
Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

Sak 1  Åpning og konstituering 

Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 

Innkalling til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene på e-post 20. januar 2023, i tråd 

med fristen i vedtektene, som sier at innkalling skal sendes ut senest 60 dager før møtet. 

Innstilling fra styret:   

Innkalling til representantskapsmøtet 2023 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:   

Sakslista for representantskapsmøtet 2023 blir godkjent.  

 

Sak 1.3 Godkjenning av fullmakter 

Kontrollkomiteen legger fram sin innstilling på representantskapsmøtet. 

 

Sak 1.4 Godkjenning av forretningsorden  

Innstilling ettersendes. Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å innstille i saken. 

 

Sak 1.5 Valg av ordstyrere 

Innstilling fra styret:   

Som ordstyrere blir følgende personer valgt: 

• Mina Vinje 

• Bjørn-Kristian Svendsrud     

 

Sak 1.6 Valg av protokollunderskrivere 

Innstilling ettersendes. Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å innstille i saken. 

 

Sak 1.7 Valg av referenter 

Innstilling fra styret:   
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Sekretariatet til LNU fungerer som referenter under møtet. 

 

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 

Innstilling ettersendes. Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å innstille i saken. 

 

Sak 1.10 Valg av redaksjonskomité for barne- og 

ungdomspolitiskprogram  

Innstilling ettersendes. Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å innstille i saken. 
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Sak 1.2 Saksliste, representantskapsmøtet i LNU 

2023 

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 protokollunderskrivere 

1.7. Valg av referenter  

1.8. Valg av tellekorps 

1.9. Valg av redaksjonskomité for resolusjoner 

1.10. Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram 

2. Årsmelding for 2022 

3. Regnskap for 2022 

4. Søknader om medlemskap i LNU 

4.1. Det frivillige Skyttervesen 

4.2. Dysleksi Norge 

4.3. Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom 

5. Endring av vedtektene 

6. Barne- og ungdomspolitisk program 2023-2025 

7. Budsjett 2024 

7.1.  Medlemskontingent for 2024 

7.2. Rammebudsjett for 2024 

7.3. Honorering av tillitsvalgte 

8. Resolusjoner 

9. Innkomne saker 

10. Valg 

10.1. Valg av styremedlemmer og vara 

10.2. Valg av kontrollkomité 

10.3. Valg av klageutvalg 

10.4. Valg av valgkomité 

10.5. Valg av revisor 

10.6. Valg av ungdomsdelegater på menneskerettigheter  
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Sak 1.4 Forretningsorden for 

representantskapsmøtet i LNU 2023 

 

 

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. 

2.4 Medlemmar som blir tatt opp som fullverdige medlemmar av LNU i løpet av 

representantskapsmøtet, får tale-, forslags-, og røysterett i det medlemskapet er vedtatt. 

 

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 18:00 dagen før 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. 

 



Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

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. 

5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde 

benkeforslag innan kl. 12:00 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 2022 

 

Vedlagt ligger LNUs årsmelding for 2022. 

 

Innstilling fra styret: 

Årsmelding for 2022 blir godkjent. 
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Sak 3  Regnskap 2022 

 

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.  
 

Anskaffede midler  
2.2 Offentlige tilskudd, prosjekt  
Lavere inntekter enn budsjettert på rundt 700 000 kr skyldes i hovedsak ubrukte prosjektmidler i de 
forskjellige prosjektene som er videreført til 2023 for enten å brukes på prosjektene neste år eller 
tilbakebetales til tilskuddsgiver. Prosjektene det gjelder er Trygg, Styrk, bærekraftsprosjektet og 
veiledning etter korona. Det gjenspeiles på kostnadssiden og har dermed ingen påvirkning på 
bunnlinja.  
 

2.3 Offentlige tilskudd, adm. støtteordninger  
Høyere inntekter enn budsjettert på rundt 775 000 kr skyldes i hovedsak at vi etter avtale med Kultur- 
og likestillingsdepartementet kan hente ut mer i administrasjonsbidrag for å dekke administrasjon av 
Frifond-ordningene, enn vi har kunnet gjort tidligere år. Dette reduserer LNUs egenandel av 
ordningene med tilsvarende og har en betydelig positiv innvirkning på bunnlinja.  
 
2.4 Andre tilskudd  
Lavere inntekter enn budsjettert på rundt 195 000 kr skyldes i hovedsak ubrukte prosjektmidler til 
prosjektet Frivillighetens år som er videreført til 2023 for å tilbakebetales til tilskuddsgiver. Det 
gjenspeiles på kostnadssiden og har dermed ingen påvirkning på bunnlinja.  
 
Forbrukte midler  
6 Kompetanse  
Det er brukt 90 000 kr mindre på Kurs, kompetanse og veiledning enn budsjettert. Det skyldes i 
hovedsak lavere lønns- og personalkostnader enn lagt til grunn i budsjettet.   
 
Det er til sammen brukt 695 000 kr mindre enn budsjettert på Trygg-, Styrk-, bærekraftsprosjektet og 
veiledning etter korona, på grunn av lavere kostnader enn planlagt eller planlagt overføring av midler 
til 2023. Det gjenspeiles på inntektssiden og har dermed ingen påvirkning på bunnlinja.  
 
7 Politikk  
Det er brukt 84 000 kr mer på Interessepolitikk og påvirkning enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak 
utgifter til medvirkningsprosesser som vi har fått dekket av prosjektmidler og som dermed ikke har 
noe nevneverdig påvirkning på bunnlinja.  
 
Det er brukt 50 000 kr mer på FN, Europa og Norden enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak høyere 
utgifter til ungdomsdelegatordningen enn budsjettert for.  
 
8 Forvaltning (adm. støtteordninger)  
Det er brukt 114 000 kr mindre på forvaltning av Frifond-ordningene enn budsjettert. Det skyldes 
blant annet av noe av arbeidet med Frifond organisasjonsboost er forskjøvet til starten av 2023.  
Det er brukt 58 000 kr mindre på forvaltning av Kulturstøtta enn budsjettert. Det skyldes at det har 
vært noe lavere lønns- og personalkostnader og fordelte felleskostnader (overhead) knyttet til 
ordningen enn lagt til grunn i budsjettet.  
 
Det er brukt 140 000 kr mer enn budsjettert på forvaltning av Mangfold- og inkluderingsstøtta. Det 
skyldes i hovedsak større søknadsmengde enn lagt til grunn og dermed økte lønns- og 
personalkostnader. LNU har derfor hatt en ikke-planlagt egenandel på forvaltning av ordningen i 
2022.  
 
Det er brukt 48 000 kr mindre enn budsjettert på forvaltning av Bærekraftsstøtta. Det skyldes i 
hovedsak at det er brukt noe mindre tid på forvalting av ordningen og dermed lavere lønns- og 
personalkostnader. LNU har en egenandel på forvaltning av ordningen, men denne har vært 
budsjettert for.  
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9 Kommunikasjon  
Det er brukt 183 000 kr mindre enn budsjettert på Frivillighetens år-prosjektet, på grunn av lavere 
kostnader enn planlagt for. Det gjenspeiles på inntektssiden og har dermed ingen påvirkning på 
bunnlinja.  
 
10 Administrasjon  
Det er brukt 275 000 kr mer enn budsjettert på Ikke fordelbare administrative kostnader. Det skyldes i 
hovedsak lønns- og personalkostnader og fordelte felleskostnader (overhead) som ikke har kunnet blitt 
plassert på andre arbeidsområder i regnskapet.  
 
Lønns- og personalkostnader  
Lønns- og personalkostander fordeles utover de forskjellige arbeidsområdene etter hvor mange 
årsverk som er brukt. Det vil gjerne oppstå noe differanse fra budsjetterte beløp når det skjer 
endringer på personal i løpet av året. I 2022 har LNUs pensjonskostnader vært betydelig høyere enn 
budsjettert som følge av endringer i pensjonslovgivningen som ikke var ihensyntatt i budsjettet.  
 
Fordelte felleskostnader  
Fordelte felleskostnader (overhead) er generelle kontorkostnader som fordeles utover de forskjellige 
arbeidsområdene etter hvor mange årsverk som er brukt. I 2022 har særlig regnskapskostnadene vært 
høyere enn budsjettert, men dette er dempet av innsparing på andre poster, for eksempel husleie.  

 
Årsresultat og disponering  
Årsregnskapet for 2022 viser et negativt årsresultat på -170 573 kr. Styret budsjetterte med et negativt 
årsresultat på -682 000 kr i revidert budsjett. Resultatet gir dermed et positivt avvik på 511 427 kr 
sammenlignet med budsjett. Hovedårsaken til det positive avviket er at vi etter avtale med Kultur- og 
likestillingsdepartementet fikk hente ut 725 000 kr mer i administrasjonsbidrag for å forvalte Frifond-
ordningene enn det som opprinnelig lå til grunn. Når det positive avviket er noe lavere enn dette, 
skyldes det overforbruk på andre poster.  
 
Styret har tatt stilling til hvordan årsresultatet skal disponeres. LNU har to fond som underskuddet 
kan fordeles mellom, i tillegg til den frie egenkapitalen og en egenkapitalplassering med formål å 
dekke årlige investeringskostnader til den nye søknadsportalen. Årsresultatet ble vedtatt disponert på 
følgende måte:  

Egenkapital  01.01.2022  
Disponering av 
årsresultat  

31.12.2022  

Reservefondet  5 901 460 kr  +144 811 kr  6 046 271 kr  

Kontorfondet  364 820 kr   -109 297 kr  255 523 kr  
Avsetning søknadsportal  669 709 kr  -206 087 kr  463 622 kr  
Fri egenkapital  438 057 kr   0 kr  438 057 kr  
Sum egenkapital  7 374 046 kr   -170 573 kr  7 203 473 kr  

  
Som man kan lese av tabellen medfører et årsresultat på -170 573 kr at reservefondet øker med 144 811 
kr. Det er fordi årets avskrivningskostnader for tidligere års investeringer i kontorlokalet og ny 
søknadsportal dekkes av hhv. 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 
driftsbudsjettet. Pr. årsregnskap 2022 er fire måneders drift av LNU utregnet til å utgjøre omtrent 6 
millioner kroner. Reservefondet er derfor på ønsket nivå ved utgangen av 2022.  
  

Innstilling fra kontrollkomiteen: 

Regnskapet for 2022 blir godkjent. 

  



Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

Sak 4  Søknader om medlemskap i LNU 

 

Fristen for å søke om medlemskap i LNU var i tråd med vedtektene fastsatt til 19. februar 
2023. 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. 

 

§ 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.  



Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

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 imot), 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  Det frivillige Skyttervesen 

Det frivillige Skyttervesen søker om observatørmedlemskap i LNU 

  

Om organisasjonen 

  

Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske 

skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for 

Forsvaret og samfunnet ellers.  

Det frivillige Skyttervesen (DFS) driver aktivt ungdoms- og rekrutteringsarbeid gjennom sine lokale 

organisasjonsledd, skytterlagene. Skytterlagene mottar tilskudd gjennom ordningen Frifond 

organisasjon. Av totalt ca. 135.000 medlemmer i DFS er ca. 22.000 under 26 år, der ca. 14.000 er 

tellende medlemmer. Skytterlagene driver aktivt barne- og ungdomsarbeid gjennom skyteskoler, 

våpenopplæring, øving, konkurranser og sosiale aktiviteter.  

DFS søker om observatørmedlemskap både med tanke på bedre involvering gjennom å kunne møte i 

representantskapet, og ønsker samtidig støtte opp under LNU sitt viktige arbeid. 

 

Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a I DFS sine vedtekter §2-1 står det: «På Skyttertinget møter Norges Skytterstyre og én 

representant for hvert samlag. (….) Det samlede antall representanter fra Norges 

Skytterstyre og samlagsrepresentantene utgjør således de stemmeberettigede på 

Skyttertinget. (…)  For å være valgbar må vedkommende ha fylt 15 år (jfr. § 6-2) og være 

medlem av et skytterlag i det samlag vedkommende skal møte som representant for.» 

I §6-2, andre ledd står det: For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et 

medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt 

medlemskontingent. 

Alle medlemmer fra 15 år har fulle demokratiske rettigheter i henhold til organisasjonen 

vedtekter (§2-1 og §6-2).  

DFS oppfyller dette kravet.  

§4b Organisasjonen har omtrent 135 000 medlemmer. Av disse er omtrent 28 000 under 30 år. 

DFS oppfyller ikke dette kravet.  

§4c DFS er en landsomfattende organisasjon. Organisasjonen er delt inn i 9 landkretser. Viken I 

Krets, Viken II Krets, Opplandskretsen, Sørlandskretsen, Hordakretsen, Fjordane Krets, 

Mørekretsen, Trøndelag Krets, Nord-Norge Krets. I disse kretsene har de til sammen 830 

skytterlag. 

 

Skytterlagene driver aktivt barne- og ungdomsarbeid gjennom: 

• Skyteskoler  

• Våpenopplæring 

• Øving  

• Konkurranser 

• Sosiale aktiviteter 

  

DFS oppfyller dette kravet.  
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§4d Skyttertinget er organisasjonens høyeste organ. Skyttertinget holdes annet hvert år. 

Skyttertinget velger tillitsvalgte til Norges Skytterstyre, som er hovedorganisasjonen sitt 

styre. Samt til sentrale utvalg og komiteer. 

  

DFS oppfyller dette kravet. 

§4e Grunnreglene (pratgraf 1-1 til og med 1-17) i DFS sine vedtekter kan endres av Skyttertinget, 

men må godkjennes av Forsvarsdepartementet/Stortinget.  

 

DFS er en selvstendig organisasjon, men de oppfyller ikke dette kravet da de ikke er 

organisatorisk uavhengig.  

§5a Organisasjonen har omtrent 28 000 medlemmer under 30 år.  

 

DFS oppfyller dette kravet.  

§5b DFS ble opprettet ved stortingsvedtak 30.juli 1892, med virkning fra 1.juli 1893.  

 

DFS oppfyller dette kravet.  

§5c DFS er en landsomfattende organisasjon med 830 skytterlag over hele landet. 

Organisasjonen er delt inn i 9 landkretser. Viken I Krets, Viken II Krets, Opplandskretsen, 

Sørlandskretsen, Hordakretsen, Fjordane Krets, Mørekretsen, Trøndelag Krets, Nord-Norge 

Krets.  

 

DFS 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.  

Det frivillige Skyttervesen oppfyller ikke kravene §4b og §4e, men de har et betydelig barne- og 

ungdomstilbud og oppfyller alle krav i §5. Det vil være verdifullt for LNU å samarbeide med DFS.  

DFS søker om observatørmedlemskap i LNU og vil plasseres i kategorien «Kultur, friluft og fritid».  

Innstilling fra styret: 

Det frivillige Skyttervesen innvilges observatørmedlemskap i LNU og plasseres i kategorien: 

Kultur, friluft og fritid.  
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 Sak 4.2  Dysleksi Norge 

Dysleksi Norge søker om observatørmedlemskap i LNU 

 

Om organisasjonen 

 

Dysleksi Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og 

skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker og deres pårørende.  

Organisasjonens formål er at de skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese- og 

skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner 

og informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner. 

Dysleksi Norge har organisert sitt ungdomsarbeid i Dysleksi Ungdom. Barne- og ungdomsarbeidet i 

organisasjonen består blant annet av språkskole og sommerleir, i tillegg til lokale aktiviteter. Dysleksi 

Ungdom er uavhengige av Dysleksi Norge i faglige og politiske spørsmål. Organisasjonens drift er 

underlagt Dysleksi Norge. Det er Dysleksi Norge som søker medlemskap i LNU, og de søker om 

observatørmedlemskap.  

Dysleksi Norge ønsker å være medlem av LNU for å kunne nyte godt av de medlemstilbud LNU gir til 

sine medlemmer, men også for å kunne være med og gi innspill på saker som er viktige for dem i 

demokratiske prosesser hos LNU. De har også et ønske om å utvikle organisasjonen videre og ser et 

medlemskap i LNU som en naturlig del av dette.  

 

 

Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer har fulle rettigheter i organisasjonen. 

Tillitsverv for medlemmer under 12 år krever foresattes samtykke. Dette følger av 

organisasjonens vedtekter §3.3.  

 

Dysleksi Norge oppfyller dette kravet.  

§4b Dysleksi Norge har 10 556 medlemmer, av disse er 4756 under 30 år.  

 

Dysleksi Norge oppfyller ikke dette kravet.  

§4c Dysleksi Norge har 37 lokallag.  

 

Eksempel på lokale aktiviteter er: 

• Kurs i f.eks. datahjelpemidler eller sosiale treff 

• Interessepolitikk på kommunenivå 

• Likepersonsarbeid (veilede og støtte medlemmer) 

Dysleksi Norge oppfyller dette kravet.  

§4d Landsstyret er Dysleksi Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene og velges av 

landsmøtet. 

Dysleksi Norge oppfyller dette kravet.  



Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

§4e Dysleksi Norge er en selvstendig organisasjon. De er politisk og organisatorisk uavhengig av 

andre organisasjoner.  

 

Dysleksi Norge oppfyller dette kravet.  

§5a Dysleksi Norge har 4756 medlemmer under 30 år.  

 

Dysleksi Norge oppfyller dette kravet.  

§5b Dysleksi Norge ble stiftet 4.mai 1976.  

 

Dysleksi Norge oppfyller dette kravet.  

§5c Dysleksi Norge har 37 lokallag. Lokallagene finnes i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, 

Innlandet, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Norland og Troms og 

Finnmark.  

Dysleksi Norge 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.  

Dysleksi Norge er ikke en ren barne- og ungdomsorganisasjon, og oppfyller ikke kravet om at mer enn 

halvparten av organisasjonens medlemmer må være under 30 år (§4b i LNUs vedtekter). 

Dysleksi Norge har et betydelig barne- og ungdomsarbeid med gode strukturer for 

ungdomsmedvirkning. Organisasjonen gjør viktig arbeid for barn og unge i sin medlemsmasse, og det 

vil være verdifullt for LNU å samarbeide med Dysleksi Norge.  

Dysleksi Norge søker om observatørmedlemskap i LNU og ønsker å plasseres i kategorien 

«Samfunnspolitisk».  

 

Innstilling fra styret: 

 

Dysleksi Norge innvilges observatørmedlemskap i LNU og plasseres i kategorien: 

Samfunnspolitisk.  
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Sak 4.3 Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom 

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom søker om ordinært medlemskap i LNU 

 

Om organisasjonen 

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber 
for å fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og 
internasjonalt. Kjernen i organisasjonens arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen 
kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt 
eller fare for stigma eller diskriminering. 
 
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom ble i 2020 etableringsmedlemmer hos LNU, i gruppen 
samfunnspolitiske organisasjoner. Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom søker nå ordinært 
medlemskap.  
 
Da SNU ble etableringsmedlemmer i 2020 oppfylte de ikke kravet om størrelse og utbredelse av 
organisasjonen. De hadde da 58 enkeltmedlemmer der 56 av dem var under 30 år, og de hadde ingen 
lokallag.  

Vurdering av organisasjonen etter §§4-5 i LNU sine vedtekter: 

§4a Ifølge § 3 i SNU sine vedtekter forutsetter fullverdig medlemskap at vedkommende har betalt 

årskontingenten og støtter formålet til organisasjonen. Det er mulig å ha et fullverdig 

medlemskap fra en fyller 13 til en fyller 30 år. 

 

SNU oppfyller dette kravet.  

§4b SNU har 409 medlemmer totalt der 347 av disse er under 30 år.  

 

SNU oppfyller dette kravet.  

§4c SNU har 5 lokallag. Disse er lokalisert i Trondheim, Rogaland, Ålesund, Vestfold og Telemark 

og Oslo. 

Eksempel på lokale aktiviteter er:  

• Markering av PRIDE 

• Sexpertquiz- en quiz med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.  

• Sosiale arrangement som for eksempel:  

o Pizzakveld  

o Spillekveld  

o Laging av valentines-kort  

SNU oppfyller dette kravet.  

§4d Sentralstyret er høyeste organ i SNU mellom landsmøtene. Sentralstyret er 

ansvarlig for daglig drift av SNU. Sentralstyret velges av Landsmøtet.  

 

SNU oppfyller dette kravet. 

§4e SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, den norske organisasjonen 

for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Forholdet mellom Sex og Politikk 

som moderorganisasjon og SNU har rot i felles formål og en formell 

samarbeidsavtale i Sex og Politikks vedtekter.  SNU er ifølge sine vedtekter politisk og 

organisatorisk uavhengig, og Sex og Politikk har ingen demokratiske rettigheter i SNU. 

  

SNU oppfyller dette kravet. 
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§5a SNU har 347 medlemmer under 30 år.  

 

SNU oppfyller dette kravet.  

§5b Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom ble stiftet 21.01.2015.  

 

SNU oppfyller dette kravet.  

§5c SNU har 5 lokallag. Disse er lokalisert i Trondheim, Rogaland, Ålesund, Vestfold og Telemark 

og Oslo. 

 

SNU oppfyller dette kravet.  

 

Vurdering 

Gjennomgang av organisasjonens vedtekter, økonomi, oppbygging og aktiviteter viser at 

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom har vokst betraktelig i løpet av sine 3 år som 

etableringsmedlemmer i LNU og tilfredsstiller i dag alle krav til medlemskap ifølge §§ 4 a-e og §§ 5a-c. 

 

SNU søker om å gå fra etableringsmedlemmer til ordinært medlemskap. De er allerede plassert i 

kategorien «Samfunnspolitiske» og ønsker å fortsette i denne kategorien. 

 

Innstilling fra styret: 

 

 Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom innvilges ordinært medlemskap i LNU, og fortsetter i 

kategorien: Samfunnspolitiske  
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Sak 5 Endring av vedtektene 

 

Vedtektene § 40 lyder:   

Disse vedtektene kan bare endres av representantskapet med 2/3 flertall, (blanke stemmer teller 

imot). Endringsforslag må sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte og 

sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før møtet.  

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene var derfor 19. februar.   

Styret sendte ni forslag til vedtektsendringer på høring til medlemmene 20. desember 2022 med 

svarfrist 19. februar 2023. Disse omhandlet: 

• Å legge til LNUs navn på nordsamisk, sørsamisk, kvensk og engelsk.  

• Retting av feil i paragraf-henvisning 

• Retting av språk  

• Spesifisering av hvilket tidspunkt representer valgt av representantskapet trer på, samt når 

vedtektsendringer trer i kraft.  

• Regler for supplering av styret.  

• Spesifisering av regler for bruk av e-postmøter.  

• Endring av hvor kontrollkomiteen og valgkomiteen legger frem sine rapporter.  

Det har ikke kommet inn andre forslag.  

Arbeidsgruppa for vedtektsendringer tok kontakt med følgende aktører for å finne samiske navn: 

Språkrådet, Sesam (Senter for samiske studier) og Målungdommen. Målungdommen var deretter i 

kontakt med Sámi Giellagáldu (sametingene i Norge, Finland og Sverige sitt felles fagorgan) som 

bistod i å utforme de samiske navnene, og som er bakgrunnen for forslaget.  

Arbeidsgruppen for vedtektsendringer har vært i kontakt med Kvensk Institutt angående kvensk navn 

for LNU. Kvensk Institutt skal behandle denne saken i kvensk språkting og oversende navn innen 

BUT. Navnet vil dermed bli presentert under BUT. 
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Forslag til vedtektsendringer  

  

 Forslag 1  

Endre § 1 fra:   

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 

frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNUs mål er at barn og unge 

skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt 

seg. Derfor arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål 

og for å fremme deres felles interesser. 

Til:  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 

frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonens navn er 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner på bokmål og Landsrådet for Noregs 

barne- og ungdomsorganisasjonar på nynorsk. Organisasjonens navn er Norgga mánáid- ja 

nuoraidorganisašuvnnaid riikaráđđi på nordsamisk. Organisasjonens navn er Vuona mánáj- ja 

nuorajorganisasjåvnåj rijkaráde på lulesamisk, og Nöörjen maana- jïh noereåårganisasjovni 

laanteraerie på sørsamisk.. Organisasjonens navn på kvensk er [ ]. Organisasjonens navn er The 

Norwegian Children and Youth Council på engelsk. LNUs mål er at barn og unge skal kunne 

engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg. Derfor 

arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å 

fremme deres felles interesser. 

 

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.   

  

Forslag 2  

Endre § 11 fra:   

Tidspunkt og sted for ekstraordinært representantskapsmøte fastsettes av styret og skal finne sted 

senest 5 uker etter krav ifølge § 11 er fremsatt. 

Til:  

Tidspunkt og sted for ekstraordinært representantskapsmøte fastsettes av styret og skal finne sted 

senest 5 uker etter krav ifølge § 14 er fremsatt. 

 

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.   

 

Forslag 3  

Endre ordet «tilstede» til «til stede» § 19 og § 29.   
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Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.   
 

Forslag 4  

Endre § 21 fra  

Tiltredelsestidspunkt for alle tillitsverv valgt av representantskapsmøtet er 7. juni. 

Til  

Tillitsvalgte som velges av representantskapet tiltrer 7. juni eller på det tidspunkt 

representantskapet eller styret bestemmer. 

 

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.  

 

Forslag 5  

Nytt tredje ledd i § 25:   

Dersom seks eller flere av styrets medlemmer eller varamedlemmer fratrer mellom 

representantskapsmøtene kalles det inn til ekstraordinært representantskapsmøte for å supplere 

styret i tråd med § 14.  

 

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas.  

  

 Forslag 6 

Endre § 29 fra  

Styret og arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 Til  

Styret og arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Møter i styret og arbeidsutvalget kan avholdes som fjernmøter eller e-postmøter. 

  

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas. 

 

Forslag 7 

Endre § 30 fra  

Protokoller og referater fra arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen legges fram for 

styret. 

 Til  
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Protokoller og referater fra arbeidsutvalget legges frem for styret. 

  

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas. 

 

Forslag 8 

Endre § 41 fra  

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter representantskapsmøtets slutt. 

 Til  

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter representantskapsmøtets slutt, eller fra det 

tidspunktet representantskapet bestemmer. 

  

Innstilling fra styret:  

Forslaget vedtas. 
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Sak 6 Barne- og ungdomspolitisk program  

 

Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) behandles av Barne- og ungdomstinget i oddetallsår. 

Programmet beskriver LNUs politiske standpunkter.   

Forslaget til Barne- og ungdomspolitisk program 2023-2025 har blitt utarbeidet av styret, etter en 

høringsrunde med medlemsorganisasjonene. Det store flertallet av respondentene i høringsrunden var 

positive til forslaget. Styret takker alle som har svart på høringen, og mener det foreslåtte programmet 

vil ruste LNU som interessepolitisk representant for barne- og ungdomsfrivilligheten.  

Forslaget styret innstiller på har tre kapitler, et om barne- og ungdomsfrivilligheten, et om demokrati 

og medvirkning og et om FNs bærekraftsmål. Forslaget utdyper politikk knyttet til LNUs kjernefelt. 

Slik kan programmet fungere som et slags oppslagsverk, der en kan sette seg inn i, for eksempel 

frivillighetspolitikk i videre forstand. 

I kapittelet som omhandler Barne- og ungdomsfrivillighet er det inkludert ny tekst om at 

myndighetene har et ansvar for å legge til rette for at barn og unge får delta i barne- og 

ungdomsorganisasjonene, gjennom for eksempel å styrke ordningen med borgerstyrt personlig 

assistent (BPA). Dette er fordi LNU har fått tilbakemeldinger om at for få BPA-timer kan fungere som 

et hinder mot deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjoner. 

I det andre kapittelet, om demokrati og medvirkning, foreslås det å opprette et eget punkt om hets og 

hatefulle ytringer mot unge. Dette er lagt inn for å reflektere at dette er et punkt LNU planlegger å 

jobbe mer med i perioden som kommer.  

I det siste kapitelet, om FNs bærekraftsmål, har det blitt lagt til et nytt punkt om at det må legges til 

rette for at barne- og ungdomsorganisasjonene kan ta bærekraftige valg. Punktet er tatt inn for å 

reflektere at mange slike organisasjoner ønsker å ta bærekraftige og miljøvennlige valg, men hindres i 

dette på grunn av pris. Det har også blitt lagt til tekst om at ungdomsdelegatprogrammet til FN må 

styrkes. 

Vedlegg (1): 

Forslag til barne- og ungdomspolitisk program 2023-2025. 

Styrets innstilling: 

Forslaget til barne- og ungdomspolitisk program 2023-2025 vedtas. 
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Innledning 

LNUs mål er at barn og unge skal ha innflytelse på samfunnet rundt seg ved å engasjere seg i frivillige 

og demokratiske fellesskap. Derfor arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne 

realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser.  

LNUs politikk bygger på frivillighet, demokrati og mangfold. FNs konvensjon om 

menneskerettigheter, barns rettigheter og bærekraftmål ligger til grunn. 

Den demokratiske og medlemsbaserte barne- og ungdomsfrivilligheten er verdifull på flere måter. På 

individnivå, gir den barn og unge et viktig frirom, der de får engasjere seg i det de brenner for på sine 

egne premisser, oppleve mestring og glede, og får mulighet til å bygge kompetanse og nye relasjoner.  

På et samfunnsplan er barne- og ungdomsorganisasjonene demokratiske bærebjelker. At barn og unge 

organiserer seg, styrker demokratiet vårt. Gjennom deltakelsen lærer unge at stemmene deres betyr 

noe og at alle er like mye verdt, samtidig som den gir barn og unge et talerør i sakene de bryr seg om.  

Derfor mener LNU at det aktivt må legges til rette for at barn og unge kan engasjere seg i barne- og 

ungdomsorganisasjonene, og at unge skal kunne delta i samfunnet sammen med andre grupper, som 

likeverdige.  

Alle barn og unge skal bli inkludert og ha mulighet til å delta i barne- og ungdomsfrivilligheten, slik at 

deres rett til deltakelse og medvirkning sikres – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, politisk tilhørighet, sosioøkonomiske forhold eller religiøs 

overbevisning. 
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Kapittel 1: Barne- og ungdomsfrivilligheten 

Barn og unge skal ha reell mulighet til å skape aktivitet og endring i eget samfunn. I den unge 

frivilligheten kommer barn og unge sammen, for å skape noe de tror på. Dårlige rammevilkår og 

byråkratiske ordninger må ikke være til hinder for dette.  

 

I en tid preget av pandemi, krig og kriser, må det jobbes aktivt for at barne- og 

ungdomsorganisasjonene skjermes fra de negative utviklingene. Barn og unge må få samles om sakene 

de brenner for, også i krisetid. Koronapandemien har truffet den unge frivilligheten hardt. Det er viktig 

at konsekvensene av pandemien ikke blir varige, og at barne- og ungdomsorganisasjonene får støtte til 

å fortsette å engasjere barn og unge. 

 

Den unge frivilligheten må anerkjennes 

I barne- og ungdomsfrivilligheten skapes aktiviteter og møteplasser av, med og for barn og unge, på 

barn og unges egne premisser. Denne kritiske infrastrukturen må anerkjennes.  

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner skaper varige verdier for samfunnene de jobber i. 

Samfunnsnytten til organisasjonene må anerkjennes, men ikke reduseres til en poengsum i tildelingen 

i ulike støtteordninger. Organisasjonenes merverdi og samfunnsoppdrag kan ikke objektivt tallfestes 

og rangeres. 

Frivilligheten drives ikke frem fordi staten skaper eller støtter frivillige aktiviteter, men fordi 

demokratiske medlemsbaserte organisasjoner bygger tillit, kompetanse og mestring. Frivilligheten 

skaper den største merverdien for samfunnet når den er fri og idealistisk, med staten som en viktig 

medspiller, bidragsyter og sparringspartner.  

Barne- og ungdomsorganisasjonene må ha gode og forutsigbare rammevilkår, slik at de kan tilby 

medlemmene sine gode aktiviteter og oppfylle formålene sine. Finansieringen av organisasjonene må 

følge medlems- og aktivitetsutviklingen. Det er regjeringen og Stortingets oppgave å sikre tilstrekkelig 

og forutsigbar finansiering. 

 

Frie midler styrken den unge frivilligheten 

Barne- og ungdomsorganisasjonene er blant de mest effektive mottakerne av offentlig støtte: Med få 

ansatte og mange ivrige frivillige blir kronene organisasjonene mottar omgjort til timevis med 

aktiviteter for og med barn og unge.  

Den enkleste og mest treffsikre måten å styrke den unge frivilligheten på, er å øke ordninger som gir 

organisasjonene frie midler, slik som nasjonal og internasjonal grunnstøtte, Frifond, 

momskompensasjon og voksenopplæringsmidler. Prosjektfinansiering kan aldri erstatte frie midler, 

men må komme i tillegg. 

 

Lokaler må være tilgjengelig for barne- og ungdomsorganisasjoner over hele landet 

Barne- og ungdomsorganisasjonene bruker mye tid og ressurser på å finne lokaler til aktivitetene sine. 

Det offentlige må sørge for at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan låne egnede og 

universelt utformede offentlige lokaler på en ubyråkratisk og enkel måte. Kommunenes regler for utlån 

av skolebygg må bli likere, og barne- og ungdomsfrivilligheten må kunne låne slike lokaler gratis. LNU 

oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å følge nasjonale retningslinjer for utleie av lokaler. Når 

myndighetene bygger og rehabiliterer bygg som også kan brukes av frivilligheten, må de ta hensyn til 

den lokale frivillighetens behov i planleggingen.  

 

Forenkling og mindre byråkrati i den unge frivilligheten 

Barne- og ungdomsorganisasjonene har ofte unge tillitsvalgte med korte valgperioder, stor utskifting 

og få administrative ressurser. Derfor er byråkratiske ordninger veldig belastende og stjeler tid og 

ressurser fra aktivitet. Det er viktig at organisasjonene får være skoler i demokrati og ikke bli skoler i 

byråkrati.  

Forenkling skal være for de frivillige, ikke for myndighetene. Forenklingstiltakene i frivilligheten må 

starte med barne- og ungdomsorganisasjonene. Organisasjonene er eksperter på egen hverdag, hvilke 
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tiltak som forenkler og hva som skaper merarbeid. Derfor er det avgjørende at organisasjonene er 

representert i fordelingsutvalg for offentlige støtteordninger, og at forenklingstiltak utvikles i tett 

samarbeid med frivilligheten. 

Alle offentlige etater må følge veilederen for forenkling av tilskuddsordninger og bruke felles 

definisjoner på sentrale begreper som medlem og lokallag. Dette er for å sikre at det blir enkelt for 

organisasjonene å dokumentere, søke og rapportere. Det må innføres flerårige avtaler i flere 

støtteordninger og tildelinger av penger. Det er positivt at offentlige tilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjonene forvaltes gjennom aktører som LNU, som kjenner brukernes behov på en 

helt unik måte. 

 

Momskompensasjonen må rettighetsfestes 

Momskompensasjonsordningen har vært et viktig løft for norsk frivillighet. Samtidig er ordningen 

fortsatt uforutsigbar, fordi organisasjonene ikke kan vite hvor mye de vil bli kompensert når de setter 

opp sine budsjetter. Frivillige organisasjoner må få full momskompensasjon, og ordningen må 

regelstyres.  

 

For å sikre likere vilkår mellom idrettsorganisasjoner og andre kulturorganisasjoner bør det opprettes 

en egen momskompensasjonsordning for bygging og utbedring av organisasjonseide forsamlingshus, 

ungdomshus og lagshus. 

 

Frivillighetspolitikk må utvikles i samarbeid med frivilligheten 

Det offentlige må ha et åpent, forutsigbart, tilgjengelig og tillitsfullt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetspolitikken må utvikles i samarbeid med frivilligheten. Kulturdepartementets rolle i 

koordineringen av frivillighetspolitikken må styrkes, og departementet bør få det samlede ansvaret for 

barne- og ungdomsfrivilligheten. Det offentliges kontakt med frivillig sektor på alle nivåer må 

samordnes bedre. Administrative grenser må ikke være til hinder for barne- og 

ungdomsorganisasjonenes mulighet til å gjennomføre sin primæraktivitet. 

 

Organisasjonsfriheten må styrkes 

Organisasjonsfriheten er et grunnprinsipp. LNU vil jobbe mot all svekkelse av organisasjonsfriheten 

og styrke den der det er mulig. 

I Norge har man organisasjonsfrihet fra fylte 15 år. For at det skal være reelt i praksis, må også 15-

åringer kunne åpne bankkonti på vegne av organisasjonen sin. 

For å sikre at organisasjonsfriheten vernes, må frivilligheten involveres tett i alle lovendringer som 

gjelder organisasjoner. 

 

Spillpolitikken må være ansvarlig og strengt regulert 

Store deler av barne- og ungdomsfrivillighetens inntekter kommer gjennom tippenøkkelen og 

overskuddet fra Norsk Tipping. Det er viktig for den unge frivilligheten hvordan spillinntektene tjenes 

inn. Spillpolitikken må være ansvarlig og strengt regulert på grunn av de mange problemstillingene 

knyttet til pengespill. Spillmonopolet må derfor opprettholdes. Politiske myndigheter må ta grep for å 

sikre at endringer i spillmarkedet ikke går ut over inntektene til organisasjonene og at disse inntektene 

inflasjonsjusteres, og andelen av tippemidlene som går til kulturformål bør forskriftsfestes.  

 

Forenklet og tilgjengelig digitalisering av barne- og ungdomsfrivilligheten  

Barn og unge engasjerer seg i frivillige organisasjoner for å utforske, få nye venner, dyrke interessene 

sine og påvirke samfunnet rundt seg. Frivillighetspolitikken må legge til rette for at organisasjonene 

kan bruke mest mulig tid på aktivitet, og minst mulig tid på administrasjon. Frivillighetsregisteret må 

bli et samhandlingsverktøy mellom organisasjonene og myndighetene, og brukes til forenkling av 

støtteordninger. Søknader om offentlig støtte, og påfølgende rapporteringsprosesser, bør skje gjennom 

en felles søknadsportal, der data kan gjenbrukes, slik at organisasjonene slipper å oppgi dette flere 

ganger.   
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Offentlige tjenester som ID-porten og Folkeregisteret må bli gjort gratis tilgjengelig for frivillige 

organisasjoner slik at man kostnadsfritt kan få sikret at sine medlemsdata er korrekte, uten at dette 

går ut over personvern. 

 

Trygghet i den unge frivilligheten 

Barne- og ungdomsorganisasjonene skal være så trygge møteplasser som mulig. Det bør derfor sikres 

fast finansiering av LNUs Trygg-arbeid. Fordi det er mange gråsoner i arbeidet med å skape trygge 

organisasjoner, som blant annet en utydelig voldtektsdefinisjon, mener LNU det bør etableres en 

samtykkelov i Norge, etter modell fra Sverige. 

I barneorganisasjoner er det viktig å forebygge seksuell overskridende adferd fra barn og voksne. LNU 

er skeptiske til at politiattest alene brukes som virkemiddel for å sikre trygge organisasjoner, fordi 

attesten bare avslører de som har blitt domfelt. LNU er derfor kritiske til at eksisterende bestemmelser 

som i dag gir adgang til å innhente politiattest (kan-bestemmelse), endres slik at det blir en plikt til å 

innhente en slik attest (skal-bestemmelse). Samtidig mener LNU at organisasjoner som bruker 

politiattester bør kunne kreve å få fornyet disse minimum hvert tredje år.  

 

Alle må få delta i barne- og ungdomsorganisasjonene 

Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet på jevnlig 

basis, uavhengig av hvor de bor, familieøkonomi eller hvem de er.  

Det finnes flere barrierer til deltakelse i fritidsaktiviteter, som for eksempel sosioøkonomisk bakgrunn, 

tilgjengelighet og språk. Myndighetene må støtte barne- og ungdomsorganisasjonene i å bryte ned 

disse barrierene.   

Staten har et ansvar for å sikre at alle barn og unge, uavhengig av funksjonsevne, har mulighet til å 

delta i den unge frivilligheten. Unge med funksjonsnedsettelser må få innvilget Borgerstyrt Personlig 

Assistent (BPA) til deltakelse i fritidsaktiviteter og få nødvendige aktivitetshjelpemidler. Det må 

etableres støtteordninger for barne- og ungdomsorganisasjonene som har utgifter knyttet til 

tilretteleggelse for unge med nedsatt funksjonsevne. 

 

Barn og unge må ha innflytelse over egne fritidsaktiviteter 

Det er av stor verdi at barn og unge får medvirke i og bestemme over fritidsaktivitetene sine. Den unge 

frivilligheten må derfor ikke utkonkurreres av kommersielle eller kommunale aktører.  

Det finnes ikke én type barn eller én type ungdom. Mangfold i barne- og ungdomsfrivilligheten sikrer 

mangfold i senere frivillig innsats og demokratisk deltagelse.  
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Kapittel 2: Demokrati og medvirkning 

Demokratiet vårt blir sterkere når flere får ta del i det, og samfunnet bedre når barn og unge har reell 

mulighet til meningsfull medvirkning. Barn og unges perspektiver, meninger og engasjement må løftes 

opp og behandles med respekt.  

Unge er underrepresentert i politiske organer, både i verden og i Norge. For unge som velger å ytre seg 

offentlig, er risikoen for hets og hatefulle ytringer høy. En undersøkelse fra 2021 finner at omtrent 20% 

av unge som har ytret seg på nett, har fått negative tilbakemeldinger på dem som person, og ikke sak. 

 

I følge Freedom House var 2021 det 10. året med demokratisk tilbakegang i verden. Barne- og 

ungdomsorganisasjonene er demokratiske bærebjelker. Dette må anerkjennes, slik at barn og unge 

kan oppleve reell og meningsfull medvirkning.  

  

Barn og unge må sikres reell og meningsfull medvirkning 

Barn og unge må bli hørt i formelle og uformelle beslutningsprosesser. For å oppnå reell og 

meningsfull medvirkning av barn og unge må fem prinsipper være oppfylt: 

1. Selvstendighet: Barn og ungdom må selv få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Barn 

og ungdom har rett til å bli hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, og i 

beslutningsprosesser som angår tema der barn og ungdom er engasjert. Prosesser der unge er 

med på like premisser som voksne gir reell innflytelse. 

2. Representasjon: Barn og ungdom må selv få velge sine egne representanter, og disse 

representantene må stå til ansvar overfor andre unge, slik som i den demokratiske barne- og 

ungdomsfrivilligheten. 

3. Kompetanse: Barn og ungdom må anerkjennes som en faglig ressurs med nødvendig 

ekspertise som andre ikke kan erstatte. 

4. Informasjon: Medvirkningsorganer for unge må ha tilgang på all relevant informasjon slik at 

de kan sette seg inn i alle saker som angår barn og ungdom. 

5. Kontinuitet: Barn og ungdom må kunne medvirke i alle ledd av den politiske prosessen. 

Enkeltstående arrangementer og prosesser som ikke har en forankring noe sted gir ikke 

medvirkning. 

Fordi barne- og ungdomsorganisasjonene sikrer selvstendighet, representasjon, kompetanse, 

informasjon og kontinuitet, bør vokseninitierte medvirkningsprosesser utvikles og gjennomføres i 

samarbeid med organisasjonene.  

 

Barn og unge må bli representert 

De folkevalgte organene skal speile befolkningen, men ungdom er i dag gjennomgående 

underrepresentert. I Norge er rundt 10 prosent av representantene på Stortinget under 30 år. Partiene 

må ikke bare nominere unge kandidater, men også sette unge kandidater høyt oppe på listene. For å 

sikre ung representasjon i folkevalgte organer, mener LNU at de politiske partiene må vurdere å 

innføre alderskvotering på listene sine. 

LNU mener at demokratiet må utvides og derfor må stemmerettsalderen senkes til 16 år ved alle valg. 

Aldersgrensen for valgbarhet til folkevalgte verv bør holdes lik som stemmerettsalderen, og derfor 

senkes til 16 år.  

Myndighetene må målrettet satse på informasjon om valg og demokrati i forkant av valgene for å 

synliggjøre folkestyret vårt og viktigheten av å delta. 

Ungdom er også systematisk underrepresentert i offentlige styrer, råd og utvalg. Myndighetene har et 

ansvar for å sørge for proporsjonal representasjon av unge i slike organer og bør samarbeide med 

barne- og ungdomsorganisasjonene for å finne unge representanter. 

 

Barn og unge skal ikke hetses til taushet 

Barn og unge skal kunne delta i samfunnsdebatten uten å bekymre seg for hets og hatefulle ytringer. 
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Sosiale medier gir unge flere ytringsarenaer, men samtidig er netthets et alvorlig problem, som kan 

bidra til at unge skremmes fra å delta i det offentlige ordskiftet.   

LNU mener at myndighetene har et særlig ansvar for å realisere barn og unges rett til vern fra hets og 

hatefulle ytringer. Derfor må politiets meldetjeneste for hatefulle ytringer på nett styrkes, og den 

nasjonale registeringen av anmeldelser av hatkriminalitet og hatefulle ytringer forbedres, forenkles og 

systematiseres. Også mediehusene har et ekstra ansvar ovenfor unge debattanter. 

 

Medvirkningsorganer i kommunene 

Alle kommuner er lovpålagt å ha et eget medvirkningsorgan for ungdom, som ungdomsråd eller 

ungdommens kommunestyre. Det er viktig at disse organene ikke blir symbolske, men fungerer som 

reelle medvirkningsorganer. Derfor mener LNU at medvirkningsorgan for ungdom må innfri 

minstekrav til selvstendighet, representasjon, kompetanse, informasjon og kontinuitet. Organene må 

ha forslagsrett i folkevalgte organer og tilstrekkelige ressurser til å mobilisere andre unge i kommunen.  

 

Offentlig forvaltning må være tilgjengelig for unge 

Høringsbrev og annen informasjon fra offentlig forvaltning må være forståelig og tilgjengelig for 

ungdom uten at det kreves ekstra kompetanse i offentlig politikk og administrasjon. 

Det kan ofte virke uklart om det politiske ansvaret for en sak ligger på kommunalt, regionalt eller 

statlig nivå. Det gjør det vanskeligere å påvirke prosessen. Offentlig forvaltning bør derfor sørge for at 

innspill adresseres til riktig instans, heller enn å sende innspill tilbake igjen til innbyggeren. 

 

Barn og unge må slippes til i den offentlige samtalen 

En forutsetning for et levende demokrati er at alle kan delta i det offentlige ordskiftet. Barn og unge er 

en selvsagt del av den offentlige samtalen og må få slippe til i debatten på linje med andre grupper. 

Egne debattfora for unge er et positivt tilskudd til mediemangfoldet, men kan ikke erstatte unges 

deltakelse i den brede offentlige debatten. 

 

De unges valgdeltakelse må økes 

Unge deltar sjeldnere i valg enn andre grupper. Dette gjelder særlig andre- og tredjegangsvelgere. LNU 

mener at samfunnet har et felles ansvar for å øke valgdeltakelsen blant de unge, og at det må finnes 

støtteordninger som lar barne- og ungdomsorganisasjonene engasjere unge i forbindelse med valg. 

Beslutningstakere og medier må tilstrebe å engasjere unge velgere og fokusere på saker som angår 

dem.  

 

Barnekonvensjonen 

Barnekonvensjonen er skrevet som et helhetlig menneskerettslig dokument, og burde under ingen 

omstendigheter deles opp. Nasjoner som ratifiserer Barnekonvensjonen, må forplikte seg til å 

implementere innholdet på tvers av alle sektorer og forvaltningsnivåer. Norge må innføre individuell 

klagerett til Barnekonvensjonen, og ta initiativ til en tilleggsprotokoll om kollektiv klagerett. 

Trosfrihet 

Barns rett til å, på selvstendig grunnlag, utforme egne meninger og tro må styrkes. Det inkluderer 

barns mulighet til å melde seg selv aktivt ut og inn av trossamfunn og organisasjoner. 

LNU mener at organisasjonenes egenart må beskyttes. Derfor må medlemmene i en organisasjon 

kunne vedta et verdigrunnlag som organisasjonen jobber etter. 

Ytringsfrihet og desinformasjon  

Både politikere, medier og de sosiale mediene har et ufravikelig ansvar for å imøtegå desinformasjon 

uten at det skal gå på kompromiss med ytringsfriheten. Det må jobbes for en debattkultur som gir 

plass til meningsutvekslinger uten hatefulle ytringer og trusler, men dette må sikres med respekt for 

ytringsfrihet og andre demokratiske rettigheter. Falske nyheter er med på å undergrave den felles 

demokratiske samtalen og LNU støtter initiativ som hindrer utbredelse av desinformasjon. 

 

Demokratiopplæringen må styrkes 
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Demokratiopplæringen må styrkes. Skolevalg må gjennomføres på lik måte i hele landet og frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjoner må gis tilgang til skolen.  

Deltakelse i politisk og organisatorisk arbeid skal regnes som gyldig fravær på alle 

utdanningsinstitusjoner, både på lokalt og nasjonalt nivå. Gyldig fravær skal altså ikke begrenses til å 

gjelde kun partipolitisk aktivitet, men også omfatte aktiviteter i alle typer demokratiske 

organisasjoner. I dag har elever mulighet til å få fjernet opptil 10 dager politisk- og organisatorisk 

fravær fra vitnemålet. LNU mener at denne grensen bør økes. 

Fraværsgrensen skal ikke være til hinder for deltakelse i demokratiet, uavhengig av om eleven har 

tillitsverv eller ikke. Årsaken til fravær skal synes på vitnemålet. 

Elev- og studentdemokratiet er essensielle demokratiske institusjoner i Norge, som sikrer at elever og 

studenter har mulighet til å påvirke egen skolehverdag. Student- og elevdemokratiet må derfor styrkes 

og videreutvikles.  

Barn og unge må bli involvert i rettslige prosesser  

Rettslige prosesser som angår barn og unge må foregå på en måte som gjør det forståelig for dem det 

gjelder, uten at det kreves inngående juridisk kompetanse.  

LNU mener at all lovgivning skal ha forankring i demokratiske prosesser der barne- og 

ungdomsfrivilligheten og resten av sivilsamfunnet er inkludert. Interesseorganisasjoner skal kunne 

klage på vegne av enkeltindivider. 
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Kapittel 3: FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er hele verdens dugnad for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal de 17 målene 

være nådd. Da må hele verdenssamfunnet være med: fra de store til de små. 

I barne- og ungdomsorganisasjonene utvikler unge ekspertise og engasjement som er avgjørende for at 

verden skal oppnå bærekraftig utvikling. Det er de som er unge i dag som skal leve lengst med 

konsekvensene av beslutningene som fattes i dag. Barne- og ungdomsorganisasjonene må derfor gis 

plass og støtte til å kunne delta aktivt i bærekraftsarbeid. 

 

Barne- og ungdomsorganisasjonene må støttes i bærekraftsarbeidet sitt 

Hver eneste dag bidrar barne- og ungdomsfrivilligheten til de 17 bærekraftsmålene. Både direkte og 

indirekte jobber organisasjonene med målene, og for å kunne engasjere enda flere unge i 

bærekraftsarbeid. Staten må ta sitt ansvar, og støtte organisasjoner som jobber for og med 

bærekraftsmålene. 

 

Det må legges til rette for at organisasjonene kan ta bærekraftige valg 

Barne- og ungdomsorganisasjonene skaper aktivitet og engasjement med knappe midler. Det må 

legges til rette for at organisasjonene kan drives bærekraftig, også med begrensede ressurser. Her 

spiller myndighetene en viktig rolle i å sikre at bærekraftige alternativer ikke blir mer kostbare enn 

andre alternativer.  

 

Ungdomsdelegatprogrammet må styrkes 

For å oppnå bærekraftig utvikling, må rettighetene til barn og unge ivaretas, og unge må sikres 

eierskap til bærekraftsagendaen. Unge må ha mulighet til å delta i internasjonale politiske prosesser. 

Ungdomsdelegatordningen må styrkes og standardiseres. Ordningen må sikres tilstrekkelig 

finansiering, og reell og meningsfull medvirkning må ligge til grunn. 
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Sak 7 Budsjett 2024 

 

Styret innstiller til BUT på medlemskontingenten for 2024, honorar for tillitsvalgte i 2024 og 

rammebudsjett for 2024. 

Representantskapet blir bedt om å fastsette medlemskontingenten og honorar for tillitsvalgte før 

rammebudsjettet blir vedtatt. 

 

Sak 7.1  Medlemskontingent for 2024 

Medlemskontingenten i LNU var uendret i perioden 2008-2015. I 2016 ble kontingenten hevet og har 

vært uendret siden det. Styret mener kontingentsatsen bør heves noe fra og med 2024. Forslaget til 

nye kontingentsatser har vært på høring blant medlemsorganisasjonene og flertallet av respondentene 

var positive til forslaget. 

Styret ønsker å holde fast ved prinsippene for utregningen av kontingent, men anbefaler at 

grunnbeløpene blir endret: 

• Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap økes fra 8 000 kr til 10 000 kr 

• Tillegget per medlem under 26 år økes fra 0,80 kr til 1 kr 

• Øvre grense for medlemskontingent økes fra 20 000 kr til 25 000 kr 

• Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap økes fra 10 000 

kr til 12 500 kr 

• Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap økes fra 200 kr til 500 kr 

• Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus økes fra 7 500 kr til 9 500 kreg 

I høringen ble organisasjonene også spurt om de ønsket en årlig økning i medlemskontingenten, 

fremfor en større økning hvert 8. år. Svarene fra organisasjonene var delt, og styret vil derfor gjerne 

høre fra medlemmene hva de ønsker for fremtidig behandling av saken.  

 

Forslag til vedtak:  

Kontingentsatsene for 2024 blir som følger: 

1. Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir 10 000 kr per 

organisasjon, pluss et tillegg på 1 kr per medlem under 26 år. Den samlede 

kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Øvre grense per 

organisasjon blir 25 000 kr. 

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 2024. 

3. Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap blir 12 

500 kr per organisasjon. 

4. Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir 500 kr. 

5. Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir 9 500 kr. 

6. Organisasjoner med færre enn 500 medlemmer betaler 1 000 kr 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 

2024, 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 (435 600 kr i 2022), og å honorere nestlederne med 35 000 kr hver. 

Honorarsatsene vil gjelde for det styret som blir valgt på representantskapsmøtet i 2024. 

 

Forslag til vedtak:  

For styreperioden 2024-2025 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 2024 

Styret sitt forslag til rammebudsjett for 2024 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 2024 tar utgangspunkt i styrets budsjett for 2023, som er vedtatt på bakgrunn av 

rammebudsjettet for 2023 og regnskapet for 2022. Budsjettet omfatter ikke tilskudd som fordeles 

gjennom LNUs støtteordninger. 

Forslaget til rammebudsjett legger opp til et negativt årsresultat på -315 000 kroner: 

 

Anskaffede midler 19 965 000 kr 

Forbrukte midler -20 280 000 kr 

Aktivitetsresultat    -315 000 kr 

 

Forslag til vedtak:  

Rammebudsjettet for 2024 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 19. februar. Styret har sendt inn tre resolusjoner, som 

ble sendt på høring 20. desember 2022.  

  



Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

Sak 8.1 – resolusjon 1  

 

Åpne dørene for den unge frivilligheten  

Hvis den unge frivilligheten ikke har et sted å samles, blir det heller ingen aktivitet av, med og for barn 

og unge. En av de største og mest vedvarende barrierene for barne- og ungdomsengasjement i Norge, 

er at frivillige aktører må bruke mye tid og krefter på å finne egnede lokaler. Det er ressurser som 

heller kunne gått til å skape engasjement og aktivitet for barn og unge.  

Problemstillingen gjelder lån av rom både i og utenfor skoletiden. En kartlegging gjort av UngOrg 

finner at kun fem av 143 skoler i Oslo er tilgjengelig for utlån i helgene. Også andre steder i landet 

rapporterer frivillige om lignende erfaringer, og mange barne- og ungdomsorganisasjoner må bruke 

høye summer på å leie forsamlingslokaler.   

Barne- og ungdomsorganisasjonene må få låne skoler utenfor skoletiden. I tillegg bør kommunen og 

fylkeskommunen stille andre offentlige bygg til gratis disposisjon for organisasjonene. Det er viktig at 

også ungdommer under 18 år kan låne lokaler på vegne av organisasjonen sin. Myndighetene har et 

ansvar for å sikre at unge får samles i demokratiske og frivillige fellesskap.  

Det er ulike grunner til at skoler og andre offentlige bygg velger å ikke låne ut lokalene sine til barne- 

og ungdomsfrivilligheten. Noen byggeiere kjenner ikke regelverket godt nok, og oppgir at de ikke har 

lov til å låne ut, selv om det ikke stemmer. Andre mangler retningslinjer for utlån, og noen kommuner 

mangler oversikt over hvilke lokaler som er mulige å låne ut for overnatting. Enkelte skoler krever at 

en tilsynsvakt skal være til stede under utlån, men har ikke midler til å dekke denne utgiften. 

Praksisene varierer fra kommune til kommune, men også internt i kommunene er det variasjon 

mellom ulike offentlige lokaler, og skoler. Det er utfordrende for barne- og ungdomsorganisasjonene å 

måtte forholde seg til inkonsekvente regler og fortolkninger.  

Barne- og ungdomsorganisasjonene må også få lov til å samles i skoletiden og til å informere om 

aktiviteten sin til andre elever. LNU vet om skoler som har nektet demokratiske og frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner å ha både lokallagsmøter og informasjonsstands i skoletiden, basert på 

organisasjonens formål. Det er problematisk. Barn og unge bør selv få velge hvilke saker de vil samles 

om, uavhengig av livssyn og tematikk. Barne- og ungdomsorganisasjoner som baserer seg på 

demokratiske prinsipper og har respekt for menneskerettighetene, bør få innpass i skolen.  

Funksjonsnedsettelser skal ikke hindre noen fra å engasjere seg. Her har det offentlige et særlig ansvar 

i at offentlige lokaler må være universelt utformede, både når en bygger nytt og når en renoverer eldre 

bygg. I slike prosesser er det også viktig at den lokale barne- og ungdomsfrivilligheten involveres aktivt 

i planleggingsprosessene, slik at lokalene bygges på en måte som tar behovene deres i betraktning. 

Behovene til ideelle og frivillige aktører bør vektes like tungt som profesjonelles.  

Informasjonen om og prosedyrene for å booke møtelokaler er lite samkjørte. Det er demotiverende for 

frivillige å måtte bruke ekstra tid og krefter som følge av at ulike aktører ikke snakker sammen. Tiltak 

som lokaler.lnu.no, som samler informasjon om ulike møtelokaler og rutiner for booking på et sted, er 

viktige og må styrkes. Portalen må finansieres, slik at den kan videreutvikles til å bli en fullstendig 

oversikt over tilgjengelige møtelokaler for barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.  

Konsekvensene av at det er vanskelig å finne egnede møtelokaler for barne- og 

ungdomsorganisasjonene, er dystre. Det er demotiverende for de enkelte frivillige som må bruke 

dyrebar tid på ringe rundt til ulike lokaler. Når organisasjonene ikke får napp, må de i verste fall avlyse 

samlinger eller kreve deltakeravgifter, som kan hindre barn og unge fra lavinntektsfamilier å delta. Når 

dørene stenges for den unge frivilligheten, er det barn og unge som rammes.  

Det skal være lett for barn og unge å engasjere seg for det de tror på og brenner for. Barne- og 

ungdomsorganisasjonene er demokratiske bærebjelker, der barn og unge skaper en meningsfull fritid, 

sammen. Det er verdifullt, og bør legges til rette for. Det er på høy tid å åpne dørene for den unge 

frivilligheten.  
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LNU mener at: 

• Kommunene og fylkeskommunene må sikre at barne- og ungdomsorganisasjonene får gratis 

tilgang til offentlige lokaler både i og utenfor skoletiden  

• Kommunene og fylkeskommunene må lage retningslinjer for utlån av offentlige lokaler i hele 

kommunen, som er tilgjengelige i klarspråk  

• Det må sikres at også ungdommer under 18 år kan låne lokaler på vegne av organisasjonen sin 

• Barne- og ungdomsorganisasjonene bør gis forrang ved utlån av lokaler  

• Stortinget skal lovfeste at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne låne offentlige 

lokaler  

• Barne- og ungdomsorganisasjonene må involveres i offentlige plan- og bygningsprosesser, og 

behovene deres må tillegges vekt når det offentlige bygger nytt og renoverer eksisterende bygg 

• Offentlige bygg må være universelt utformet  

• Lokaler.LNU.no må gis finansiering 

 

 

Forslag til vedtak:  

Resolusjonen vedtas 
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Sak 8.2  Resolusjon 2  

I et demokrati skal ingen være redde for å være seg selv 

Den 25. juni 2022 ble den skeive bevegelsen brutalt angrepet. To personer døde, og 20 mennesker ble skadd.  

Vi i den unge frivilligheten verner om retten alle mennesker har til å være trygge som seg selv og elske 

den en vil, og står samlet mot hatefulle handlinger og ekstremisme. Demokratiet vårt er avhengig av at 

ingen lever i frykt for å være seg selv. Bare sånn kan vi alle engasjere oss for det vi tror på. 

Vi tror det nytter å organisere seg for å gjøre verden til et bedre sted, og mener at 

organisasjonsfriheten og retten til å være seg selv må beskyttes. Vi tar avstand fra vold og trusler som 

angrepet 25.juni representerer.  

 

Tankegodset og holdningene og som ligger bak hendelsen 25.juni lever videre i samfunnet vårt, og 

krever at vi står opp mot dem hver eneste dag. Ord kan være med på å legitimere handlinger og skape 

virkeligheter. Vi bærer alle et ansvar for å omtale hverandre med respekt og verdighet.  

Ekstremisme oppstår ikke i et vakuum.  

Angrepet 25. juni 2022 kan ikke forstås som en enkeltstående hendelse, men må sees i sammenheng 

med skuddene mot Synagogen i Oslo i 2006, angrepet på Al-Noor Moskeen og drapet av Johanne 

Zhangjia Ihle-Hansen 10. august 2019, og terrorangrepet mot AUF og Regjeringskvartalet 22. juli 

2011. Hat er ekstremismens felles fundament. 

Derfor er det viktig å anerkjenne at noen av oss er mer utsatt for hets og hatefulle handlinger enn 

andre. Kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, 

funksjonsnedsettelser, etnisitet og alder er faktorer som gjør noen av oss mer sårbare enn andre. 

Særlig sårbare er de av oss som tilhører flere av disse kategoriene, såkalte doble- eller triple 

minoriteter. 

I den unge frivilligheten skaper vi fellesskap basert på demokratiske verdier. Vi lærer unge at det 

nytter å engasjere seg for det en tror på, og at uenighet må møtes på en saklig måte. Hos oss er alle 

stemmer like mye verdt. Slik er vi i barne- og ungdomsorganisasjonene motsatser mot hat og voldelig 

ekstremisme.  

Det skal vi fortsette å være. Vi sier tydelig i fra om at alle må få leve ut som den de er. I et demokrati 

skal ingen være redde for å være seg selv. 

 

Forslag til vedtak 

Resolusjonen vedtas 
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Sak 8.3 Resolusjon 3 

Alle skal få delta i barne- og ungdomsorganisasjonene 

De aller fleste norske barn og unge har det bra. I spørreundersøkelser som Ungdata, svarer det store 

flertallet at de har god psykisk helse. Samtidig viser forskning og andre undersøkelser at mange barn 

og unge også sliter med press og ulike psykiske helseutfordringer i hverdagen. Andelen barn og unge 

som rapporterer om psykiske plager fortsetter å øke [1]. Det er en helse- og velferdsutfordring for den 

enkelte, men også en stor utfordring for samfunnet, og for frivilligheten. Samtidig kan barne- og 

ungdomsorganisasjonene være del av løsningen, fordi de kan bidra til forebygging av psykiske 

helseplager.   

Forskning viser videre at barn og unge med psykiske plager i barne- og ungdomsårene oftere presterer 

dårligere på skolen sammenlignet med andre barn og unge. De negative konsekvensene kan vise seg i 

form av lavere karakterer, høyere fravær og kortere utdanningslengde.   

I tillegg er det en sterk sammenheng mellom psykiske plager og senere utenforskap, 

samfunnsdeltakelse og lavinntekt [2]. Det er også tegn til at psykiske plager kan «gå i arv» fordi barn 

og unge i lavinntektsfamilier med dårligere sosioøkonomiske kår, har høyere risiko for å få psykiske 

helseplager. Barne- og ungdomsfrivilligheten rammes ved at mennesker med psykiske helseplager 

deltar mindre i organisert aktivitet, samt har lavere tillit til politiske og demokratiske institusjoner.  

Vi vet også at barn og unge fra lavinntektsfamilier er underrepresentert i organiserte fritidsaktiviteter. 

Og antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker [4]. De går dermed glipp av gleden og 

læringen som ligger å delta i frivilligheten – ikke fordi de mangler engasjement, men fordi økonomi 

kan fungere som en barriere for deltakelse.   

De økende utfordringene med barn og unges psykiske helseplager er bekymringsfulle. Den unge 

frivilligheten ønsker å være tilgjengelige for alle barn og unge, uavhengig av både familiebakgrunn og 

helse. Psykiske helseplager må møtes med tiltak og forebygges. Selv om usunt press og barn- og unges 

psykiske helseplager berører frivilligheten sterkt, kan barne- og ungdomsfrivilligheten en viktig arena 

for forebygging. Mange av de dokumenterte livsstilvanene som styrker den psykiske helsen finnes 

nettopp i barne- og ungdomsfrivilligheten. Deltakelse i frivilligheten gir aktivitet, nye sosiale 

relasjoner, læring og mestringsfølelse. Det bør alle barn og unge få mulighet til å ta del i – uavhengig 

av familiebakgrunn. Staten må iverksette tiltak som sikrer at økonomi ikke hindrer noen barn og unge 

fra å delta i fritidsaktiviteter, og støtte organisasjonene i arbeidet deres for å inkludere alle.   

LNU mener at:   

• Myndighetene må støtte den unge frivilligheten, slik at alle barn og unge får delta i 

fritidsaktiviteter, uavhengig av familieøkonomi og helsesituasjon  

• De frie midlene til barne- og ungdomsfrivilligheten må økes, slik at organisasjonene kan jobbe 

for å inkludere enda flere  

• Forskning på konsekvensene av barn og unges psykiske helseplager og deltakelse i organiserte 

fritidsaktiviteter må styrkes  

• Barne- og ungdomsorganisasjonene må sikres tilgang til lokaler og fasiliteter for å få utøve sitt 

engasjement  

• Deltakelse i aktiviteter og frivilligheten bør løftes som et folkehelseråd fra helsemyndighetene  

  

1. Ungdata (2022). Stress, press og psykiske plager blant unge. Hentet 08.11.2022 fra 

https://www.ungdata.no/stress-press-og-psykiske-plager-blant-unge/  

2. SSB (2017). Politiske ressurser og deltakelse. Hentet 07.11.2022 fra 

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/politiske-

ressurser-og-deltakelse  

3. Rådet for psykisk helse (2022). Konsekvensene av psykiske helseplager i oppvekstårene for 

karakterer og utdanningsoppnåelse. Hentet 07.11.2022 fra 

https://psykiskhelse.no/psykiskoppvekst/utviklingsarenaer-og-overganger/konsekvenser-og-

psykiske-helseplager-i-oppvekstarene/     

https://www.ungdata.no/stress-press-og-psykiske-plager-blant-unge/
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/politiske-ressurser-og-deltakelse
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/politiske-ressurser-og-deltakelse
https://psykiskhelse.no/psykiskoppvekst/utviklingsarenaer-og-overganger/konsekvenser-og-psykiske-helseplager-i-oppvekstarene/
https://psykiskhelse.no/psykiskoppvekst/utviklingsarenaer-og-overganger/konsekvenser-og-psykiske-helseplager-i-oppvekstarene/
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4. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2022). Barn i labinntektsfamilier. Hentet 23.11.2022 

fra https://www.bufdir.no/familie/fattigdom/ny_barnefattigdom_i_Norge/   

   

Forslag til vedtak:  

Resolusjonen vedtas 

 

  

https://www.bufdir.no/familie/fattigdom/ny_barnefattigdom_i_Norge/


Sakspapirer til Barne- og ungdomstinget 2023 

  

Sak 9 Innkomne saker 

Det er ingen innkomne saker til BUT 2023 
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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 2023 og hadde i år som oppgave å innstille på fem 

styremedlemmer, to varamedlemmer, en leder og ett medlem til klageutvalget, og to medlemmer til 

kontrollkomitéen. På grunn av at eksisterende leder av klageutvalget trakk seg i perioden, vil vi havne i 

en situasjon hvor både leder og medlem av klageutvalget velges samme år. Dette er noe vi ikke kan 

unngå på grunn av Vedtektene §36, men det oppfordres av Valgkomitéen til BUT og styret i LNU å 

vurdere å se på mulighetene for å komme tilbake til det ordinære mønsteret slik at man kan etterstrebe 

å bevare kontinuiteten. 

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 19. februar 2023. 

Alle de nominerte kandidatene ble intervjuet i perioden 8.-9. 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 2022-2023 bestått av: 

• Henrik Aarnes (De Unges Orkesterforbund) 

• Eilif Tanberg (Norges Kristelige Studentforbund) 

• Miriam Langmoen (Grønn Ungdom) 

• Thea Tuset (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter) 

• Samira Muhudin (Press – Redd Barna Ungdom) 

• 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. Underveis i prosessen ble ny 

assisterende generalsekretær, Ragnhild Bjørkum Vassbotn ansatt, og erstattet Stian Taraldset som 

valgkomitéens sekretær. Valgkomitéen ønsker også å orientere om at Miriam Langmoen ikke har 

deltatt i prosessen med å intervjue og innstille på kandidater. 
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Sak 10.1 Valg av styremedlemmer 

Valgkomiteen har hatt i oppgave å innstille på fem styremedlemmer og to varamedlemmer til styret. 

Følgende ble valgt på Barne- og ungdomstinget i 2022 og er ikke på valg: 

 

• Gunnhild Skjold (Norsk Målungdom) 

• Sofie Persdatter Sangnæs (Norges Bygdeungdomslag) 

 

Leder og begge nestledere ble valgt inn på BUT 2022 og er heller ikke på valg.  

 

Som styremedlemmer har valgkomiteen 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. 

Valgkomitéen har også valgt å innstille på to nye kandidater som vi mener utmerket seg svært positivt 

under intervjuene. Vi har gjennom intervjuene og referanser blitt bedre kjent med kandidatene og 

valgkomiteen mener at alle kan bidra med mye konstruktivt og nyttig inn i det kommende perioden, 

både av erfaring, men også med nye perspektiv. Valgkomiteen har vurdert sammensetningen av 

representasjon av de ulike medlemskategoriene og etterstrebet å få et så bredt plan som mulig, 

samtidig som personlig egnethet og kvalifikasjoner er blitt vektlagt. 

 

Valgkomiteen innstiller på at følgende velges til LNUs styre: 

Ada Lassen-Urdahl er 22 år og har sittet to år som leder av CISV Norge. Hun har bred erfaring fra 

studentpolitikken og har lang fartstid fra samme organisasjon. Ada jobber nå som internasjonal 

rådgiver for AUF og var ungdomsdelegat til FNs generalforsamling i 2022. Valgkomitéen tror at Ada 

sin erfaring, politiske forståelse, og gode arbeidsmoral vil komme både LNU og organisasjonene til 

gode. 

Vincent Adrian Mainardi er 25 år og tidligere styreleder i Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske 

Fritidsinteresser. Han har også innehatt både sentrale og regionale verv før han ble leder. I dag er han 

lektorstudent ved UiO og jobber som underviser for Demokrativerkstedet på Utøya. Vincent har en 

dyp forståelse av LNU sitt arbeid, og fått med sine verv i Hyperion, viktige erfaringer som 

valgkomitéen har vektlagt i sin vurdering. 

Jakob Øvensen Aanderaa er 25 år og kommer fra Oslo. Han har vært aktiv i Operasjon Dagsverk i syv 

år, hvorav fire år som styremedlem med arbeidsområdene strategi, organisasjonsutvikling og 

økonomi. Jakob var i perioden 2022-2023 varamedlem i styret til LNU og valgkomitéen mener at 

Jakob kan bidra med mye som et ordinært styremedlem.  

Anders Emil Kaldhol har allerede en lang fartstid i LNU som styremedlem fra 2020-2023. Han er 

tidligere leder av landsstyret i NMSU og utdannet lektor i religion og samfunnsfag. I dag jobber Anders 

som kommunikasjonsrådgiver i Den Norske Kirke og valgkomitéen mener at Anders kan fortsette sitt 

gode arbeid i den neste perioden som styremedlem i LNU. 

Hanna Flood har de siste tre årene sittet som styremedlem i LNU og er aktiv og engasjert. Hun 

kommer opprinnelig fra Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) hvor hun ble valgt som 

president i 2018. Hanna jobber nå som politisk rådgiver i NHO Viken Oslo, og valgkomitéen ser at 

Hanna fortsatt har mer å gi. 

Erlend Sæther er 23 år gammel og kommer fra Sørum på Romerike. Han er for tiden leder i Norsk 

Medisinstudentforening (NMF) og studerer i Tromsø. Erlend har flere interesser, men spesielt i saker 

som omhandler demokratisering og inkludering. Han ønsker å bruke vervet sitt på å fortsette det gode 

fokuset til LNU på akkurat dette, innenfor barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Magnus Hjortland er 27 år gammel og kommer fra Kristiansand. Han er utdannet idrettslærer og 

jobber for tiden i Pinse Ung. Han jobber blant annet med speidertilbudet Royal Rangers. I tillegg 

arbeider Magnus inn mot ungdom og unge voksne i deres bevegelse og vi mener Magnus sin erfaring 

fra sin organisasjon kan komme godt med i den neste perioden. 
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Valgkomiteens innstilling 

Som styremedlemmer velges (i ikke-nummerert rekkefølge): 

- Ada Lassen-Urdahl (CISV Norge) [ny, 2 år] 

- Vincent Adrian Mainardi (Hyperion) [ny, 2 år] 

- Jakob Øvensen Aanderaa (Elevorganisasjonen) [gjenvalg, nytt verv, 2 år] 

- Anders Emil Kaldhol (NMSU) [gjenvalg, 1 år] 

- Hanna Flood (ANSA) [gjenvalg, 1 år] 

Som varamedlemmer velges (i nummerert rekkefølge): 

1. Erlend Sæther (Norsk Medisinstudenterforening) [ny, 1 år] 

2. Magnus Hjortland (Pinse Ung) [ny, 1 år] 

 

Sak 10.2 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 2022 og er ikke på valg: 

- Isa Maline Isene (Grønn Ungdom) 

Valgkomiteen har valg å innstille på to kandidater som har bred erfaring og kunnskap innenfor 

organisasjonsarbeid og -struktur. Begge kandidater har vist en stor interesse i LNU sitt arbeid og 

valgkomiteen mener at disse to kandidatene komplimenterer kontrollkomiteen og vil arbeide for at 

LNU er en korrekt og rettferdig organisasjon. 

Ingrid Marie Aarre er 28 år og oppvokst i Rogaland. Hun har organisasjonserfaring fra Press og 

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter hvor hun i sistnevnte er frikjøpt hovedstyremedlem fra 

2021. Ingrid er engasjert, foroverlent, og strukturert, og har med sin bakgrunn god kunnskap om 

prosesser og strukturer i organisasjoner. 

Erik Lervåg er 28 år og kommer fra Bergen. Han har vært i frivillig arbeid de siste syv årene og hatt 

verv i både Røde Korps og Hyperion. Erik har en dyp erfaring og forståelse av foreningsarbeid og 

hvordan de drives på en ordentlig måte. Han vil derfor være et godt tilskudd til kontrollkomitéen. 

Valgkomiteens innstilling 

Som medlemmer til kontrollkomitéen velges: 

- Ingrid Marie Aarre (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter) [ny, 2 år] 

- Erik Lervåg (Hyperion) [ny, 2 år] 

 

Sak 10.3 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 2022 og var i utgangspunktet ikke på valg, men trakk 

seg i inneværende periode: 

- Felix Volpe (Hyperion) 
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Valgkomitéen har dessverre ikke ferdigstilt sin innstilling til klageutvalget og innstillingen vil derfor bli 

ettersendt så snart den er klar. Vi håper på forståelse fra Barne- og Ungdomstinget, og beklager 

forsinkelsen. 

 

Sak 10.4 Valg av valgkomité 

Jfr. § 39 i LNU sine vedtekter er det styret som innstiller på valg av valgkomité. 

Styrets innstilling: 

Som valgkomite for perioden 2022-2023 blir følgende valgt:   

• Thea Tuset, Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter 

• Aslak Berntsen Husby, Elevorganisasjonen 

• Frida Myklebust, Humanistisk Ungdom  

• Johannes Dybvik, Frikirkens Barn og Unge 

• Jens Håkon Birkeland, 4H 

• Henrik Hageland, Senterungdommen 

 

Sak 10.5 Valg av ungdomsdelegater til FNs generalforsamling 
 

Innstilling fra intervjukomiteen ettersendes. 

 

Sak 10.6  Valg av revisor 

Kontrollkomiteen tilrår gjenvalg av statsautorisert Norunn Byrkjeland i BDO som revisor for LNU i 

regnskapsåret 2023. 

 

 

 


