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Styrets sammensetning:
• Agnes Nærland Viljugrein, styreleder
• Teodor Nordenstrøm Bruu, 1. nestleder
• Mohammad Talha Butt, 2. nestleder
• Stian Vik, styremedlem
• Oscar Husebye, styremedlem
• Victoria Johanne Opheim Galåen, styremedlem
• Aysu Acar, styremedlem
• Celine Helen Kirkeby-Garstad, styremedlem (SUR-representant)
• Philip Rynning Coker, styremedlem (ansattrepresentant)
• Aina Lie, varamedlem (SUR-representant)
• Johanna Engdaswe, varamedlem (ansattrepresentant)

Styret har i arbeidsåret hatt 9 styremøter og behandlet 46 saker. 

1. Styret

Kontaktmøte med byråd for kultur, idrett og frivillighet - Rina Mariann Hansen
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Utvalg:

Arbeidsutvalget
Agnes Nærland Viljugrein
Teodor Nordenstrøm Bruu
Mohammad Talha Butt
Daglig leder Arne Undheim vært sekretær for utvalget

Politisk kampanje
Agnes Nærland Viljugrein
Victoria Johanne Opheim Galåen
Politisk rådgiver Andrea Sjøvoll bistått i arbeidet

Organisatorisk utvalg
Teodor Nordenstrøm Bruu
Victoria Johanne Opheim Galåen
Aysu Acar
Daglig leder Arne Undheim vært sekretær for utvalget

Valgkomiteen
Trine Jakobsen Rydland (leder)
Ole Kristian Sandvik
Edvard Botterli Udnæs
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2. Sekretariatet

UngOrg har et sekretariat med bred erfaring og kompetanse. Sekretariatet er 
styrets utøvende organ for gjennomføringen av UngOrg sine oppgaver, slik de 
er nedfelt i vedtekter og vedtatte dokumenter og strategier.

Ansatt Stilling Avdeling

Arne Undheim Daglig leder UngOrg

Rikke Sigurdsen Runde Grafisk designer UngOrg

Svetlana Jeremicc Renholder UngOrg

Andrea Sjøvoll Politisk rådgiver UngMed

Emilie Sagen Geist Politisk rådgiver UngMed

Sigbjørn Lilledrange Rådgiver (vikariat) UngMed

Elene Karlsen Tjemsland Avdelingsleder UngInfo

Ann Helen Evertsen Informasjonskonsulent UngInfo

Mona Sjøli Informasjonskonsulent UngInfo

Gaute Lein Ausrød Ungdomsveileder UngInfo

Johanna Engdaswe Ungdomsveileder UngInfo

Philip Rynning Coker Ungdomsveileder UngInfo

Halima Namubiru Ringevikar UngInfo

Mehmeru Melkamu Ringevikar UngInfo

Nadia Aboelenein Ringevikar UngInfo

Silje Hafredal Ringevikar UngInfo

Ådne Loennechen Feiring Ringevikar UngInfo

I tillegg kommer timelønnede som har bistått på Ungdomshøringen, Ungdom-
mens bystyremøte, stands og kursvirksomhet. 



9

I løpet av 2018 har også følgende personer vært ansatt:  
Tor Øyvind Rand (organisatorisk rådgiver, januar 2018), 
Trine Jakobsen Rydland (vikarierende daglig leder, mars 
2018), Ada Moe Fause (informasjonskonsulent, juli 2018), 
Truls Aarseth (prosjektleder, september 2018), Alexander 
Didriksen (ringevikar, desember 2018), Teodor Nordenstrøm 
Bruu (ringevikar, desember 2018), Same Samhaar Yassin 
(informasjonskonsulent, januar 2019), Laila Erdal Aagesen 
(avdelingsleder, januar 2019).

Sekretariatet under internseminar 2018
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UngOrg har som målsetning å styrke den unge frivillighe-
ten i Oslo. I arbeidsåret 2018 har vi arrangert åtte kurs for 
medlemsorganisasjonene, åtte debatter gjennom NyDebatt, 
representert den unge frivilligheten i Oslo på møter med 
politikere, byråkrater og andre relevante aktører. Den tradi-
sjonsrike julegrøten hvor medlemsorganisasjoner, politikere 
og samarbeidsaktører blir invitert til nettverksbygging ble 
arrangert på Frivillighetens dag 5. desember 2018. I arbeids-
året har vi også oppdatert nettsidene for å gjøre de mer bru-
kervennlig for medlemsorganisasjonene å få relevant infor-
masjon. Denne jobben fortsetter i 2019, med inkludering av 
bookingkalender for møtelokalene i våre egne lokaler.  

Per 31.12.2018 har UngOrg følgende medlemstilbud (alt er 
gratis å benytte seg av):
• Revisjon for organisasjoner opp til 200 medlemmer
• Skrive ut møtepapir og plakater i UngInfo-senteret
• Låne møtelokaler
• Kurs (felles, eller etter behov hos hver enkelt medlem)
• Veiledning og rådgivning
• Arrangere en debatt på Litteraturhuset gjennom de-

batt-serien NyDebatt 
 
Få mer informasjon om UngOrg sitt medlemstilbud på ung-
org.no.

En av UngOrg sine viktigste funksjoner er å løfte utfordrin-
gene som barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo har til 
politisk ledelse. I 2018 har utfordringene knyttet til lokaler 
og økonomisk støtte blitt særlig prioritert. Dette arbeidet 
har blitt gjort blant annet ved å invitere politikere fra alle 
partiene i bystyret til dialogmøter, samt deltatt på deputa-
sjoner og høringer.
Lokaler

3. Sterke frivillige barne- og 
 ungdomsorganisasjoner i Oslo
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Lokaler til møtevirksomhet og aktiviteter er frivillighetens 
største utfordring, og har vært det over lengre tid. For bar-
ne- og ungdomsfrivilligheten er det ekstra problematisk at 
unge tillitsvalgte under 18 år ikke får lik mulighet til å låne 
lokaler som en myndig person - selv om de tillitsvalgte kan 
være juridisk og økonomisk ansvarlig for driften av en hel 
organisasjon. 

UngOrg har vært med som talerør for den unge frivilligheten 
i Kulturetaten sitt pilotprosjekt som heter “Meråpne skoler”. 
Dette innebærer at enkelte skoler i Oslo er tatt ut til å være 
med i et testprosjekt for å gjøre det lettere å låne skoleloka-
ler, blant annet ved å ha digital oversikt over tilgjengelig rom 
og digital behandling av søknader. Dette er et godt initiativ 
av byrådet som vi håper fortsetter, og resulterer i at proses-
sen ved å låne skoler i Oslo blir mer effektiv og at det senker 
terskelen for å leie skoler og andre lokaler til arrangementer. 
Likevel har UngOrg jobbet hardt for at også de tillitsvalgte 
under 18 år skal kunne bruke skolene på lik måte som an-
dre, samt at man får klare retningslinjer for lån av skoler i 
helger (med overnatting) for å få lik praksis på alle skoler. 
Lik praksis betyr at man ikke vil kunne forskjellsbehandle 
organisasjoner. 

I tillegg til dette har vi tatt opp behovet for flere tilgjengelige 
lokaler i Oslo for frivilligheten. Vi har fått delvis gjennomslag 
for denne saken, da byrådet vedtok i 2018 å gi UngOrg økt 
støtte for 2019 til å opprette og drifte det som vi har kalt 
organisasjonsinkubator. Dette innebærer blant å kunne låne 
ut møterom til våre medlemsorganisasjoner, samt tilby lag-
ringsplass for lovpålagte dokumenter. Denne ordningen er 
operativ fra og med 1.1.2019, og alle medlemsorganisasjoner 
oppfordres til å benytte seg av dette tilbudet! 

3. Sterke frivillige barne- og 
 ungdomsorganisasjoner i Oslo
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Økonomisk støtte
Tilskuddsordningen for frivillige barne- og ungdomsorgani-
sasjoner i Oslo, som ble etablert i 2006, er svært viktig for 
frivilligheten og deltakelsen blant barn og unge. De frivilli-
ge barne- og ungdomsorganisasjonene skaper åpne, trygge 
møteplasser hvor barn og unge blant annet kan få venner, 
oppleve mestring og læring. For den lokale aktiviteten er frie 
midler veldig viktig. Det sikrer at de demokratiske organisa-
sjonene får prioritere midlene slik de selv ønsker, og reduse-
rer byråkratiet. 

UngOrg har utarbeidet en statistikk som viser at det har blitt 
i underkant av 40 % dyrere for barne- og ungdomsorgani-
sasjoner å opprettholde samme aktivitetsnivå som i 2007 
fordi tilskuddsordningen har blitt kuttet og ikke fulgt gene-
rell pris- og lønnsvekst. UngOrg har gjennom deputasjon 
bedt bystyret om å ha en målsetning om at frivilligheten skal 
ha minst like gode rammevilkår som i perioden 2007-2010. 
Det betyr at tilskuddsordningen må økes med minimum 5 
millioner kroner for å komme tilbake på 2007-nivå i dagens 
kroneverdi. 

Dette arbeidet fortsetter inn i neste arbeidsår, med Ung fri-
villighet i Oslo-konferanse som UngOrg skal arrangere 4. 
mars 2019. 

Workshop for pilotprosjektet ”Meråpne skoler”
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UngOrg skal gjennom UngMed (Ung Medbestemmelse) til-
rettelegge for unges engasjement og styrke deres innflytelse 
i Oslo. Dette arbeidet gjøres i hovedsak gjennom tre større 
prosjekter; Ungdommens bystyremøte, Ungdomshøringen 
og sekretærfunksjonen for Sentralt ungdomsråd i Oslo. I til-
legg til disse tre prosjektene, fungerer UngMed også som en 
ressurs for de lokale ungdomsrådene i Oslo og andre aktø-
rer som ønsker å lære mer om medvirkningsprosesser. Dette 
gjør vi ved å holde kurs, bistå under konferanser, konsulent-
virksomhet, og andre aktuelle henvendelser. 

I 2018 har UngMed fått tilskudd fra Enhet for inkludering og 
mangfold (OXLO) for å gjennomføre et kompetanseprosjekt 
for de lokale ungdomsrådene i Oslo. Dette har blitt gjort 
gjennom samlinger for både medlemmer av rådene og de-
res kommunalt ansatte sekretærer. Prosjektet fortsetter ut 
januar 2019. 

4. Medbestemmelse for 
 barn og ungdom

Ungdomshøringen 2018
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Sentralt ungdomsråd i Oslo
Sekretariatsfunksjonen for Sentralt ungdomsråd i Oslo 
(SUR) består blant annet av å forberede saker til møtene 
(rådet og arbeidsutvalget), skolering og oppfølging av rå-
dets medlemmer. Dette gjøres ved å ha samlinger hvor man 
legger strategier for å få gjennomslag for de politiske sakene 
som vedtas på Ungdommens bystyremøte. Rådet skal be-
handle saker som angår ungdom, og dette krever at forskrif-
ter og høringsnotater blir skrevet i klarspråk slik at det er 
lettere å forstå både saksgang og saksinnhold. UngMed bi-
står også i forberedelse, og deltakelse, på høringer og andre 
representasjonsoppdrag på vegne av SUR. 

UngMed har jobbet politisk for å få SUR likestilt økonomisk 
med de andre medvirkningsrådene i Oslo. Byrådet vedtok 
et budsjett for 2019 som ga SUR en økning på kr. 150 000. 
Dette er fortsatt litt lavere enn de andre medvirkningsråde-
ne, men er en betraktelig økning i disponible midler. Les mer 
om rådets aktiviteter i SUR sin egen årsmelding.

Påtroppende og avtroppende ledelse av Sentralt ungdomsråd i Oslo
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Ungdommens bystyremøte
Den 11. og 16. oktober ble Ungdommens bystyremøte (UBM) 
avholdt i Oslo rådhus. Rundt 120 deltakere foreslo og stemte 
frem fem saker som skal behandles av bystyret i Oslo. Delta-
kelsen er litt lavere enn tidligere år. Det er UngMed som på 
vegne av Oslo kommune er teknisk arrangør av UBM, som 
innebærer å lage pedagogisk opplegg for utforming av for-
slag til vedtak og lobbyarbeid. Under arrangementet blir det 
også holdt gjesteinnlegg fra politisk ledelse og kurs innen 
blant annet tale- og debatteknikk, og lobbyvirksomhet. Som 
medlemsorganisasjon av UngOrg, har alle medlemmer mu-
lighet til å sende delegater til møtet. Celine Kirkeby-Garstad 
og Aina Lie ble valgt til henholdsvis leder og nestleder for 
Sentralt ungdomsråd i Oslo. 

Følgende saker ble vedtatt:
• «Hjelp! Vi kan ikke svømme!»
• En skolehelsetjeneste tilpasset eleven
• Mappevurdering 
• Helsehjelp for overgrepsutsatte 
• Kildesortering: også på jobb og skole

Les mer om sakene på ungmed.no.

Ungdommens bystyremøte 2018, dag 1
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Ungdomshøringen
Ungdomshøringen er en byomfattende høring som UngMed 
arrangerer årlig på vegne av Oslo kommunes byrådsavdeling 
for eldre, helse og arbeid (EHA). Temaet for årets høring var 
“Ungdom om digitalisering”. Årets arrangement ble avholdt 
8. mai 2018, på Sentralen. Det var totalt 56 deltakere. En 
nedgang fra tidligere, som vi håper på vil snu seg til neste år. 

Ungdomshøringen er et arrangement som skal være drevet 
av ungdommenes interesser og ideer. Deltakerne blir delt inn 
i grupper og får i stor grad snakke om det de ønsker innen-
for temaet. På hver gruppe er det egne fasilitatorer som skal 
sørge for at diskusjonene holder seg innenfor tema, i tillegg 
til å skriver fullstendige referat. Disse referatene bruker Ung-
Med til å lage en rapport som blir sendt til Oslo kommunes 
politikere, bydelene og aktuelle byrådsavdelinger. I år ble 
det gjennomført en større rapportlansering 6. september i 
Oslo rådhus. 

I rapporten kommer det anbefalinger basert på ideene og 
diskusjonen fra deltakerne. Disse anbefalingene blir delt inn 
etter undertema. Noen av anbefalingene som ble sendt til 
Oslo kommune var som følger: 

• Ungdommen ønsker mulighet for timebestilling og oversikt over tilgjenge-
lighet hos helsesøster via itslearning eller egen applikasjon. 

• Mer deltagelse og medvirkning gjennom digital teknologi
• Kurs i digital kompetanse for lærere
• Undervisning i kildekritikk
• Ungdommene ønsker en Oslo-applikasjon som viser hva som skjer
• Sosiale medier er gode verktøy, men de gjør oss mer ensomme

Les hele rapporten, og tidligere rapporter på ungmed.no
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Ungdommens bystyremøte 2018, dag 1

Ungdomshøringen 2018
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Avdelingen UngInfo har som mål å tilby tilrettelagt infor-
masjon og veiledning for ungdom, samt gi relevante aktører 
kompetanse på dette. Hovedvirksomheten til avdelingen er 
å drifte UngInfo-senteret i Møllergata 3, som har åpent seks 
dager i uka. Tilbudet i senteret er gratis, er drop-in basert og 
anonymt. Det vektlegges at informasjonen skal være nøy-
tral, og veiledninger skal foregå på ungdommens premisser. 
Senteret er for unge mellom 13 og 27 år. I tillegg til å beman-
ne UngInfo-senteret, besvarer UngInfo på spørsmål innsendt 
til ung.no. I 2018 ble det svart på over 1000 spørsmål. 

I arbeidsåret 2018 har UngInfo startet registrering av hvilken 
aldersgruppe de besøkende tilhører(over eller under 20 år), 
og hvordan de bruker oss (eks. korte spørsmål, veiledning, 
lån av pc). Denne statistikken vil forhåpentligvis gi gode sig-
naler om hvordan vi best mulig kan tilrettelegge vårt tilbud 
på ungdommens premisser. UngInfo-senteret har i 2018 hatt 
ca. 6000 besøkende. Dette er en fortsettelse av nedgangen 
som vi har sett de siste årene, men vi ser at besøkstallene 
på nettsidene øker i tillegg til at vi møter flere ungdom på 
kurs og stands. 14. september var UngInfo for første gang en 
aktør under Oslo kulturnatt. Da hadde vi åpent senter fra kl. 
11 til kl. 23, hvor ungdom kunne komme å få det vanlige infor-
masjonstilbudet, men også få vaffellunsj, oppleve konserter 
av unge artister, bruke egen UngInfo-photobooth, og delta 
på silent disco. 

UngInfo-senteret har fått utvidet og pusset opp lokalene 
sine i forbindelse med organisasjonsinkubator-rollen til 
UngOrg. Senteret har i dag ni datamaskiner som besøkende 
kan benytte seg av, samt skriver som de kan skrive ut rele-
vante papirer. 

I perioden januar til juni ble det gjennomført et prøvepro-

5. Tilrettelagt informasjon og 
 veiledning for ungdom
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5. Tilrettelagt informasjon og 
 veiledning for ungdom

sjekt med utvida åpningstider på onsdager (åpningstider 
fra kl. 11 til kl. 19, istedenfor vanlig kl. 11 til kl. 17). Etter prøve-
perioden ble det gjennomført en evaluering som konkluder-
te at man ikke skulle fortsette prøveprosjektet da det ikke 
var nok besøkende som benyttet seg av tilbudet, og at man 
heller ønsket å bruke ressursene på alternative prosjekter. 
UngInfo-senteret har som vanlig hatt utvidet åpningstid i 
juli (åpent fra kl. 10 til kl. 17 på hverdager). 

I arbeidsåret har det blitt produsert nytt materiell for å til-
rettelegge informasjonen enda mer. UngInfo har som mål å 
konkretisere informasjonen i større grad enn tidligere, og 
gjøre brosjyremateriell mer interaktivt. I løpet av året har vi 
produsert nytt USE-IT Oslo-kart, ny boligbrosjyre, ny job-
brosjyre og ny utdanningsbrosjyre. Du kan se alle brosjyre-
ne på våre nettsider unginfo.no.

UngInfo har i løpet av arbeidsåret hatt et ekstra fokus på 
å nå de i målgruppen som er under 20 år. Dette ble gjen-
nomført med mer målrettet markedsføring i digitale kanaler, 
ny nettside og jevnere oppdatering av denne, samt at utad-
vendt arbeid fortsatt blir prioritert. Vi har også hatt interne 
temakvelder, blant annet ble det gjennomført temakveld for 
jobb i januar, egne søknadskvelder før utdanningsfristene 
i mars og april, og ut i verden-temakveld i oktober. Fra og 
med 2019 har vi også begynt å tilby kursvirksomhet i våre 
egne lokaler. 

UngInfo har et stort mandat om å gi tilrettelagt informasjon 
og veiledning innen et stort spekter av ungdomsrelaterte 
spørsmål. I 2018 har vi registrert 37 samarbeidsmøter og/el-
ler kompetanseløft for å øke kompetansen blant de ansatte. 
Fra og med 2019 er ansatte på avdelingen UngInfo delt inn 
i stillingstitlene ungdomsveileder og informasjonskonsulent 
for å kunne spisse kompetansen hos de ansatte i enda stør-
re grad. 
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6. Aktivitetsoversikt
Avdeling Hva Antall

UngOrg Ny Debatt 8

UngOrg Kurs 8

UngOrg Sosiale sammenkomster 2

UngMed Deltakere Ungdomshøringen 56

UngMed Deltakere Ungdommens bystyremøte 118 (dag 1), 111 (dag 2)

UngMed Kurs 6

UngMed Samling for lokale ungdomsråd 3

UngInfo Besøkende i senteret 6077

UngInfo Veiledninger i senteret 1139

UngInfo Stands/presentasjoner 32

UngInfo Antall til stede på stands/presentasjoner 22198

UngInfo Kurs 19

UngInfo Deltakere på kurs 864

UngInfo Svar på ung.no 1171

UngInfo Besøkende på Oslo Kulturnatt 500

UngInfo Samarbeidsmøter/kompetanseløft 37
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6. Aktivitetsoversikt 7. Representasjon
Utvalg og nettverk
• UngOrg er medlem av BUR-nett-
verket (nettverk for barne og ung-
domsråd i Norge). Ungdomsveile-
der Philip Rynning Coker og daglig 
leder Arne Undheim representerte 
UngOrg på ansattseminar 12.-13. 
mars. Styremedlem Ingeborg Ei-
keland Uthaug, styremedlem Mo-
hammad Talha Butt, politisk rådgi-
ver Andrea Sjøvoll og daglig leder 
Arne Undheim representerte Ung-
Org på Storsamlingen i Tromsø 19.-
21. oktober. 
• UngOrg er en del av NEMIO 
(Nettverket for medvirkning i opp-
læringen). Daværende prosjektle-
der Truls Aarseth og politisk rådgi-
ver Andrea Sjøvoll har representert 
UngMed i nettverket. 
• UngMed er en del av Koordi-
natornettverk for ungdomsmed-
virkning. Nettverket har hatt to mø-
ter; 20.-21. august i Oslo og 20.-21. 
november i Lillehammer. Politisk 
rådgiver Andrea Sjøvoll og politisk 
rådgiver Emilie Geist representerte 
UngMed.
• UngInfo er en del av Forum for 
ungdomsinformasjonssenter. Da-
værende avdelingsleder Laila Erdal 
Aagesen har vært kontaktperson 
i nettverket. Forumet hadde sam-
ling i Bergen 2.-3. mai hvor hele 
UngInfo-avdelingen var represen-
tert. UngInfo var arrangør for årets 

andre samling som be avholdt 31. 
oktober til 1. november. Her ble Un-
gInfo representert med daværende 
avdelingsleder Laila Erdal Aagesen, 
daværende informasjonskonsulent 
Same Yassin, Philip Rynning Coker 
og Mona Sjøli. 
• UngInfo jobber etter prinsippe-
ne i ERYICA-charteret for god ung-
domsinformasjon, og er gjennom 
Forum for ungdomsinformasjons-
senter medlem av ERYICA. Politisk 
rådgiver Emilie Geist representerte 
UngInfo på Nordic Baltic Meeting i 
Helsinki 29. august til 2. september. 
• UngOrg produserer årlig et 
USE-IT-kart, og er med i det euro-
peiske USE-IT-nettverket. Det ble 
avholdt nettverksmøte 1. til 4. no-
vember i Nijmegen, Nederland. Her 
ble UngInfo representert av politisk 
rådgiver Emilie Geist, grafisk desig-
ner Rikke Runde og informasjons-
konsulent Mona Geist. 
• UngOrg er del av Nasjonalt ut-
valg for utdeling av midler i Norge 
til prosjekter for Erasmums+. Det 
er blitt avholdt tre møter i utvalget 
i løpet av 2018. Ungdomsveileder 
Philip Rynning Coker, daglig leder 
Arne Undheim, og politisk rådgiver 
Andrea Sjøvoll deltok på hvert sitt 
møte. 
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Høringer og innspillsmøter
• Styreleder Agnes Nærland Vil-
jugrein og daglig leder Arne Und-
heim representerte UngOrg på inn-
spillsmøte til Oslo kommune om ny 
nasjonal kulturmelding 8. januar. 
• Ungdomsveileder Philip Ryn-
ning Coker representerte UngOrg 
på innspillsmøte om pilotprosjektet 
“Meråpne skoler” 5. april.
• Styreleder Agnes Nærland Vil-
jugrein og  ungdomsveileder Philip 
Rynning Coker representerte Ung-
Org på deputasjon om Nasjonale 
retningslinjer for barne- og ung-
domsorganisasjoners tilgang til 
bruk av skoler og andre offentlige 
rom i Utdannings- og forskningsko-
miteen 3. mai. 
• Styreleder Agnes Nærland 
Viljugrein og daglig leder Arne 
Undheim representerte UngOrg 
på deputasjon sammen med LNU 
(Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner) i Kultur- 
og utdanningskomiteen 23. august 
om endring av Forskrift om utlån og 
utleie av skoler og andre kommuna-
le lokaler til frivillige organisasjoner 
i Oslo kommune.
• Styreleder Agnes Nærland Vil-
jugrein, styremedlem Victoria Ga-
låen og daglig leder Arne Undheim 
representerte UngOrg på bud-
sjett-deputasjon i Kultur- og ut-
danningskomiteen 25. oktober. 
• Styreleder Agnes Nærland Vilju-
grein og daværende avdelingsleder 

Laila Erdal Aagesen representerte 
UngInfo på budsjett-deputasjon i 
Kultur- og utdanningskomiteen 25. 
oktober. 

Generell representasjon
• Ungdomsveileder Philip Ryn-
ning Coker representerte UngOrg 
på Kulturetatens veiledningsdag 
for tilskuddsordninger 26. februar.
• Daglig leder Arne Undheim re-
presenterte UngOrg på Frivillighet 
Norges Topplederkonferanse 28. 
februar. 
• Politisk rådgiver Emilie Geist 
representerte UngMed på Inklude-
ringsdagene 24. mai. 
• Ungdomsveileder Philip Ryn-
ning Coker representert UngInfo på 
utdanningsmesse på Færøyene 12.-
14. september. 
• Politisk rådgiver Andrea Sjøvoll 
representerte UngOrg på Ungdom 
og Fritid sitt 40 årsjubileum 14. 
september.
• Politisk rådgiver Andrea Sjøvoll 
og styreleder Agnes Nærland Vilju-
grein representerte UngOrg på LNU 
sin rapportlansering 3. oktober.
• Politisk rådgiver Andrea Sjøvoll 
og daglig leder Arne Undheim re-
presenterte UngOrg på Oslo kom-
mune sin frivillighetskonferanse 26. 
november 2018.
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Medlemsorganisasjoner 2018
• ACTA, Normisjon region Øst
• Albansk Ungdom i Oslo
• AUF i Oslo
• Blå Kors Ung
• CISV Oslo & Akershus
• Det Norske Misjonsselskaps 
Barne og Ungdomsorganisasjon, 
region Øst (NMSU)
• DNT ung Oslo
• Ebnae Ehl Al Beit
• Elevorganisasjonen i Oslo
• Europeisk Ungdom, Oslo
• Fantasiforbundet
• FpU, Oslo
• Framfylkingen
• Frikirkens Barn og Unge
• Grønn Ungdom, Oslo
• Humanistisk Ungdom
• Hyperion Oslo
• Internasjonal Dugnad
• JUBA (Junior- og barneorgani-
sasjonen)
• Juvente Oslo
• Kristen Idrettskontakt, Os-
lo(KRIK)
• Landsforeningen Ungdom & Fri-
tid
• Lawan Oslo
• Oslo Fylkesmålungdomslag 
(målungdom)
• Miljøagentene
• Misjonsforbundet UNG, NMU- 
Oslo
• Oslo Natur og Ungdom
• NLM Ung Region Øst
• Norges KFUK-KFUM, Oslo 
akershus krets
• Norges Kristelige Student og 
Skoleungdomslag, NKSS Oslo
• Norges Unge Katolikker Distrikt 
Oslo
• Norges Aserbajdsjanske Ung-

domsforening (NAYO)
• Norsk Folkehjelp Ungdom Oslo
• Ung i Kor Oslo
• Oslo krets av Norges 
KFUK-KFUM-speidere
• Oslo KrFU
• Oslo Kristelige Studentforbund 
(OKSF)
• Oslo Press
• Oslo Rød Ungdom
• Oslo Røde Kors Ungdom
• Oslo Senterungdom
• Oslo Sjakkrets ungdom
• Oslo Sosialistisk Ungdom
• Oslo Ungdom mot narkotika
• Oslo Unge Høyre
• Oslo Unge Venstre
• Oslo-Akershus Søndagsskole-
krets
• Oslospeiderne
• Puntland Diaspora Forum
• Pinsemeninghetens Ung-
domsutvalg i Oslo (PUO)
• ROCKOSLO
• Seksualpolitisk nettverk for 
ungdom (SNU)
• Senter for flerkulturell ungdom 
Oslo (SFFU Oslo)
• Skeiv Ungdom i Oslo og Akers-
hus
• Somali National Youth 
Community (SNYC)
• Spire Oslo
• Språk og Kultur
• Tsjetsjensk Ungdomsforening
• Ung Dialog
• Ung Kirkesang
• Ung Kurd
• Ungdom mot EU i Oslo
• Lightup
• VOKS
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