfest i 
parken.
Foto: LNU



Kompetansetilbud

LNU Kurs er en bred portefølje av kurs som tar 
for seg felles utfordringer for medlemsorganisa-
sjonene i LNU. De retter seg mot den sentrale 
ledelsen i barne- og ungdomsorganisasjone-
ne, men er åpne for andre dersom det er ledig 
kapasitet. I 2022 gjennomførte vi totalt 19 kurs 
med til sammen 194 deltagere. Deltakelsen på 
kursene økte igjennom året. LNU har digitalisert 
deler av kursporteføljen som følge av smitte-
verntiltakene. Vi hadde også et par kurs som 
var digitale slik at de skulle være tilgjengelig for 
frivillige i lokallag. Totalt syv av årets kurs var 
digitale kurs. 

Lån en LNU-er er et kompetansetilbud der 
LNUs styre og ansatte besøker barne- og ung-
domsorganisasjonene etter bestilling. Temaene 
vi dekker er bredere enn i kursporteføljen vår 
ettersom vi skreddersyr kursene etter organisa-
sjonenes egne behov. I 2022 gjennomførte LNU 
53 oppdrag med til sammen ca. 1623 delta-
gere. Dette er en økning i antall deltakere fra i 
fjor. Fem av oppdragene har blitt gjennomført 
digitalt. Kurs knyttet til styrearbeid og styrean-
svar, ledelse og Trygg! har vært spesielt høyt 
etterspurt. I tillegg har vi holdt flere kurs om 
medlemspleie, rekruttering, bærekraftig enga-
sjement, påvirkningsarbeid og tale/debatt/pre-
sentasjonsteknikk. 

Der både LNU Kurs og Lån en LNU-er er tilbud 
som skal dekke generelle behov, er LNUs nett-
verk for ledere og nettverk for daglig ledere et 
tilbud som er spesielt tilpasset rollen som leder i 
barne- og ungdomsorganisasjonene. 

 

Nettverkene går over ett år, og er en mulighet 
for faglig fordypning og en anledning for delta-
gerne å bli kjent med andre som er i en lignen-
de posisjon som en selv. Det er først og fremst 
de som er nye i jobben/vervet som er målgrup-
pen for nettverket. 

Tilbudet er etterspurt i organisasjonene og får 
svært gode tilbakemeldinger. I 2022 ble det 
gjennomført åtte samlinger for ledernettverket 
og fem for daglig leder-nettverket. Daglig leder-
nettverket hadde 12 deltagere. Ledernettverket 
hadde to opptak og hadde derfor varierende 
deltagelse, men ti deltagere etter andre opptak. 

Vi bruker også en del tid på veiledning av or-
ganisasjoner, altså skolering eller kompetanse-
tilbud som går over noe tid. Her er det spesielt 
arbeid med tema som faller under Trygg!, som 
utvikling av etiske retningslinjer, som er popu-
lært. Det er også en økt etterspørsel etter vei-
ledning på spørsmål og tema som handler om 
organisasjonsdrift og organisasjonsutvikling. 

Digital kompetansebank 

På lnu.no tilbyr vi en digital kompetansebank 
med ressurser til organisasjonene våre. Denne 
banken inneholder blant annet ulike maler man 
kan trenge i organisasjonsdrift, eksempel på 
mandater for generalsekretær og forklaring på 
det meste man kan lure på om politiattest.  
Banken er ment som et digitalt oppslagsverk 
med ressurser som skal hjelpe LNUs med-
lemsorganisasjoner med alt fra daglig drift til or-
ganisasjonsutviklingsprosesser. I løpet av 2022 
la vi ut 10 nye ressurser i kompetansebanken. 



Trygg!: Nytt opplæringsmateriell og 
Trygg!-ambassadør 

LNUs arbeid for tryggere organisasjoner og fore-
bygging av seksuell trakassering og overgrep 
har pågått i 20 år, og ble relansert som LNU 
Trygg! med ny digital veileder i 2019. I 2022 har 
vi fortsatt arbeidet med å utvikle, utvide og spre 
kurs og kompetansetilbudet. 

I løpet av året har vi utviklet nytt materiell for 
studentorganisasjoner. Utviklingen har skjedd i 
samarbeid med en referansegruppe bestående 
av studentorganisasjoner som er medlemmer i 
LNU. Det nye materialet inkluderer caser og di-
lemmakort, egne kurs for medlemmer og tillits-
valgte i studentorganisasjoner, samt et nettkurs. 
Materialet ferdigstilles og lanseres i starten av 
2023.  

Vi har snart delt ut alle Trygg!-dilemmakortene 
som ble bestilt i fysisk format i fjor, og disse bru-
kes mye i medlemsorganisasjonene. Dilemma-
kortene skaper gode og verdifulle diskusjoner. 
De kan brukes som del av et kurs eller når dere 
bare vil ha en rask samtale om trygg, retningslin-
jer og grenser i organisasjonen.  

2022 er det første året hvor Trygg!-ambassa-
dørordningen har blitt gjennomført som normalt 
(kun fysisk kurs). Ordningen går ut på at LNU 
lærer opp 2-5 «ambassadører» fra hver av or-
ganisasjonene som deltar. Ambassadørene 
blir ansvarlige for Trygg!-opplæring i egen or-
ganisasjon. Gjennom opplæringen får de god 
kjennskap til Trygg! og hvordan de skal formid-
le tematikken. Slik blir de gode kursholdere og 
kompetansespredere. I 2022 har vi lært opp 80 
Trygg!-ambassadører. 

 Gjennom hele 2022 har vi holdt kurs og works-
hops i trygg organisasjon for dere i medlemsor-
ganisasjonene. Mange av kursene har blitt holdt 
som Lån en LNU-er oppdrag, andre som del av 
LNU-kurs. Til sammen har vi hatt over 260 del-
tagere på 14 Trygg!-kurs, opplæringsdager og 
workshops! Vi har dessuten veiledet mer enn 45 
organisasjoner i utvikling av retningslinjer og/el-
ler håndtering av varslingssaker. 

Deltakere på TRYGG!-ambassadør våren 2022
Foto: LNU



Mangfold og inkludering: 
Nytt prosjekt 

LNU har i 2022 igangsatt en større satsning 
innenfor mangfold og inkludering. Vi inngikk en 
treårig intensjonsavtale med IMDi med formål 
om å øke integreringen og deltakelsen av barn 
og unge med innvandrerbakgrunn i frivillig orga-
nisasjonsliv. 

Vi fikk også innvilget støtte til prosjektet “Fle-
re med: sterkere flerkulturelle barne- og ung-
domsorganisasjoner (FKBUO)”  (navneendring: 
STYRK) fra IMDi. For å kunne dedikere de nød-
vendige ressursene til prosjektet og annet arbeid 
innenfor mangfold og inkludering har vi ansatt en 
ny kompetanserådgiver.  

Det IMDi-støttede prosjektet er et landsdekken-
de prosjekt, som skal skape et skreddersydd 
tilbud til FKBUO som ikke umiddelbart kan bli 
medlemsorganisasjoner i LNU. Målet er å tette 
hull i støttetilbudet til disse organisasjonene, og 
sørge for at det tilgjengeliggjøres kurs, politiske 
prosesser, nettverk mm. for å styrke organisa-
sjonene slik at de bedre kan nå sine mål og bli 
levedyktige.   

Så langt har kartleggingsfasen resultert i møter 
med 35 flerkulturelle barne- og ungdomsorgani-
sasjoner, hvor vi har opprettet et samarbeid og 
innhentet avgjørende kvalitativ data om deres 
potensiale, drift, oppbygging og behov. 

Organisasjonene har fått skreddersydd veiled-
ning, vi har utviklet et skreddersydd kurstilbud, 
og vi startet prosessen med å utvikle et skred-
dersydd nettverk i prosjektet. 

Vi har jobbet med en egen landingsside på lnu.
no, som lanseres i januar 2023, der dere vil kun-
ne følge utviklingen. I prosessen med å utvikle 
en grafisk profil og lansering på nett har vi endret 
navnet på prosjektet til STYRK. 

For de øvrige medlemsorganisasjonene våre har 
vi planlagt kurs om barrierer for deltakelse, hvor-
av første kurs finner sted i begynnelsen av 2023 
og vi har begynt planleggingen av veiledningsløp 
på mangfolds- og inkluderingsfeltet. 



Medvirkning

LNU jobbet kontinuerlig med å få til gode med-
virkningsprosesser som sikrer reell og menings-
full medvirkning for barn og unge.  

I april leverte to av våre praksisstudenter en 
rapport om ungdomsmedvirkning i sentralfor-
valtningen. I denne rapporten har vi mottatt 
nyttige tips og konkrete anbefalinger til hva som 
kan gjøres for å styrke ungdomsmedvirkning 
på nasjonalt nivå. Anbefalingene følges opp i 
politisk arbeid, og vi planlegger også å tilgjen-
geliggjøre noen av funnene fra rapporten. 

I 2022 har vi begynt å kartlegge alle eksterne 
oppnevninger LNU gjør til andre organer. Vi vil 
systematisere medvirkningsarbeidet vårt, og 
planlegger at alle personer som oppnevnes til 
verv i større grad skal gi innspill og tilbakemel-
dinger fra sine opplevelser, samt få oppfølging 
av LNU. 11 personer har blitt oppnevnt av LNU 
til eksterne verv eller medvirkningsprosesser.  

Hvert år blir LNU kontaktet av flere direktora-
ter og departementer som vil igangsette med-
virkningsprosesser med barn og unge. Vi gir 
vanligvis generelle råd og veiledning, men i år 
har vi også gjennomført prosesser på oppdrag 
fra departementer/offentlige utvalg. Et eksempel 
på dette er ressursgruppa Klimautvalget Ung. 
Gruppa ble satt sammen høsten 2022 for å 
skrive og levere en rapport fra barne- og ung-
domsorganisasjonene om veivalg for framtidens 
klimapolitikk. Rapporten skal leveres i januar 
2023 og brukes i utformingen av Klimautvalget 
2050 sin NOU. 

I 2022 har vi designet medvirkningsprosessen, 
utviklet format for å hente inn innspill, gjennom-
ført to møter med ressursgruppa og diskutert 
viktig tematikk for å bli et lavutslippssamfunn i 
2050. Ressursgruppa gjorde et stort arbeid med 
å gjennomføre workshops og innhente innspill 
fra medlemsorganisasjonene i LNU. 

 

Vi har også holdt foredrag og presentasjoner 
for ulike deler av sentralforvaltningen om ung-
domsmedvirkning. I oktober deltok vi også på 
en konferanse i regi av Nordisk Ministerråd som 
så på barn og unges medvirkning igjennom 
krisetider, hvor LNU holdt innlegg.  

Portal for lokaler 

Med støtte fra Barne- og familiedepartementet 
har LNU utviklet et digitale verktøy som skal 
hjelpe barne- og ungdomsorganisasjonene med 
å få tilgang til lokaler for aktivitet. Portal for lo-
kaler (lokaler.lnu.no) ble lansert i mars , og er et 
slags «airbnb» for lokaler for frivilligheten. Her 
kan ungdomsfrivilligheten på dugnad kan samle 
og dele informasjon om hvilke lokaler som fin-
nes og hvilke som egner seg til hva. Det gjen-
står fremdeles en del jobb med å fylle portalen 
med nok innhold, noe LNU jobber med å finne 
finansiering til. 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe deltok på 
lanseringsarrangementet for lokaler.lnu.no. 
Foto: LNU



Internasjonalt  

I forbindelse med vårt bærekraftsprosjekt som 
drives med støtte fra Norad har vi i 2022 job-
bet med vår danske søsterorganisasjon DUF 
(Dansk Ungdoms Fællesråd). I samarbeid med 
DUF arrangerte vi en konferanse på Utøya i 6.-
8. mai. Temaet for konferansen var felleskap og 
inkludering, både i egne land med også på tvers 
av Norden. 

Det var ca. 60 deltakere og 10 fasilitatorer fra 
hele Norden på konferansen. I tillegg har vi 
gjennomført erfaringsutveksling med DUF og 
LSU (LSU – Sveriges barn- och ungdomsorga-
nisationer) om hvordan vi jobber med ungdoms-
delegater, medvirkning og arbeid med bære-
kraftsmålene. 

I 2022 har vi også blitt med i prosjektet NORÐ. 
NORÐ er et prosjekt som alle våre nordiske 
søsterorganisasjoner er med på. Det er DUF i 
Danmark som er prosjektledere. Fokuset i pro-
sjektet ligger på nordisk samarbeid, demokrati 
og nordisk språk og kultur. 

Det overordnede målet med prosjektet er å 
engasjere unge mennesker i lokalsamfunn over 
hele Norden. Det skal øke følelsen av samhø-
righet på tvers av de nordiske landene og samti-
dig bidra til økt kunnskap om nordiske språk og 
kulturer, samt øke samhandlingen i de nordiske 
landene blant unge. NORÐ-prosjektet gjør dette 
ved å skape møteplasser der ungdom fra alle 
nordiske land kan møtes. De skal bli kjent med 
hverandre sine språk, kulturer og ideer. Prosjek-
tet skal også inspirere til hvordan ungdom selv 
kan lage partnerskapsprosjekter og finne finan-
siering slik at de kan arrangere den type «nor-
diske aktiviteter» som er meningsfulle for dem. 
Ungetinget er prosjektets hovedaktivitet og skal 
arrangeres årlig. I 2022 ble Ungetinget arran-
gert på Runö Folkhögskola & Utvecklingscen-
trum 5.-7. november utenfor Stockholm. Vi had-
de 17 deltakere + 1 styremedlem fra LNU som 
deltok på Ungetinget 2022. Dette prosjektet skal 
vare ut april 2024.  

Deltakere fra Ungetræning på Utøya 2022. 
Foto: LNU



Koronaåret 2022

2022 var heldigvis ikke like preget av pandemi 
som de to foregående årene. Som i 2020 og i 
2021 har LNU i 2022 likevel jobbet med korona 
politisk, samt utviklet tilbud tilpasset situasjo-
nen, oppdatert smittevernveilederen vår når det 
har vært nødvendig og gitt veiledning til med-
lemsorganisasjoner.  

 
Første kvartal 2022 

2022 startet med at smittevern dessverre ble 
mer relevant for organisasjonene våre, igjen. I 
LNU holdt vi vår smittevernveileder på LNU.no 
løpende oppdatert. Vi la ut relevant informasjon 
i nyhetsbrev og på sosiale medier og besvarte 
henvendelser fra organisasjonene, både på te-
lefon og e-post. Vårt hovedbudskap til organisa-
sjonene var å avholde den aktiviteten de hadde 
mulighet til å holde, fordi det er viktige tilbud for 
barn og unge.  

I tillegg til jobben med å veilede organisasjo-
nene var vi i dialog med Kultur- og likestillings-
departementet (KUD). Vi stilte spørsmål om 
tolkning av reglene og etterlyste avklaringer og 
forutsigbarhet, særlig rundt leir-aktivitet (både 
vinterleirer, påskeleirer og sommerleir) og års-
møter, som LNU mottok flere henvendelser om 
fra organisasjonene. 
 

Konsekvenser av to år med pandemi  

Restriksjonene ble heldigvis løftet tidlig i 2022, 
og leirsesongene kunne dermed gå som nor-
malt. Det vi i LNU derimot begynte å se i 2022 
var konsekvensene to år med pandemi hadde 
skapt hos våre medlemsorganisasjoner. Orga-
nisasjonene har mistet både medlemmer og 
aktive frivillige.  

Medlemsorganisasjonene vi har hatt kontakt 
med i 2022 har fortalt oss om slitasje og tap 
av motivasjon hos sine tillitsvalgte. To år med 
pandemi har også gjort det vanskelig å rekrutte-
re nye krefter til å ta på seg tillitsverv og andre 
oppgaver med ansvar. Organisasjonene lider 
også under et stort tap av kompetanse.

Mye av det som blir gjort i en organisasjon er 
kunnskap som blir delt fra person til person og 
som ikke nødvendigvis er nedskrevet. I tillegg 
er generasjonene i organisasjonene korte, og 
dermed har man nå etter to år med nesten 
ingen aktivitet mistet en hel generasjon med 
kunnskap. Vi i LNU jobber med å kartlegge 
konsekvensene av pandemien som skal ferdig-
stilles tidlig 2023.  

Vi har også bistått i arbeidet å evaluere konse-
kvensene av koronapandemien for barne- og 
ungdomsorganisasjonene. LNU har tatt opp 
problemstillingene i møter med politikere og øv-
rig myndighet, og deltok for eksempel på møte 
med koronakommisjonen i desember for å gi 
innspill på regjeringens håndtering av pandemi-
en og i hvilken grad barn og unge ble skjermet, 
som var regjeringens mål. 

Vi gav der innspill på hvordan pandemien påvir-
ket våre organisasjoner og om konsekvensene 
vi ser omrisset av i dag. LNU kom også med 
anbefalinger om hvordan barn og unge kan in-
volveres, og skjermes, på best mulig måte i en 
eventuell ny krisesituasjon.  
 



Frifond Organisasjonsboost 
LNU begynte alt vinteren 2021 med arbeidet om å 
få på plass en midlertidig støtteordning som kunne 
hjelpe organisasjonene økonomisk etter pandemien.

Kultur- og likestillingsminster Anette Trettebergstuen 
lanserte sammen med LNU 20. april den nye midler-
tidige støtteordningen Frifond organisasjonsboost. I 
ordningen fikk vi omdisponere 14 millioner kroner av 
restmidlene våre til en ordning både lokal-, fylkes- og 
regionalledd kunne søke på, som et tiltak for å få opp 
aktiviteten igjen etter korona. 

Alle organisasjoner som hadde fått støtte fra Frifond 
organisasjon i 2021 og 2022 før var støtteberettiget 
og kunne søke på inntil 50 000 kr per prosjekt, el-
ler 100 000 kroner til samarbeidsprosjekt på tvers av 
fylker og lokallag. Formålet med støtteordningen var 
å stimulere til mer aktivitet og rekruttering. Etter fore-
spørsel fra oss, fikk vi i desember utvidet ordningen 
og omdisponere ytterligere fem millioner kroner ek-
stra til denne ordningen. 

Kultur- og Likestillingsminister Anette Trettebergstuen 
sammen med tidligere styrleder i LNU, Isa Maline Isene 
og generalsekretær i Norsk Musikkråd, Bjarne Dæhli. 



Forvaltning 
LNUs støtteordninger gir barn og unge mulig-
heter til å sette i gang med nye prosjekter og 
aktiviteter. I 2022 forvaltet vi åtte støtteord-
ninger og delte ut om lag 175 millioner kroner 
til barne- og ungdomsfrivilligheten. Midlene 
forvaltes på vegne av ulike departementer, og 
er både direkte bevilgninger bestemt av Stor-
tinget og overskudd fra Norsk Tipping. I tillegg 
hadde vi i 2022 den midlertidige støtteordnin-
gen Frifond organisasjonsboost med midler fra 
restmidler i Frifond-støtteordningene. 

Dette er en økning i utdelte midler fra 2021. Da 
delte vi ut om lag 165 millioner kroner. Det er 
veldig gledelig, spesielt med tanke på at koro-
napandemien også påvirket starten på 2022. 
Det viser også at det er stor vilje og kreativitet 
i organisasjonene til å gjennomføre prosjekter, 
selv i vanskelige tider. 
 
I 2022 fortsatte vi arbeidet med å forenkle 
søknads- og rapportskjema, retningslinjer og 
andre rutiner i støtteordningene. Vi har også 
arbeidet videre med klarspråkprosjektet vårt, 
der vi blant annet har hatt praksisstudenter 
inne. De har hjulpet oss med å se på kommu-
nikasjonen vår. I tillegg har vi gått gjennom 
tekster på nettsidene og inne i søknadsporta-
len. Dette arbeidet kommer til å fortsette også 
i 2023. 
 

Foto Vidar Sæle, Norges
Døveforbunds Ungdom



Totalt alle støtte-
ordninger

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totalt disponibelt  kr 188 726 916  kr 207 261 633  kr 200 423 246  kr 183 215 576  kr 190 639 178  kr 185 993 095 
Totalt søkt  kr 205 850 463  kr 235 400 528  kr 237 073 341  kr 215 381 902  kr 199 552 966  kr 218 063 698 
Totalt utdelt  kr 166 699 474  kr 179 626 877  kr 178 387 422  kr 159 868 095  kr 165 477 974  kr 171 903 536



Forvaltning under korona

2022 har vært mindre preget av koronapan-
demien. Selv om de første månedene av året 
skapte stor usikkerhet for organisasjonene, har 
vi sett at de likevel søker midler til aktiviteter 
og prosjekter. Vi har også sett at flere har fått 
gjennomført prosjekter de egentlig skulle ha 
gjennomført i 2021, noe som er veldig positivt. 
Vi har fortsatt å veilede og gi råd og tips til de 
som skal gjennomføre aktiviteter lenge etter at 
de hadde planlagt, og har vært fleksible når det 
gjelder utsettelser av prosjekter. Flere har også 
ønsket å betale tilbake midler fordi de ser at de 
ikke har mulighet til å gjennomføre prosjekte-
ne. Disse midlene har gått tilbake til pottene til 
utdeling. 
 

Frifond organisasjon

LNU forvalter Frifond-ordningene på vegne av 
Kulturdepartementet. Midlene kommer fra over-
skuddet av Norsk Tipping.  

I Frifond organisasjon var samlet pott til utdeling 
120,2 millioner kroner i 2022, hvorav alt ble delt 
ut. Det er en nedgang på ca. 9 millioner kroner 
fra 2021, noe som i hovedsak kommer av at 
en organisasjon som tidligere fikk penger fra 
ordningen har gått ut og får direkte tilskudd fra 
Kulturdepartementet som er noe høyere enn det 
de fikk inne i ordningen.  

Til sammen 95 organisasjoner fikk tilskudd i 
2022, en oppgang fra 93 i 2021. Vi opplever 
at stadig flere organisasjoner viser interesse 
for ordningen, og spår oppgang i antall søkere 
også i 2023. Også i 2022 fikk organisasjonene 
velge hvilket grunnlagsår de skulle bruke i søk-
naden, og flere valgte å bruke tallene fra 2019, 
altså før koronapandemien.  
 

Frifond 
organisasjon

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totalt utdelt  kr 127 354 815  kr 126 882 824  kr 132 968 097  kr 126 859 173  kr 128 900 281  kr 120 289 591



Frifond barn og unge og Frifond teater
Frifond barn og unge og Frifond teater er retta mot ungdomsgrupper under 26 år som ønsker å 
skape frivillig aktivitet i lokalmiljøet, og utgjør sammen med Frifond musikk og Frifond organisa-
sjon, Frifond-ordningene.  
 

I 2022 delte Frifond barn og unge ut 15,8 millioner kroner, mot 15,1 millioner kroner i 2021. 

Frifond teater delte ut 4,1 millioner i 2022, mot 3,3 i 2021. 

Det er en økning i antall søknader og kroner tildelt. Etter to år preget av koronatiltak, som førte til 
færre søknader er det godt å se at antall søknader er nærmere et normalår.  

Likevel har Frifond barn og unge og Frifond teater vært rammet av koronapandemien også i år. 
Det har ført til en tydelig nedgang i tildelinger fra normalår, og i antall gjennomførte prosjekter. 
Særlig har det rammet søknader fra uformelle søkergrupper, som ikke har eget organisasjons-
nummer. Frifond teater sine søkere har også vært rammet, spesielt i første del av året, men kroner 
innvilget har likevel økt. 

Frifond barn 
og unge

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totalt 
disponibelt

 kr 28 617 142  kr 31 053 275  kr 33 876 508  kr 28 027 149  kr 28 594 471  kr 20 885 952 

Totalt søkt  kr 30 523 221  kr 34 118 010  kr 40 076 177  kr 30 220 499  kr 29 508 258  kr 31 386 067 
Totalt utdelt  kr 14 458 655  kr 15 631 565  kr 17 497 221  kr 13 244 168  kr 15 177 233  kr 15 800 000



Frifond organisasjonsboost

På vårparten 2022 fikk LNU godkjenning 
fra Kulturdepartementet om å bruke 14 
millioner kroner av restmidlene fra 2021 
på en ny støtteordning. Støtteordninga 
skulle være ubyråkratisk, og rette seg 
mot lokal- og regionlag i de organisa-
sjonene som hadde fått Frifond organi-
sasjon i 2021 og 2022. Støtteordninga 
åpna i mai 2022, og søknadene rant 
inn. Det var åpenbart et behov for en 
slik støtteordning, og høsten 2022 fikk vi 
innvilget bruk av fem ekstra millioner av 
restmidlene. Totalt har vi så langt delt ut 
over 15 millioner kroner, og resten deles 
ut i løpet av våren 2023.  

Frifond teater
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totalt dispo-
nibelt

 kr 8 909 753  kr 9 921 343  kr 10 845 
381 

 kr 11 555 
373 

 kr 14 487 
171 

 kr 9 913 832 

Totalt søkt  kr 9 112 441  kr 9 362 588  kr 9 286 441  kr 6 052 582  kr 4 791 504  kr 6 963 975 
Totalt utdelt  kr 5 896 412  kr 6 448 964  kr 6 737 526  kr 3 757 655  kr 3 479 752  kr 4 100 000 

Frifond organisasjonsboost
2022

Totalt disponibelt  kr 17 850 000 
Totalt søkt  kr 26 196 584 
Totalt utdelt  kr 15 000 000



Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta gir opp til 75 
000 kroner til prosjekter som bidrar til bredere 
deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og orga-
nisasjoner. Et viktig premiss er at barn og unge 
selv er med å utvikle og videreformidle nye 
metoder og aktiviteter for inkludering.  

LNU forvalter støtteordningen på vegne av Bar-
ne- og familiedepartementet.  

I 2022 delte LNU ut cirka 2,7 millioner kroner 
gjennom Mangfold- og inkluderingsstøtta. I 
2021 ble det til sammenligning delt ut cirka 2,5 
millioner kroner i støtteordningen. Det var i 2022 
en stor økning i antall søknader, og i 2023 ser vi 
foreløpig samme trend etter første søknadsrun-
de. 
 

Mangfold- og 
inkluderings-
støtta

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totalt 
disponibelt

 kr 2 583 225  kr 2 714 236  kr 2 405 342  kr 2 925 147  kr 2 500 000  kr 3 060 720 

Totalt søkt  kr 6 825 769  kr 5 558 110  kr 5 447 925  kr 5 864 020  kr 4 392 466  kr 7 700 000 
Totalt utdelt  kr 2 319 396  kr 2 645 700  kr 1 972 375  kr 2 742 829  kr 1 987 142  kr 2 752 000



Aktivitetsstøtta - Herreløs arv

Aktivitetsstøtta – Herreløs arv støtter prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter ret-
tet mot barn og unge. Spesielt med ordningen er at både nasjonale og regionale organisasjoner kan 
søke om inntil 400 000 kroner per prosjekt. Pengene kommer fra arv fra dødsbo der den avdøde 
ikke har arvinger og ikke har skrevet et testamente – såkalt herreløs arv. LNU forvalter støtteordnin-
gen på vegne av Kulturdepartementet.  

I Aktivitetsstøtta ble det delt ut 9 millioner kroner i kalenderåret 2022. Søknadene som kom inn før 
nyttår 2021, og som gjaldt prosjekter for 2022.  

Støtteordningen var i 2021 gjennom en større evalueringsprosess i samråd med Kulturdepartemen-
tet, hvor nye endringer gjelder fra og med 2022. De viktigste endringene er at vi har gått bort fra 
kravet om revisjonsattest, noe som sparer søkerne for tid og ekstraarbeid, samt forenklet søknads- 
og rapportskjema betraktelig. I tillegg har arbeidsmengden for tildelingsutvalget blitt betydelig lettet 
på, da kun tvilstilfeller tas dit. For at flere prosjekter skal kunne få støtte har vi også senket maks 
søknadsbeløp fra 400 000 kroner til 300 000 kroner. Tilbakemeldingene på forenklingsgrepene har 
så langt vært veldig

Aktivitetsstøtta
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totalt disponibelt  kr 17 765 000  kr 33 518 801  kr 15 267 470  kr 8 372 333  kr 10 658 712  kr 9 000 000 
Totalt søkt  kr 27 078 717  kr 53 394 496  kr 42 088 060  kr 36 758 949  kr 23 241 438  kr 18 191 663 
Totalt utdelt  kr 13 373 096  kr 25 395 224  kr 15 131 495  kr 8 372 333  kr 10 577 315  kr 9 000 000



Kulturstøtta 

Kulturstøtta gir opp til 300 000 kroner til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner, 
som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller 
flere av disse. LNU forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet.  

Også i Kulturstøtta har vi gått bort fra kravet om revisjonsattest, på lik linje som i Aktivitetsstøtta - 
Herreløs arv. Også dette forenklingsgrepet er blitt tatt godt imot. 

I Kulturstøtta ble det delt ut 4,1 millioner kroner i 2022, med bare nedgang på rundt 400 000 kro-
ner fra året før. Flere valgte å betale tilbake midlene fordi de ikke fikk gjennomført grunnet korona.

Kulturstøtta
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totalt disponibelt  kr 3 496 981  kr 3 171 154  kr 5 060 448  kr 5 476 401  kr 4 748 543  kr 4 193 000 
Totalt søkt  kr 4 955 500  kr 6 084 500  kr 7 206 641  kr 9 626 679  kr 7 679 019  kr 6 247 818 
Totalt utdelt  kr 3 297 100  kr 2 622 600  kr 4 080 708  kr 4 891 937  kr 4 650 019  kr 4 193 000



Bærekraftssøtta 

Bærekraftsstøtta er del av en femårig avtale 
med Norad inngått i 2021. Bærekraftsstøtta 
gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs 
bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklings-
spørsmål. Formålet er å øke kunnskapen og 
engasjementet rundt disse spørsmålene blant 
barn og unge.  

I 2022 ble det delt ut 786 732 kroner av totalt 
800 000 kroner i tilgjengelige midler (tilsagnet 
pluss restmidler).  

Bærekraftsstøtta
2021 2022

Totalt disponibelt  kr 750 000  kr 800 000 
Totalt søkt  kr 1 040 000  kr 1 088 000 
Totalt utdelt  kr 706 232  kr 768 945



Organisasjon og økonomi

Nøkkeltall: 

Sekretariatet

Gjennomsnittlig årsverk i LNUs sekretariat i 2022 var 17,3. LNU ønsker så langt det lar seg gjøre å 
ha ansatte i faste heltidsstillinger. Per 31.12.2022 var 0,8 årsverk i deltid og 3,8 årsverk midlertidig. 
De midlertidige årsverkene er begrunnet med vikariater i forbindelse med sykefravær, prosjektar-
beid av midlertidig karakter og generalsekretærs åremål. 

Sekretariatet ble ledet av generalsekretær Martine Tønnessen. LNU leier kontorlokale i Kolstadga-
ta 1 på Tøyen i Oslo. 

2020 2021 2022
Driftsinntekter 17 872 935 18 955 379 20 138 526
Driftsutgifter 17 690 225 19 226 250 20 309 099
Årsresultat 238 903 -270 871 -170 573
Egenkapital 7 644 917 7 374 046 7 203 473

Inntekter %
Nasjonal driftstilskudd 28 %
Internasjonalt driftstilskudd 13 %
Prosjekttilskudd 16 %
Adm. Tilskudd støtteordninger 31 %
Momskomp 6 %
Medlemskontingent 5 %
Annet 1 %

Kostnader %
Kommunikasjon 14 %
Forvaltning 32 %
Interessepolitikk 15 %
Kompetanse 14 %
administrasjon 25 %



Styringsstruktur 

LNU hadde 100 medlemsorganisasjoner ved utgangen av 2022. Av disse var 82 ordinære med-
lemmer, 5 etableringsmedlemmer og 13 observatørmedlemmer. 

Barne- og ungdomstinget (BUT), det årlige representantskapsmøtet til LNU, ble avholdt 16. april 
2021. 91 representanter fra 60 medlemsorganisasjoner deltok. 13 deltok fra etablerings- og obser-
vatørmedlemmene våre, fra 8 organisasjoner. I tillegg var LNUs tillitsvalgte og ansatte til stede, og 
vi hadde flere gjester som var fra organisasjoner som søkte medlemskap hos LNU, kandidater til 
styret og ungdomsdelegatkandidater.  

 

På BUT ble nytt arbeidsprogram vedtatt, samt tre resolusjoner: «Et virus skal ikke kunne ødelegge 
barne- og ungdomfrivilligheten», «Barn og unge skal ikke hetses og trues til taushet» og «Oppgjø-
ret om 22.juli må skje i hele den unge frivilligheten».  

 

Mellom representantskapsmøtene ledes LNU av styret på 12 personer valgt av og blant med-
lemsorganisasjonene. Styreleder og de to nestlederne utgjør arbeidsutvalget, som styret har 
delegert beslutningsmyndighet til i noen saker. Styret velger tildelingsutvalg for støtteordningene, 
arbeidsgrupper, ungdomsdelegater og andre tillitsvalgte i LNU som ikke er valgt av Barne- og ung-
domstinget.

Styreleder Margrete Bjørge Katanasho (Press) 
Nestleder Sandra Butoyi (Natur og ungdom) 
Nestleder Daniel Skjevik-Aasberg (Unge Høyre)  
Styremedlem Sofie Persdatter Sangnæs (Norges Bygdeung-

domslag) 
Styremedlem Anders Emil Kaldhol (Det Norske Misjonssel-

skaps Barne- og ungdomsorganisasjon) 
Styremedlem Hanna Flood (ANSA) 
Styremedlem Inger-Andrea Østby (Norge Musikkorps Forbund) 
Styremedlem Wictor Østvand Jensen (Organisasjon for norske 

fagskolestudenter) 
Styremedlem Mikal Valland Nordli (Frikirkens barn og unge) 
Styremedlem Gunnhild Skjold (Norsk målungdom) 
Varamedlem Jakob Øvensen Aanderaa (Elevorganisasjonen) 
Varamedlem Sindre Lysø (AUF) - trakk seg høsten 2022 


